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RESUMO 

 

 

O Programa Saúde da Família implantado nos municípios brasileiros a partir de 

1994 representa hoje a proposta mais promissora para se promover mudanças 

importantes nos sistemas municipais de saúde, de forma a permitir o acesso universal à 

assistência à saúde, a integralidade, a equidade e promover o controle social, conquistas 

previstas pelo processo de reforma sanitária e incorporadas aos princípios do SUS. No 

entanto, muitos são os desafios impostos para que o PSF possa provocar estes avanços. 

Neste estudo procuramos responder ao seguinte problema de pesquisa: quais são os 

resultados do Programa Saúde da Família em relação aos beneficiários em municípios 

de pequeno, médio e grande porte? A hipótese que orientou a realização do trabalho foi 

que a variação nos níveis de realização/resultados (estritos, impactos e efeitos) do 

Programa Saúde da Família está relacionada ao porte dos municípios. Para tanto, 

tivemos como objetivo geral avaliar os resultados do Programa Saúde da Família nos 

municípios do Rio Grande do Norte. E como objetivos específicos aferir os resultados 

estritos, os efeitos e impactos do programa, a partir dos critérios de eficácia e 

efetividade sobre a população beneficiária; e aferir o impacto do programa sobre a 

organização do sistema municipal de saúde. Trata-se de uma pesquisa de avaliação de 

impacto, desenvolvida a partir do estudo de casos múltiplos com abordagem quanti-

qualitativa. Participaram do estudo os municípios de pequeno porte (Acari e Taipu), de 

médio porte (Canguaretama e Santa Cruz) e de grande porte (Natal e Mossoró). Os 

sujeitos da pesquisa foram os usuários/beneficiários do programa e os profissionais de 

saúde. A análise dos dados foi realizada através da estatística descritiva e da análise do 

conteúdo comparada a partir do modelo lógico/teórico do programa. Os resultados 

obtidos no que se referem aos princípios avaliados (universalização, integralidade e 

participação comunitária) nos mostram que os municípios apresentaram resultados 

distintos, porém sem relação direta com o porte, mas com características da forma de 

implementação do programa em cada município e com os arranjos realizados para sua 

operacionalização. O efeito positivo que gerou mudança significativa na vida das 

pessoas esteve vinculado ao aumento do acesso e diminuição das barreiras geográficas. 

No entanto, para o sistema municipal de saúde, no que tange às mudanças pretendidas 

pelo programa não observamos impacto positivo, mas sim, impacto negativo relativo a 

um aumento das barreiras para o usuário ter acesso aos demais níveis do sistema de 

saúde. 

 

Palavras-chaves: Programa Saúde da Família. Avaliação de impacto. Políticas Públicas.  
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ABSTRACT 

 

The Family Health Program implemented in Brazilian municipalities from 1994 

represents today the most promising proposal to promote important changes in 

municipality’s health systems, to allow universal access to health care, 

comprehensiveness, equity and to promote social control, achievements provided by the 

health reform process and incorporated to the Unified Health System principles. 

However, many are the challenges imposed to the Family Health Program so that it can 

cause these advances. In this study, we aimed to answer the following research 

question: what are the results of the Family Health Program in relation to beneficiaries 

at small, medium and large municipalities? The hypothesis that guided this work was 

that the variation in levels of achievement/results (strict, impacts and effects) of the 

Family Health Program is related to the size of the municipalities. Therefore, our 

general aim was to evaluate the results of the Family Health Program in municipalities 

at Rio Grande do Norte, Brazil. And as specific objectives, to measure strict results, 

effects and impacts of the Program, from the criteria of efficiency and effectiveness on 

the beneficiated population, and to measure the Program's impact on the organization of 

municipality’s health system. This is an impact assessment research, developed from 

multiple case studies with quanti-qualitative approach. The study included small 

municipalities (Acari and Taipu), midsize (Canguaretama and Santa Cruz) and large 

(Natal and Mossoró). The individuals chosen to the research were users/beneficiaries of 

the Program and health professionals. Data analysis was performed using descriptive 

statistics and content analysis compared from the Program’s logical /theoretical model. 

The results obtained in relation to the principles evaluated (universality, 

comprehensiveness and community participation) presented that municipalities show 

different results, although not directly related to the size, but related with characteristics 

of the Program’s implementation form in each municipality and the arrangements made 

for its operationalization. The positive effect that generated significant change in 

people's lives has been linked to the increase of access and to the decrease of geographic 

barriers. However, to the municipal health system, regarding the changes desired by the 

Program, it was not observed a positive impact, but a negative impact related to the 

increase of barriers for the user to access other levels of the health system. 

 

Keywords: Family Health Program. Impact assessment. Public Policies. 
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RESUMEN 
 

 

El Programa de Salud Familiar implementado en los municipios brasileños entre 1994 y 

representa hoy en día la propuesta más prometedora para promover cambios 

importantes en los sistemas de salud municipales, para permitir el acceso universal a la 

atención de la salud, la integralidad, equidad y promover control social, los logros 

previstos por el proceso de reforma de la salud y se incorporan los principios del 

Sistema Unico de Salud. Sin embargo, son muchos los retos que el PSF pueden causar 

estos avances. En este estudio se tuvo como objetivo responder a la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cuáles son los resultados del Programa de Salud de la Familia en 

relación con los beneficiarios en los municipios de tamaño pequeño, mediano y grande. 

La hipótesis que guió el trabajo fue la constatación de que la variación en los niveles de 

logros / resultados (estrictos, impactos y efectos) del Programa de Salud Familiar está 

relacionado con el tamaño de los municipios. Por lo tanto, tenido como propósito 

general evaluar los resultados del Programa de Salud de la Familia en los municipios de 

Rio Grande do Norte. Y como objetivos específicos medir lo resultados estrictos, 

efectos e impactos del programa, a partir de los criterios de eficacia y efectividad en la 

población objetivo, y para evaluar el impacto del programa sobre la organización del 

sistema de salud municipal. Se trata de una evaluación de impacto, desarrollado a partir 

del estudio de casos múltiples con enfoque cuantitativo y cualitativo. El estudio incluyó 

a los municipios pequeños (Acari y Taipu), medianas (Canguaretama y Santa Cruz) y 

grandes (Natal y Mossoró). Los sujetos del estudio fueron los usuarios / beneficiarios 

del programa y los profesionales de la salud. El análisis de datos se realizó mediante 

estadística descriptiva y análisis de contenido en comparación con el modelo lógico / 

modelo. Los resultados que se relacionen con los principios evaluados (universalidad, 

integralidad, y participación de la comunidad) muestran que los municipios mostraron 

resultados diferentes, pero no directamente relacionado con el tamaño, pero con 

características de la forma de ejecución de los programas en cada municipio y las 

disposiciones adoptadas para su puesta en funcionamiento. El efecto positivo que ha 

generado un cambio significativo en la vida de las personas se ha relacionado con el 

aumento del acceso y la reducción de las barreras geográficas. Sin embargo, para el 

sistema de salud municipal, con respecto a los cambios deseados por el programa no se 

observó un efecto positivo, sino que, por el impacto negativo de un aumento de las 

barreras para que el usuario tenga acceso a otros niveles del sistema de salud. 

 
 

 

Palabras claves: program de salud de familiar, politicas publicas, evaluación de impacto. 
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Introdução 

 

Nas últimas três décadas tem-se assistido alguns processos de reformas no 

sistema de saúde brasileiro, o que tem contribuído para a instauração de uma nova 

lógica de organização dos serviços e modelos de assistência à população. De uma 

medicina baseada numa prática curativista e privatista, onde apenas pequenas parcelas 

da população tinham acesso aos serviços de saúde, passamos a ter algum avanço com a 

introdução da saúde como direito na legislação brasileira, e uma assistência voltada aos 

aspectos não só curativistas, mas que se propõe a buscar, prioritariamente, a prevenção e 

a promoção da saúde. Essas mudanças vêm se dando, ressalte-se, principalmente, a 

partir do início do movimento de reforma sanitária ocorrido em meados da década de 

1980, e, logo após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que teve como marco 

regulatório a Constituição Federal de 1988. 

O Programa Saúde da Família (PSF) surge neste cenário como uma proposta de 

mudança. Em meio à crise financeira que deu a tônica das chamadas reformas 

implementadas na década de 1990 no Brasil e em diversos países da América Latina, e a 

pressão de garantir os direitos constitucionais, o PSF surge como uma experiência 

promissora de concretização dos princípios do Sistema Único de Saúde. Inicialmente 

desenhado para ser uma proposta de ampliação do acesso e garantia dos serviços 

básicos de saúde para as famílias, logo o Programa começou a apresentar significativos 

resultados nos indicadores de saúde, na alteração da lógica de financiamento e controle 

dos gastos em saúde, na mudança de desenho do processo de trabalho e na incorporação 

de novas filosofias para o cuidar. Estes elementos contribuíram para a disseminação do 

Programa em todo o território brasileiro e para pensá-lo como uma Estratégia de 

reorganização do sistema de saúde a partir da atenção básica. De acordo com Andrade, 

Barreto e Bezerra (2008, p.802), 

A decisão política de reorganizar a rede de assistência à saúde mediante uma 

política que apontasse para a universalização do acesso da população 

brasileira à atenção básica e consolidasse o recente processo de 

descentralização, inaugurado com o advento do Sistema Único de Saúde 

(SUS), foi o norte inspirador da implementação da ESF nos mais diversos 

municípios brasileiros. 



40 
 

 

 

Em documentos oficiais do Ministério da Saúde, o termo Estratégia Saúde da 

Família (ESF) é introduzido ainda no início do processo de implantação do Programa na 

maioria dos municípios brasileiros, para enfatizar o caráter de reorganizador do sistema 

de saúde e de principal elemento condutor de uma nova proposta de modelo assistencial. 

O PSF já não era mais visto, pelo menos no discurso governamental, como um 

programa setorial de saúde, mas um modelo para se estruturar o sistema de saúde 

público. Assim, 

a decisão governamental de se implementar a Estratégia Saúde da Família 

transcendeu as limitações temporais e a amplitude limitada inerentes à 

definição de um programa setorial de saúde. Na verdade, a ESF não foi 

implantada somente para organizar a atenção primária no SUS 

temporariamente, mas essencialmente para estruturar esse sistema público de 

saúde uma vez que houve um redirecionamento das prioridades de ação em 

saúde, reafirmação de uma nova filosofia de atenção à saúde e consolidação 

dos princípios organizativos do SUS. Logo, a nosso ver, seria mais 

apropriado nos referirmos ao PSF como estratégia de saúde e não apenas 

como um programa setorial de saúde” (ANDRADE, BARRETO, BEZERRA, 

2008, p.803). 

 

Nos documentos do Ministério da Saúde, o PSF está inserido num contexto de 

decisão política e institucional de fortalecimento da atenção básica, no âmbito do SUS. 

Representa um movimento de “reforma da reforma”, no contexto de reforma do setor 

saúde no Brasil. Considerado, oficialmente, como estratégia estruturante dos sistemas 

municipais de saúde, o Ministério da Saúde acredita que o PSF tem demonstrado 

potencial para provocar um importante movimento de reordenamento do modelo 

vigente de atenção. Suas diretrizes apontam para uma nova dinâmica na forma de 

organização dos serviços e ações de saúde, possibilitando maior racionalidade na 

utilização dos níveis de maior complexidade assistencial e resultados favoráveis nos 

indicadores de saúde da população assistida (BRASIL, 2002a). Neste sentido,  

o PSF começa então a perder o caráter de programa e passa a ser um 

(re)estruturador dos serviços, isto é, passa a ser (mais) claramente um 

instrumento de (re)organização ou (re)estruturação do SUS, porque se deseja 

que este sirva como exemplo de um novo tipo de assistência distinto do 

modelo dominante, assim descrito pelo documento oficial do programa de 

março de 1996 (VIANA, DAL POZ, 2005, p. 234). 
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Ao longo dos 16 anos de surgimento do Programa/Estratégia algumas 

transformações aconteceram, talvez a mais significativa esteja diretamente relacionada à 

mudança nos padrões epidemiológicos com o controle de doenças, a diminuição 

significativa de mortes evitáveis e a proposição de inúmeras experiências de projetos 

bem-sucedidos na promoção da saúde. Além disso, é possível perceber que há uma 

pequena, mas substancial mudança nas práticas de saúde em algumas localidades 

brasileiras, mas isso não é uma realidade de todos os programas implantados.  

Sendo parte de uma política de governo, e servindo como bandeira de luta nos 

discursos das campanhas eleitorais, o PSF avançou e retrocedeu por diversas vezes nos 

mais diversos municípios, ora sendo apoiado, ora sendo pouco valorizado pela gestão. 

Com a participação e financiamento do Ministério da Saúde, os municípios passaram a 

aderir ao Programa e isso ampliou sua cobertura, mas não garantiu que o mesmo fosse 

implantado e tivesse sua implementação conforme suas preconizações. Um exemplo 

atual dos descompassos do PSF pôde ser sentido com a gestão municipal do período de 

2009-2011 no município de Natal -RN que vivenciou uma gestão onde o Programa 

Saúde da Família não avançou, ao contrário, a prioridade do governo era a Assistência 

Médica Especializada (AME) em detrimento da atenção básica representada pelo PSF. 

Tal fato, provocou importantes contestações de parte da população e de profissionais de 

saúde que não aceitam a inviabilização do Programa no município. 

O potencial de ser um elemento importante no movimento de reorganização do 

sistema de saúde brasileiro, dá-se pela constatação da sua acelerada expansão, e das 

mudanças provocadas no campo financeiro (investimento do Ministério da Saúde), 

acadêmico (formação profissional voltado para a ESF) e da intensa adesão da grande 

maioria dos municípios brasileiro. Nesse sentido, alguns dados são elucidativos: em 

2010 o Programa encontrava-se implantado em 5.250 municípios brasileiros, com uma 

estimativa de cobertura populacional em torno de 96.388.303 pessoas. No Nordeste são 

1.775 municípios com o Programa Saúde da Família, com 12.406 equipes de saúde da 

família, com uma estimativa de cobertura populacional em torno de 37.740.344 pessoas, 

ou 71,08% da população do nordeste brasileiro. Quando analisamos os dados do Rio 

Grande do Norte percebemos que todos os municípios têm implantado o PSF, com 864 

equipes em todo o estado oferecendo serviços a uma população estimada em 2.410.835 

pessoas (BRASIL, 2010). 
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Ao mesmo tempo, podemos verificar que a consolidação e as transformações 

decorrentes do PSF não estão ocorrendo como um processo uniforme e linear. Ao 

contrário, tem-se mostrado como um processo diverso, complexo e muito vulnerável às 

mudanças de governo. Desde a sua implantação o Programa tem sido alvo constante de 

pesquisas que quase sempre procuram verificar como se dá o processo de trabalho da 

equipe, os reflexos nos dados epidemiológicos e na saúde das populações, e ainda as 

representações dos sujeitos envolvidos com a proposta.  

Em virtude da estagnação do seu crescimento em municípios maiores, onde a 

cobertura dificilmente chega a 70% da população, e em municípios com mais de 1 

milhão de pessoas, ou nas grandes capitais brasileiras, onde a cobertura dificilmente 

chega a 50% da população, muitas perguntas têm sido postas ao Programa, 

especialmente no que concerne ao seu potencial de mudança de modelo de atenção e de 

reorientação dos sistemas municipais de saúde. Da mesma forma, sua implantação em 

larga escala não garante também que o mesmo possa, 

reverter uma lógica histórica de atenção à saúde, pautada em modelos de 

atenção médico-privatista e sanitarista, possibilidade que está condicionada 

ao modo de operar o Programa Saúde da Família, de forma a originar novas 

práticas de atenção pautadas em modelos de promoção da saúde (VIANA, 

DAL POZ, 2005, p.256). 

 

Cabe destacar que o sistema público de saúde brasileiro encontra-se organizado 

a partir de redes de serviços, que possuem distintos níveis de complexidade da atenção a 

partir da utilização de determinadas tecnologias. Assim, a atenção básica, representada 

pelo PSF estaria no primeiro nível de atenção representando a porta de entrada do 

sistema, e a partir deste nível teremos a média e a alta complexidade, que vão 

corresponder aos serviços especializados no caso do primeiro, e serviços com 

tecnologias avançadas que respondem pela alta complexidade. Desenhado dessa forma e 

de acordo com as características epidemiológicas da população brasileira, o sistema 

prevê que a atenção básica possa responder a cerca de 85% dos problemas de saúde da 

população, tendo 12% necessidade de ser referido à média complexidade e 3% à alta 

complexidade. Dessa forma, uma atenção básica que garanta essa cobertura 

populacional e uma boa resolubilidade possibilita uma maior racionalização de custos 

para o sistema. O PSF é o carro-chefe da atenção básica, a principal proposta nesse 

nível do sistema. 
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Assim, quando o programa é alçado oficialmente à categoria de Estratégia (ou 

seja, como elemento articulador de mudança) e quando ao mesmo é imputada a 

característica de ser um reorientador do modelo e do sistema de atenção é pensando que 

à medida que o PSF se torna a porta de entrada do sistema ele estaria ajudando a 

modificar a forma de funcionamento dos sistemas de saúde municipais, com vistas a 

garantir o acesso dos beneficiários a todos os níveis de atenção de forma integral, e 

contribuindo para diminuir os gastos com medicamentos e exames complementares 

desnecessários, além do uso de alta tecnologia para problemas que podem ser resolvidos 

sem a mesma. E ainda, o PSF modificando também o processo de trabalho em saúde, 

iria proporcionar uma nova forma de pensar o processo saúde-doença com uma 

formação profissional que vai atingir também outros níveis do sistema.  

Ao pensar o Programa com esse potencial e com a sua importância estratégica 

para suplantar o desafio de modificar o modelo assistencial, transformando as práticas 

de saúde, e reordenando os elementos do sistema, sua lógica e funcionamento, no 

sentido de estruturação da porta de entrada do sistema de saúde, isto confere ao PSF a 

condição de assunto de extrema relevância dentro do contexto de reforma e avanços do 

SUS. 

Para se compreender esse cenário, os avanços, dificuldades e desafios do PSF 

para continuar a provocar mudanças e efetivamente reordenar os sistemas de saúde é 

que muitos estudos têm sido empreendidos no campo da avaliação. E é nessa 

perspectiva que a temática da avaliação de programas e políticas públicas adquire 

centralidade no debate sobre os resultados do PSF, buscando responder questões 

fundamentais para avaliar em que medida esse Programa, considerado oficialmente 

como estratégia, tem contribuído para uma mudança no atendimento aos usuários e a 

reversão da forma de organização da atenção à saúde.  

Ao avaliarmos o Saúde da Família enquanto programa, nos propomos a ir em 

busca de resultados que reflitam o que foi alcançado pelo trabalho das equipes junto à 

população beneficiária e que estariam ligados ao mesmo enquanto Programa, dentro de 

uma Política de Saúde, que é a Política de Atenção Básica. Não optamos por trabalhar 

com o termo Estratégia, por ser utilizado pelo Ministério da Saúde como condutor de 

mudanças/resultados mais amplos que extrapolam os limites do Saúde da Família 

enquanto Programa. 
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Nesse sentido, cabe considerar alguns pontos fundamentais que precisam servir 

de reflexão: quais os resultados que foram alcançados sobre a organização dos serviços 

e sobre a saúde da população a partir da sua implantação; em que medida ampliou o 

acesso da população aos serviços básicos de saúde, já que este é um dos seus principais 

objetivos quantitativa e qualitativamente; como provocou mudanças na utilização dos 

serviços e na relação entre os componentes preventivo e curativo, ambulatorial e 

hospitalar, básico e especializado; como o programa se insere na organização concreta 

dos sistemas locais de saúde.  

É nesse contexto, que a realização de avaliações cientificas das políticas e 

programas de saúde no Brasil ganham importância no sentido de contribuir com o 

estudo dos resultados de um programa que representa, pelo menos, formalmente,  uma 

estratégia de reforma da atenção à saúde dentro do Sistema Único de Saúde, que tem 

expandido suas ações em todo o território nacional, e tem construído sua legitimação 

institucional e que, hoje, é a experiência mais promissora de alcance dos resultados 

buscados com as reformas no setor saúde.  

Inserida num contexto de participação, de atuação e defesa de um sistema 

público e de qualidade na saúde, em diversos momentos estivemos ligados ao 

Programa. À princípio como acadêmica e depois como enfermeira, num município onde 

se iniciou a experiência de implantação de uma proposta ousada e promissora no início 

de 1994, tivemos a oportunidade de, dez anos depois, fazer parte dessa história 

escrevendo sobre o início do Programa no município de Campina Grande, Estado da 

Paraíba. Nosso primeiro contato com o Programa, foi através do mestrado a partir da 

dissertação. Nessa experiência nos lançamos ao desafio de reconstruir um pouco da 

história da implantação do Programa no município, destacando a fala das enfermeiras 

que estiveram à frente do mesmo desde as primeiras equipes implantadas. Foi um 

momento ímpar, onde pudemos conhecer e reconhecer as trajetórias trilhadas por este 

grupo que foi responsável pelas mudanças e características do Programa que hoje está 

sendo disseminado para muitos municípios do Brasil. 

Logo em seguida, atuamos não só dentro da unidade básica de saúde da família, 

como enfermeira, mas também à frente da Associação dos Profissionais do Saúde da 

Família de Campina Grande de onde fomos vice-presidente e buscamos, junto aos 

demais, superar alguns desafios impostos não só ao Programa em si, mas também aos 

profissionais de saúde para continuar defendendo e acreditando nessa estratégia.  
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Nos últimos oito anos, estive diretamente ligada ao Programa através do Curso 

de Graduação em Enfermagem onde, como docente, tenho buscado contribuir na 

formação de profissionais mais comprometidos e conhecedores do SUS através da 

atenção à saúde da criança e do adolescente na rede básica, mais especificamente no 

PSF. Nesse momento, muitas são as inquietações e angustias por não ter visto o avanço 

que esperava, com a rapidez que desejávamos e com a qualidade que sonhávamos. Já 

são quase vinte anos do programa e muito se tem a perguntar sobre os seus resultados e 

as mudanças que o mesmo tem alcançado ao longo desse tempo. 

Assim, este estudo se propôs a responder ao seguinte problema de pesquisa: 

quais são os resultados do Programa Saúde da Família em relação aos 

beneficiários nos municípios de pequeno, médio e grande porte?   

O objetivo principal foi avaliar os resultados do Programa Saúde da Família nos 

municípios do Rio Grande do Norte. Como objetivos específicos tivemos: aferir os 

resultados estritos, os efeitos e impactos do programa, a partir dos critérios de eficácia e 

efetividade sobre a população beneficiária; e aferir o impacto do programa sobre a 

organização do sistema municipal de saúde. 

A hipótese que orientou o desenvolvimento deste trabalho partiu da ideia de que 

a variação nos níveis de realização/resultados (estritos, impactos e efeitos) do 

Programa Saúde da Família está relacionada ao porte dos municípios. 

Consideramos que, à medida que o programa apresentasse uma ampliação de 100% de 

cobertura e uma menor complexidade na oferta de serviços de saúde no município, 

maior seria o impacto do programa saúde da família. 

 Em consonância com essas observações é oportuno trazer as contribuições de 

Andrade, Barreto e Bezerra (2008, p.804), quando afirmam que: 

Por definição, a ESF no Brasil é considerada um modelo coletivo de atenção 

primária, com a peculiaridade de ser construído no âmbito de um sistema 

público e universal. Essa compreensão da ESF como o componente primário 

de um sistema público de saúde de amplitude nacional redimensiona sua 

relevância, pois o próprio impacto da ESF na saúde dos usuários do SUS vai 

depender essencialmente da sua capacidade de integração com as redes de 

atenção à saúde: ambulatorial especializada, hospitalar secundária e terciária, 

rede de serviços de urgência e emergência, e rede de serviços de atenção à 

saúde mental. (....) segundo se acredita, uma rede universal de APS (atenção 

primária à saúde), como está sendo buscado pelo modelo brasileiro de ESF, 

possibilita melhor controle do desperdício de recursos de saúde, redução da 

duplicação da oferta de serviços, estabilidade e confiança na relação entre o 
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usuário e o sistema de saúde e maior eficácia no alcance dos resultados de 

saúde”. 

Diante disso, torna-se ainda mais oportuno compreender e aferir os resultados de 

tão importante Programa para o setor saúde no Rio Grande do Norte de forma a poder 

contribuir com o conhecimento necessário sobre as transformações advindas com o 

mesmo, para que estas possam subsidiar na formulação de novas políticas e programas 

de saúde, impulsionando o processo de reforma sanitária brasileira. 

O texto que será apresentado adiante está constituído deste e de mais cinco 

capítulos e das considerações finais. O segundo capítulo intitulado: O processo de 

avaliação – percurso teórico-metodológico, procura resgatar a história do processo de 

avaliação no campo da política pública, trazendo seu histórico, conceituação e 

principais classificações. Este capítulo apresenta ainda o percurso metodológico tomado 

para a realização desta pesquisa e que é aqui denominado de desenho do estudo. 

O terceiro capítulo que recebeu por título: Caracterização geral do Programa 

Saúde da Família, traça o programa a partir da descrição do arcabouço teórico que 

orienta a proposta enfatizando os seus princípios, diretrizes, composição das equipes e 

processo de trabalho, além da gestão do Programa, seus nós críticos e as pesquisas 

avaliativas na atenção básica. 

O quarto capítulo inicia a apresentação do resultado do trabalho de campo e é 

denominado: Os resultados estritos do programa saúde da família. Como o próprio 

título já antecipa, é apresentado o perfil dos participantes do estudo, tais como usuários 

e profissionais de saúde, e os resultados estritos alcançados pelos municípios. 

O quinto capítulo nos permite conhecer mais os resultados do Programa a partir 

dos Efeitos e Impacto do Programa Saúde da Família. Da mesma forma que o 

anterior, exporemos o resultado do trabalho de campo no que concerne aos efeitos e 

impactos. 

O sexto e último capítulo procura fazer uma síntese de todos os resultados 

obtidos e faz uma Análise e Interpretação dos Resultados da pesquisa a partir da 

literatura de avaliação de políticas públicas, das informações colhidas, do modelo 

teórico do Programa e de estudos desenvolvidos sobre o mesmo. 
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Por fim, deixamos ao leitor algumas Considerações Finais que possam 

contribuir para novas pesquisas avaliativas no Programa, bem como para pensar novas 

perspectivas sobre o mesmo. 
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CAPÍTULO II - O PROCESSO DE AVALIAÇÃO: Percurso 

teórico-metodológico.  

 

 Neste capítulo, nos deteremos na apresentação das noções e conceitos em 

avaliação de políticas públicas, trazendo suas principais classificações e seu contexto na 

área da saúde. Em seguida, apresentaremos os passos delineados na construção desta 

pesquisa, aqui chamado de desenho do estudo. 

1. Avaliação de Políticas Públicas: aspectos conceituais, classificação e 

contextos. 

A avaliação é um processo antigo que tem suas raízes históricas no século XVII, 

porém o emprego generalizado de avaliações sistemáticas e de caráter científico teve um 

desenvolvimento relativamente recente. É a partir de meados do século XX que a 

avaliação de políticas públicas vai tomar forma mais organizada, principalmente nos 

Estados Unidos. Isto ocorre a partir das mudanças por que passaram o Estado na sua 

estrutura política, econômica e social depois das grandes crises do início do século 

(ANDRADE, 2005, CONTANDRIOPOULOS, 1997). 

 Para compreender a importância da avaliação e sua localização nas políticas 

públicas, cabe considerar, a princípio, o que se compreende por Estado e por políticas 

públicas. Para tanto recorreremos à SOUZA (2011) que adota o conceito de Poulantzas, 

ou seja, entende o Estado como uma condensação material de uma relação de forças, 

criticando a ideia de Estado objeto (como simples instrumento) e Estado sujeito (com 

autonomia total). Segundo o autor, o Estado capitalista tem um papel fundamental nas 

ações públicas, derivadas de duas razões básicas. A primeira decorre de que a existência 

de um Estado capitalista está condicionada pela sua centralidade, unidade e necessidade 

de um mínimo de autonomia relativa para que possa ter iniciativa, funcionar 

correntemente como fator de coesão de algumas classes e setores e divisões de outros. E 

em segundo, para demonstrar uma aparente neutralidade e se apresentar como uma 

instituição tipicamente pública, garantindo sua legitimidade (SOUZA, 2011).  
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 Essas características, aparência de esfera ou dimensão pública e a própria face 

pública do Estado, terminaram confinando, na maioria da literatura vigente, a ação 

pública à ação estatal (SOUZA, 2011). Assim, o conceito de política pública aponta 

essa relação entre a ação pública e o Estado. De acordo com Dye (2005), por exemplo, 

entende-se por política pública tudo o que o Estado escolhe fazer ou mesmo não fazer, o 

porquê de fazê-lo e a diferença de fazê-lo, porque até mesmo a ausência de uma ação do 

poder público e a escolha entre uma ou outra ação tem um impacto social tão grande 

quanto teria a realização de uma ação ou a escolha de outra em detrimento desta. Já 

Hofling, entende que a política pública “é o Estado implantando um projeto de governo, 

através de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade” 

(HOFLING, 2001, p.31).  

 Outro conceito que trazemos é de Saravia (2006, p. 28-29) que diz que a política 

pública  

Trata de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social 

ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. Decisões 

condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas 

provocam no tecido social, bem como pelos valores, ideias e visões dos que 

adotam ou influem na decisão. É possível considerá-las como estratégias que 

apontam para diversos fins, todos eles, de alguma forma, desejados pelos 

diversos grupos que participam do processo decisório. A finalidade última de 

tal dinâmica – consolidação da democracia, justiça social, manutenção do 

poder, felicidade das pessoas – constitui elemento orientador geral das 

inúmeras ações que compõem determinada política. Com uma perspectiva 

mais operacional, poderíamos dizer que ela é um sistema de decisões 

públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a 

manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, por 

meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação de 

recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos”.  

 

 Cabe considerar que mesmo sendo a ação pública derivada por excelência das 

ações do Estado, a ação e atividade pública podem não se reduzir ao mesmo e também 

que outras iniciativas, direta ou indiretamente, rebatem sobre as políticas públicas. 

Porém, é importante frisarmos que o conceito adotado neste trabalho implica considerar 

as políticas públicas como políticas estatais e governamentais em termos amplos. Para 

Souza (2011), ao inferir sobre as características das políticas públicas baseado em Meny 

e Thoenig (1992), aponta que as mesmas constituiriam um programa de ação tendo por 

sua vez: conteúdo (uma vez que apontam para a busca de resultados e produtos),  

estariam ligadas à um programa (com marco, eixos específicos, atividades, 
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procedimentos institucionais, leis, etc.); apresentariam uma orientação normativa 

(finalidades e preferências/ valores e interesses); constituiriam uma força de coerção; 

teriam uma composição social; e ter-se-ia que identificar os grupos, instituições ligadas 

ao campo governamental etc. Porém, mesmo como um programa de ação, a mesma não 

pode ser reduzida a um ou mais documentos, guardando coerência total, ou que 

mantivesse um grande consenso, ou mesmo que estivesse imune a quaisquer 

contradições e conflitos, inclusive dentro do próprio aparelho do Estado. 

1.1. O Ciclo das Políticas e a avaliação. 

Na sua concepção mais canônica, como sugerem alguns autores (FARIA, 2005, 

TREVISAN, VAN BELLE, 2008), a avaliação é vista como uma etapa do processo da 

política pública. Esta, enquanto processo, apresenta momentos ou etapas indo desde a 

sua entrada na agenda pública até o processo de avaliação. Trata-se de um ciclo de vida 

da política que não devemos, contudo, compreendê-lo de forma estática e definitiva. De 

acordo com Frey (2000), o ciclo da política deve ser visto mais como um quadro de 

referência para a sua análise processual do que como um processo fixo, haja vista a 

dinâmica e complexidade dos processos políticos e da interatividade dos agentes 

envolvidos nestas etapas.  

 As etapas, ou o ciclo da política são, conforme Saravia (2006): (1) a entrada na 

agenda; (2) a elaboração; (3) formulação da política; (3) a implementação; (4) execução; 

(5) acompanhamento e (6) avaliação.  Centrando a atenção na agenda governamental e 

não na social, o autor afirma que ela representa a inclusão de determinado pleito ou 

necessidade social na agenda do governo, na lista de prioridades do poder público. Essa 

noção relaciona-se ao estudo e explicitação do conjunto de processos que conduzem os 

fatos sociais a adquirir status de “problema público”. Sua inclusão na agenda induz e 

justifica uma intervenção pública legítima sob a forma de decisão das autoridades 

públicas. 

 A segunda fase corresponde à elaboração que consiste na identificação e 

delimitação do problema atual ou potencial da comunidade, a determinação de possíveis 

alternativas para sua solução ou satisfação, a avaliação dos custos e o estabelecimento 

de prioridades.  
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 A terceira fase é a formulação, que inclui a seleção e especificação da alternativa 

considerada mais viável, seguida da declaração que explicita a decisão adotada, 

definindo seus objetivos e seu marco jurídico, administrativo e financeiro. A esta etapa 

sucede a implementação que se constituí pelo planejamento e organização do aparelho 

administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos 

necessários para executar uma política. É a preparação visando colocar em prática a 

política pública, a elaboração de todos os planos, programas e projetos que permitirão 

executá-la. 

 Quanto à execução, é o resultado do conjunto de ações que se destinam a atingir 

os objetivos estabelecidos pela política. É por em prática a política, sua realização. O 

acompanhamento é um processo sistemático de supervisão da execução de uma 

atividade e seus componentes e tem por objetivo fornecer a informação necessária para 

introduzir eventuais correções a fim de assegurar a consecução dos objetivos 

estabelecidos.  

 Ainda para Saravia (2006), a avaliação consiste na mensuração e análise dos 

efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas, especialmente no que diz 

respeito às realizações obtidas e às consequências previstas ou não previstas. Porém, a 

mesma não se refere, necessariamente, à análise do processo final, podendo ser 

realizada antes da implementação do programa, durante ou depois, dependendo do 

objetivo da avaliação.  

1.2 Histórico e conceito da avaliação 

 De acordo com Trevisan e Van Belle (2008, p. 530), 

“a avaliação de políticas públicas surge no final do século XX, com o 

aprofundamento da crise do Welfare State, com as convulsões econômicas, 

sociais e políticas enfrentadas, principalmente a partir da década de 1970 (...), 

quando o Estado é fortemente questionado tanto em suas funções quanto na 

real eficácia de suas ações interventoras na realidade social”. 

Neste contexto, compreender o sucesso ou fracasso das políticas públicas 

tornava-se essencial para melhorar o desempenho da administração pública. Surge 

então, a necessidade de avaliar. De acordo com Faria (2005), nas últimas décadas a 

avaliação tem sido posta a serviço da chamada reforma do Estado, no entanto, sua 

evolução passou por diversas fases ou “gerações” de acordo com alguns autores. Ao se 
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reportar a estas etapas Faria (2005) cita, por exemplo, a classificação de Guba e 

Lincoln, que teve como foco a evolução da avaliação nos Estados Unidos da América 

(EUA), e onde, para estes, a avaliação passou por quatro gerações sucessivas, que 

seriam elas: (1) no início, com um viés mais técnico, no período do New Deal; (2) uma 

“geração mais descritiva que predominou entre a Segunda Guerra Mundial e o início 

dos anos de 1960; (3) uma que enfatizava a oferta de “julgamentos” abalizados e que 

predominou entre a década de 1960 e meados da década seguinte (avaliação dos 

programas de Guerra à Pobreza; Grande Sociedade), e, por fim (4) uma que foi 

denominada de “avaliação de quarta geração” e que traz como um de seus elementos a 

avaliação enquanto negociação.  

Outra forma de pensar as etapas, processos ou gerações por que passaram a 

avaliação é trazida por Ala-Harja e Helgason (2000), partindo das contribuições de 

Derlien (1990), onde para este autor as atividades de avaliação em administrações 

nacionais se desenvolveram em três estágios de desenvolvimento.  

A primeira etapa correspondeu aos anos de 1960 a 1970 e esteve ligada a 

governos sócios liberais engajados em programas, visando à solução de problemas 

sociais. O foco estava direcionado para a melhoria dos programas, e os gerentes tinham 

interesse em usar a avaliação como mecanismo de feedback. A segunda etapa 

correspondeu aos anos da década de 1980, estando vinculada a governos 

predominantemente conservadores, e tinha como característica uma preocupação em 

lidar com os programas públicos em face das limitações fiscais, bem como garantir a 

legitimidade do setor público fortalecendo a responsabilidade do governo. A avaliação 

assim tinha como função servir de ferramenta para reconsideração de justificativas de 

políticas e na racionalização da alocação de recursos orçamentários. Outra etapa estaria 

em processo, principalmente nos Estados Unidos, e esta é dada pela necessidade de 

“avaliar as avaliações”, são as chamadas meta-avaliações (ALA-HARJA, HELGASON, 

2000). 

 A fase atual da avaliação no Brasil nos remete, principalmente, à década de 

1990, marcada, no seu plano normativo, pelo fortalecimento da “função avaliação” na 

gestão governamental das democracias ocidentais. Foram criados diversos sistemas de 

avaliação de políticas públicas, tendo como foco a modernização da gestão pública num 

contexto de dinamização e legitimação da reforma do Estado (FARIA, 2005). 
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A medição e avaliação do desempenho governamental e das políticas 

públicas foram parte integrante da agenda de reformas nos anos 1980 e 1990. 

O desenho dessas reformas privilegiou dois propósitos básicos: primeiro, a 

adoção de uma perspectiva de contenção dos gastos públicos, de busca de 

melhoria da eficiência e da produtividade, de ampliação da flexibilidade 

gerencial e da capacidade de resposta dos governos, bem como de 

maximização da transparência da gestão pública e de responsabilização dos 

gestores, num processo em que o consumidor de serviços públicos, estaria, 

supostamente, em primeiro plano. O segundo propósito é que as reformas 

pudessem contribuir para uma reavaliação da pertinência das organizações 

governamentais preservarem todo o seu tradicional leque de atribuições, 

prevalecendo um contexto de valorização da provisão privada de bens e 

serviços (FARIA, 2005, p.99-100). 

 

 A avaliação tornou-se importante pela necessidade de garantir credibilidade ao 

chamado processo de reforma do Estado e para dar sustentabilidade política às diretrizes 

de desregulamentação e de redução do tamanho do governo. Esperava-se ainda, que 

fomentasse a transparência na gestão pública e a satisfação de usuários/clientes 

(FARIA, 2005). 

1.2.1 Conceito de avaliação 

No campo da avaliação, o mais comum é a ausência de consensos. O próprio 

conceito de avaliação, segundo Ala-Harja e Helgason (2000), admite múltiplas 

definições, algumas delas podendo ser contraditórias. Fenômeno este que pode estar 

relacionado, segundo os autores, à variedade de disciplinas, instituições e executores, 

além da gama de questões, necessidades e clientes abrangidos no universo das 

avaliações. 

 Dentre os consensos estabelecidos, podemos verificar que a avaliação se refere a 

um processo de julgamento em sua essência, onde caberia determinar se uma ação foi, 

ou será, boa ou não; se estava atingindo, ou se irá atingir, ou não, os objetivos ao qual se 

propunha a princípio etc (ANDRADE, 2005, CONTANDRIOPOULOS et al., 1997, 

SILVA, 2005, SILVA, 2008).  Para Akerman e Nadanovsky (1992, p.364), a avaliação 

não deve ser considerada um fim em si mesmo, mas “um processo onde um julgamento 

explícito é elaborado, e a partir daí desencadear-se-ia um movimento de transformação 

na direção da qualidade previamente desejada”. 
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 Para Ala-Harja e Helgason (2000, p.5), a avaliação consiste numa “análise 

sistemática de aspectos importantes de um programa e seu valor, visando fornecer 

resultados confiáveis e utilizáveis”. E complementa: 

A avaliação de programa deve ser vista como mecanismo de melhoria no 

processo de tomada de decisão, a fim de garantir melhores informações aos 

governantes, sobre as quais eles possam fundamentar suas decisões e melhor 

prestar contas sobre as políticas e os programas públicos. Não se destina a 

resolver ou substituir juízos subjetivos envolvidos na tomada de decisão, mas 

permite um certo conhecimento dos resultados de um dado programa — 

informação que pode ser utilizada para melhorar a concepção de um 

programa e sua implementação (ALA-HARJA, HELGASON, 2000, p.5). 

Para Aguilar e Ander-Egg (1994, p.31-32), a avaliação 

É uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida; 

destinada a identificar, obter e proporcionar, de maneira válida e confiável, 

dados e informação suficiente e relevante para apoiar um juízo sobre o mérito 

e o valor dos diferentes componentes de um programa (tanto na fase de 

diagnóstico, programação ou execução), ou de um conjunto de atividades 

específicas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão, com o 

propósito de produzir efeitos e resultados concretos. Visam comprovar a 

extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de forma tal que sirva de 

base ou guia para uma tomada de decisões racionais e inteligentes entre 

cursos de ação, ou para solucionar problemas e promover o conhecimento e a 

compreensão dos fatores associados ao êxito ou fracasso de seus resultados. 

Um ponto nevrálgico nos trabalhos sobre avaliação é sua relação com a pesquisa 

científica. Para alguns autores, principalmente, mas não exclusivamente, nas ciências 

sociais é possível perceber claramente um posicionamento quanto a considerar a 

avaliação fruto de uma investigação científica. Silva (2005, p.15) ao se basear em Rossi 

e Freeman, afirma que a avaliação é sinônimo de pesquisa avaliativa, ou mesmo 

pesquisa científica, sendo definida como “aplicação sistemática dos procedimentos 

oriundos da investigação em ciências sociais para analisar programas de intervenção”. 

Porém, nem todos concordam com essa questão. Para Contandriopoulos et.al.(1997) a 

avaliação de políticas na saúde tem apenas parcialmente uma ligação com a pesquisa. 

No que se refere à importância ou função da avaliação, fica clara a preocupação 

dos autores a seguir ao enfatizar que a mesma deve ser vista como: instrumento valioso 

para contribuir com o delineamento e aprimoramento dos programas e políticas públicas 

(FARIA, 2005); como um processo que visa a melhoria das políticas e da ação do 

Estado (DRAIBE, 2001, TANAKA E MELO, apud SILVA, 2008); como estratégia 

para melhorar a eficiência do sistema de saúde (ALA-HARJA, HELGASON, 2000, 

CONTANDRIOPOULOS, et.al. 1997); como instrumento capaz de orientar a correção, 
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reorganização, reestruturação, implantação e implementação de políticas, programas e 

projetos e de novas práticas nos serviços de saúde (SILVA, 2008); como processo 

eficaz na aferição da qualidade dos serviços de saúde, servindo assim para modificar 

práticas e melhorar as relações entre os sujeitos envolvidos na ação. (DONABEDIAN 

apud MURILLO, 1990). A importância da avaliação pode ser destacada quando a 

mesma é integrada a um arcabouço geral de gestão de desempenho. 

A avaliação, não tem em si, por objetivo, alcançar a verdade absoluta, mas  pode 

proporcionar uma visão justificada dos programas e políticas. Ela não visa substituir o 

processo de tomada de decisão política, mas fazer com que este seja feito de maneira 

mais consciente (ALA-HARJA-HELGASON, 2000, p.10). 

Outra questão que gera também algumas dificuldades de consenso, é quanto ao 

conceito de monitoramento e avaliação. Alguns autores não explicitam distinções 

(DONABEDIAN, 1990), tratando, muitas vezes, como coisas semelhantes, para outros 

como Silva e Formigli (1994) e Silva (2005) a distinção é clara e diz respeito ao 

monitoramento como um acompanhamento sistemático sobre algumas das 

características dos serviços enquanto a avaliação refere-se ao julgamento sobre os 

mesmos em um determinado ponto do tempo. Para Miranda e Costa (2007), o 

monitoramento é decorrente da coleta e organização da informação, já a avaliação é um 

processo de interpretação que pressupõe um referencial conceitual e incorpora, 

necessariamente, certa subjetividade. Para eles, o monitoramento é mais ou menos 

neutro, como seriam neutros a operação e desempenho do projeto, ao passo que a 

avaliação envolveria em essência um juízo de valor. 

1.3 Classificação das avaliações em políticas públicas 

As avaliações podem ser classificadas quanto à natureza, principalmente, em 

avaliações de processo e avaliações de impacto (FIGUEIREDO, FIGUEIREDO, 1986). 

A avaliação de impacto tem uma ambição mais ampla e complexa que a avaliação de 

processo. Ela diz respeito aos resultados do programa sobre a população-alvo e tem, 

subjacente, a intenção de estabelecer uma relação de causalidade entre a política e as 

alterações nas condições sociais. Para os objetivos do nosso trabalho, essa classificação 

é fundamental e por isso nos deteremos um pouco mais na sua descrição. 
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A avaliação de processo “tende a se apoiar em conceitos e modelos de análises 

capazes de captar o sentido e a lógica de programas movidos por interesses, conflitos e 

eventuais negociações” (DRAIBE, 2001, p.27). Ela tem por objetivo avaliar o ciclo da 

política. Ela tem como foco o desenho, as características organizacionais e de 

desenvolvimento dos programas. Visa “detectar os fatores que, ao longo da 

implementação, facilitam ou impedem que um dado programa atinja seus resultados da 

melhor maneira possível” (DRAIBE, 2001, p. 20). Para Figueiredo e Figueiredo (1986, 

p.111) a avaliação de processos visa verificar “se o programa está sendo (ou foi) 

implantado de acordo com as diretrizes concebidas para a sua execução e se o seu 

produto atingirá (ou atingiu) as metas desejadas.” Tem uma função importante no 

processo de correção da política através de uma avaliação processual.  

   A importância da avaliação de processos está no fato de que é “impossível 

antever todos os tipos de entraves, problemas e conflitos possíveis durante a realização 

de um programa” (FIGUEIREDO, FIGUEIREDO, 1986, p. 111), fazendo-se necessário 

acompanhar seu processo de implementação a fim de captar a “anatomia do processo 

geral de implementação, identificando seus principais sub-processos ou sistemas” 

(DRAIBE, 2001, p. 31). 

Para avaliar os resultados do programa temos a avaliação de impacto. Draibe 

(2001) vai chamar de avaliação de resultados ou impacto aquela que tem como foco 

observar o cumprimento dos objetivos do programa. Ela procura verificar o quanto e 

com que qualidade os objetivos foram cumpridos. Segundo esta autora, a avaliação de 

resultados (ou de impacto) pressupõe a avaliação de diferentes tipos de resultados, 

também chamados e classificados como níveis de realização do programa, onde de 

acordo com a amplitude dos mesmos poderíamos ter resultados estritos, efeitos e 

impactos. Voltaremos a esta classificação mais adiante. 

Roche (2002, p.37), ao realizar uma avaliação de impacto com os trabalhos 

desenvolvidos pelas Organizações não-governamentais, conceituou esse tipo de 

avaliação como uma “análise sistemática das mudanças duradouras ou significativas – 

positivas ou negativas, planejadas ou não – na vida das pessoas e ocasionadas por 

determinada ação ou série de ações”.   
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As pesquisas de avaliação dos resultados de programas e políticas públicas, em 

geral, não tem explicitado que tipo de resultado é alcançado. Na maioria das vezes, o 

termo “impacto” é utilizado indiscriminadamente para referir-se aos resultados do 

programa.  Porém, a maioria da literatura que trata da avaliação de políticas públicas 

não se refere a uma diferenciação sistemática entre os resultados estritos, efeitos e 

impactos, e nesse sentido recorremos a Souza (2013) que resgata e faz uma síntese de 

vários textos da literatura especializada, nacional e internacional, e a partir destas 

informações propõe uma (re) conceituação e a agregação de novos elementos aos níveis 

de realização, considerando as contribuições dos principais autores. Neste sentido, são 

propostos os seguintes critérios para avaliar os níveis de realização dos resultados dos 

programas: amplitude, tempo, valoração, importância, direcionamento, materialização, 

expectativas, faixa de impacto e escala, desbodramento, rebatimento, dimensão e 

medição. Para todos estes critérios o autor estabelece sua relação com cada nível de 

realização, e adiante passaremos a expor resumidamente: 

a) Amplitude: constitui um dos critérios ou parâmetros centrais. A ausência de 

relação de causalidade é que é o elemento central que diferencia os resultados 

estritos dos efeitos e impacto. Os primeiros guardam uma relação direta com os 

insumos, produtos iniciais e objetivos intermediários e sem mudanças no 

público-alvo e situação social, bem como mero desempenho, outcomes e 

produtos previstos reduzidos a registros e descrições em termos de medição 

(número de vacinas etc) das ações empreendidas. Nos resultados estritos não há 

relação de causalidade. No que concerne aos efeitos, existe uma relação de 

causalidade e mudanças e as distinções básicas levam para a comparação com o 

impacto. Remete ao resultado da utilização dos produtos do projeto, podem ser 

um conjunto de resultados, ou o efeito líquido derivado do programa ou causado 

por este. O impacto, por sua vez, vai se constituir como um conjunto de efeitos e 

é consequência e resultado destes. Decorrendo dos efeitos, o impacto atinge 

outros aspectos da vida dos participantes, podendo apontar também para o 

conjunto da população e do meio, trazendo mudanças significativas para a vida 

da população. O impacto abrangeria os efeitos sociais e institucionais do 

programa, e está relacionado aos resultados e objetivos finais e ao propósito ou à 

chamada missão do programa. 
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b) Medição: Os resultados estritos aparecem através de registros, descrições de 

ações e atividades estudadas com a quase-avaliação ou avaliação concentrada 

nas metas descrevendo o que ocorreu ou não, bem como com a quase-avaliação 

tendo como respostas o número de atendimentos e é reduzida à descrição sem 

relação causal. Os efeitos, por sua vez, se remetem para a avaliação inferencial 

uma vez que supõe uma relação causal e mudança, ou aos efeitos que são 

quantificáveis. O impacto também implica uma relação causal e mudança, sendo 

mais complexo e podendo contemplar distintas variáveis. O impacto deve ser 

medido de modo agregado, envolvendo vários âmbitos do programa, 

contemplando as condições de vida da população. Para tanto, é requerido um 

estudo sistemático das mudanças mais duradouras ou significativas – positivas 

ou negativas, planejadas ou não – na vida das pessoas e que decorrem das ações 

desenvolvidas, assim como é indispensável a avaliação do conjunto das ações 

combinadas com o contexto para produzir as mudanças em todo o decorrer do 

projeto e da cadeia causal. E, finalmente, podermos dizer que é uma avaliação 

que atribui grande importância de tipo mais qualitativa. 

Quanto aos demais critérios, que descreveremos a seguir, por terem relação 

direta de causalidade decorrentes do programa, não há referência aos resultados estritos, 

apenas a efeitos e/ou impacto. 

c) Tempo: Neste critério, os efeitos são referidos como aqueles efeitos imediatos e 

de curto prazo. Já o impacto nos remeteria ao futuro, são os efeitos de médio e 

longo prazo, efeitos finais ou potenciais de médio e longo prazo. 

d) Valoração: Na literatura há a redução ao que se considera positivo ou negativo a 

partir do cumprimento ou não dos objetivos e metas do programa. No entanto, o 

autor propõe que este critério deve basear-se também nos valores e princípios 

ou, na chamada avaliação política, e na melhoria da vida da população e sua 

participação. Ou seja, para que seja considerado positivo ou negativo, o 

resultado, seja ele efeito ou impacto, precisa representar uma melhoria na vida 

da população, ou mesmo que possa refletir na sua maior participação. Assim, 

temos os efeitos indesejáveis quando exacerbam o que deveriam mitigar e 

efeitos negativos quando prejudicam o êxito do programa. O impacto, por sua 

vez, está associado aos efeitos indiretos não desejáveis ou vinculado diretamente 

ao impacto positivo envolvendo o bem-estar das pessoas e a justiça social, à 
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melhoria da economia local e desenvolvimento sustentável e impacto negativo 

como no desemprego da população. 

e) Importância: Os efeitos relacionam-se aos efeitos primários e o impacto é 

apontado a partir dos efeitos secundários ou terciários, efeitos poderosos que 

levam ao redirecionamento de organizações e impacto amplo ou secundário. 

f) Direcionamento: Aqui temos os efeitos diretos decorrentes das ações do 

programa. Quanto ao impacto este refere-se aos efeitos indiretos ou 

externalidades, efeitos externos e ou colaterais, encadeamento de efeitos para 

frente e para trás, benefícios secundários etc. 

g) Materialização: Os efeitos podem ser tangíveis e simbólicos. O impacto é 

apontado como impacto simbólico sobre a percepção das pessoas, efeito de 

forma simbólica e abstrata no tocante a percepções etc, e impacto qualitativo 

como a autoconfiança, solidariedade, empoderamento e percepção dos 

beneficiários. 

h) Expectativas: Aqui podemos encontrar os efeitos inesperados, previstos, 

imprevistos, procurados e não procurados. Porém, ainda que não haja referência 

relativa ao impacto, este pode contemplar o previsto e o imprevisto. 

i) Faixa de impacto e escala. São referidos os efeitos locais com horizontes baixos, 

e efeitos pequenos e grandes. O impacto guarda relação com a amplitude e pode 

ser visualizado através do seguinte: impacto relacionado à retroalimentação 

quando a variável dependente/variável objetivo incide sobre a variável 

independente/ variável instrumental.; o impacto atinge a unidade de avaliação 

mais ampla como outros grupos ou comunidades/vilarejo, Organizações Não-

Governamentais (ONGs) e instituições; o impacto remete para territórios, 

família e indivíduos; impacto vinculado a efeitos sinérgicos que ocorrem quando 

os grupos já estavam em outro programa; efeitos macroeconômicos; envolve o 

chamado efeito total sem distinção de projetos ou por tipo de projeto; impacto 

menor, mas incidindo sobre algo já avançado; impactos sustentados mais 

amplos. 

j) Desdobramentos: Temos os efeitos proximais e distintos. O impacto aqui guarda 

relação com o critério faixa de impacto e escala, e está ligado a efeitos 

sinérgicos que ocorrem quando os grupos já estavam em outro programa; os 

efeitos de contágio quando o programa atinge outras pessoas via contato dos que 

participaram e os efeitos de transbordamento. 
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k) Rebatimento: Só há referência quanto ao impacto, incluindo nestes os efeitos 

competitivos, depredadores e destrutivos sobre as organizações e o impacto 

redistributivo. 

l) Dimensão: Este critério extrapola setores e área quando tratadas separadamente, 

por isso são remetidos apenas a impacto, sendo estes: efeitos que aparecem em 

outras dimensões, efeitos que extrapolam a dimensão social e envolvem também 

o entorno físico; dimensões relacionada à vida, ao trabalho, lazer, relações, 

sentimento interior, empoderamento, beleza e ambiente e religião; impacto sobre 

os custos diretos e indiretos; heterogeneidade dos impactos; impactos 

socioeconômicos. 

Assim, poderíamos afirmar de forma sintética que os resultados estritos do 

programa estão relacionados ao alcance dos objetivos do programa e não há uma 

relação de causalidade. Já os efeitos são resultados mais amplos que os resultados 

estritos, tem relação de causalidade, ou seja, não se realizariam sem o programa. 

Envolvem, em geral, resultados qualitativos e que possuem um alcance limitado aos 

beneficiários do programa. Já os impactos, por sua vez, referem-se a um conjunto de 

efeitos, tem um alcance maior que este, tem relação de causalidade, e extrapola os 

beneficiários do programa, implicando modificações, permanentes ou não, na vida das 

pessoas.  

De acordo com Roche (2002), a parte mais problemática da avaliação de 

impacto é determinar a causalidade, tendo em vista que uma combinação de vários 

fatores podem ter provocado qualquer mudança observada. Desse modo, ele nos coloca 

que,  

frequentemente, o máximo que se pode fazer é demonstrar, por meio de 

argumentação razoável, que determinado insumo conduz logicamente a 

determinada mudança, mesmo que isso não possa ser provado 

estatisticamente. Isto, por sua vez, pode ser checado de forma cruzada em 

relação aos pontos de vista de outros atores para verificar se surgem áreas 

importantes de acordo ou desacordo (ROCHE, 2002, p. 51). 

Além dessa classificação dos resultados do programa, para Figueiredo e 

Figueiredo (1986) uma política/ programa pode gerar também diferentes tipos de 

impactos, podendo estes serem: impactos objetivos – quando geram mudanças 

quantitativas nas condições da população-alvo; impactos subjetivos quanto estas 

mudanças alteram o estado de espírito da população; e impacto substantivos quando há 



61 
 

 

mudanças qualitativas nas condições de vida da população. Considerando esses tipos de 

impactos os autores vão definir três tipos de efetividade: a efetividade objetiva, 

subjetiva e substantiva. Nas suas palavras, 

A efetividade objetiva é o critério de aferição da mudança quantitativa entre o 

antes e o depois da execução do programa. O critério de avaliação da 

efetividade subjetiva têm sido cada vez mais usado na medida em que o 

conceito de Bem-Estar Social tem sido desdobrado em suas dimensões 

materiais, psicológicas e culturais. Nesse sentido, a efetividade subjetiva 

torna-se o critério de aferição de mudanças psicológicas, de mudanças nos 

sistemas de crenças e valores e, notadamente, tem a função de aferir a 

percepção da população sobre a adequação dos resultados objetivos dos 

programas aos seus desejos, aspirações e demandas. Ou seja, o nível de Bem-

Estar Social tem de ser julgado por esta dimensão subjetiva também. A 

efetividade substantiva é, por sua vez, o critério de aferição de mudanças 

qualitativas nas condições sociais de vida da população-alvo (FIGUEIREDO, 

FIGUEIREDO, 1986, p.116-117). 

 

 Uma maneira de realizar a agregação de avaliações com naturezas diferentes (de 

processo e de resultados ou impacto) é utilizar conceitos que tratam de relacioná-las. 

Eles são: eficácia, eficiência e efetividade. No entanto, apesar de não ser a avaliação de 

processo o foco do nosso trabalho, mas a avaliação de impacto, utilizaremos também os 

conceitos de eficácia e efetividade para analisarmos os resultados do programa, 

especialmente a última, que é mais ligada à avaliação de impacto. 

A eficácia, em termos gerais, pode ser conceituada como o “grau em que se 

alcançam os objetivos e metas do projeto na população-beneficiária, em um 

determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados” (COHEN, 

FRANCO, 1993, p. 102). 

Figueiredo e Figueiredo (1986) vão compreender a eficácia como um processo 

que tem por objetivo avaliativo acompanhar e aferir se os propósitos, estratégias e 

execução do programa estão sendo realizados segundo as definições previamente 

estabelecidas. E assim eles vão classificar a eficácia em: eficácia objetiva (visa 

demonstrar que o programa cumpriu com as expectativas no que se refere ao volume e 

qualidade do produto. Ou seja, se as metas atingidas foram iguais, superiores ou 

inferiores às metas propostas); eficácia administrativa e contábil (quando a intenção da 

avaliação está na moralidade executória); e eficácia funcional (quando a intenção é a 

avaliação instrumental). 
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Para Draibe (2001), a eficácia diz respeito à relação entre características e 

“qualidades” dos processos, e sistemas de sua implementação, de um lado, e os 

resultados a que chega, do outro. Para a autora, o programa será mais eficaz – “atingirá 

seus resultados em menor tempo, menor custo e com mais alta qualidade – aquele 

programa que se apoiar em processos e sistemas adequados de implementação” 

(DRAIBE, 2001, p. 35) Assim, a avaliação de eficácia é, por natureza, uma avaliação de 

processo. 

Para fins deste trabalho utilizamos a definição de Cohen e Franco (1993) tendo 

em vista que o conceito trazido pelos mesmos vincula a eficácia às metas do programa 

e, neste sentido, aos resultados estritos alcançados pelo mesmo, e dessa forma está 

relacionado aos objetivos deste trabalho. 

A eficiência tem uma relação direta entre recursos e resultados a partir de 

determinado parâmetros. “Custo mínimo possível para o máximo de benefício possível” 

(FIGUEIREDO, FIGUEIREDO, 1986, p. 113). Uma maior eficiência refere-se a uma 

maior produtividade com menores custos, ou uma maior produtividade com os mesmos 

custos (COHEN, FRANCO, 1993, DRAIBE, 2001). Neste estudo, não utilizaremos o 

critério de eficiência para a avaliação do Programa, tendo em vista não ser o foco deste 

trabalho a busca de resultados baseados no orçamento aplicado ao mesmo, e sim, aos 

resultados obtidos em termos de objetivos e de mudanças proporcionada na vida das 

pessoas. 

Já a efetividade deriva da relação entre os resultados e os objetivos. “A 

efetividade de um programa se mede pelas quantidades e níveis de qualidade com que 

realiza seus objetivos específicos, isto é, as alterações que se pretende provocar na 

realidade sobre a qual o programa incide” (DRAIBE, 2001, p. 36).  

 Para fins deste trabalho adotaremos a eficácia, no seu sentido amplo e a 

efetividade em suas dimensões subjetivas e substantivas de acordo com Figueiredo e 

Figueiredo (1986), por compreendermos que a efetividade objetiva, tem objetivo 

semelhante à eficácia proposta por Cohen e Franco (1993). 

As avaliações podem ainda ser classificadas de acordo com outros critérios. 

Seguem demais classificações das avaliações em políticas públicas. Elas podem ser: 



63 
 

 

A avaliação quanto ao seu tempo (timing) pode ser classificada em: ex ante, 

intermediária e ex post. A primeira é quando é realizada antes da implantação do 

programa, ainda nas suas fases de preparação e formulação. Ex post é a avaliação que é 

realizada após a implantação do programa. Para alguns autores, ex post refere-se tanto 

às avaliações realizadas concomitantemente à realização do programa como àquela 

realizada após a realização/ implementação do mesmo. Ela tem como objetivo verificar 

os graus de eficácia e eficiência com que o programa está atendendo a seus objetivos e 

ainda, avaliar a efetividade do programa (COHEN, FRANCO, 1993, DRAIBE, 2001, 

FARIA, 2005, SILVA, 2005). Para outros autores, existe classificação além da ex post 

que é a avaliação do tipo intermediária e que estaria relacionada ao momento 

concomitante da avaliação à realização do programa e tem por objetivo contribuir para 

melhoria no processo de desenvolvimento do mesmo (ALA-HARJA, HELGASON, 

2000). 

Quanto à posição do avaliador a avaliação pode ser interna, externa, mistas e 

participativas.  A primeira é quando o avaliador faz parte do programa que está sendo 

avaliado e sua realização dá-se dentro da organização gestora do projeto. A externa 

refere-se a avaliadores alheios à organização-agente. As mistas procuram combinar a 

avaliação interna e externa, com a intenção de superar as dificuldades e preservar as 

vantagens de ambas as avaliações. As participativas, por sua vez, são utilizadas para 

minimizar a distância entre avaliador e beneficiários (ALA-HARJA, HELGASON, 

2000, COHEN, FRANCO, 1993, DRAIBE, 2001, FARIA, 2005, SILVA, 2005). 

2. Avaliação de política públicas em saúde 

A área da avaliação de políticas e programas de saúde vem apresentando intenso 

crescimento nos últimos anos no Brasil e no mundo, impulsionados, dentre outros, pelos 

mais diversos estudos sobre os programas e serviços. Tendo como pano de fundo a 

importância da informação em saúde para a gestão e a busca pela melhoria dos 

programas, a avaliação é percebida como parte do processo dentro do ciclo da política 

pública.  

Com o intuito de servir de instrumento para subsidiar as decisões acerca do 

desenvolvimento dos processos em saúde, seja nas políticas ou serviços, ou mesmo para 

pensar novas estratégias, a avaliação pode trazer consigo a ampliação das perspectivas 
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de que as políticas, programas ou serviços sejam implementados visando a garantia dos 

direitos constitucionais e melhoria das condições de vida e saúde das populações. 

 Porém, o crescimento dos estudos referentes à área não é sinônimo de que a 

mesma apresente-se sólida, ou com um campo teórico, epistemológico ou metodológico 

bem delimitados. Contrariamente, no terreno da avaliação em políticas e programas de 

saúde, é possível identificar uma polissemia conceitual e teórica que embasam este 

processo, além de uma diversidade de técnicas e metodologias aplicadas para o 

desenvolvimento das mesmas. 

 Ainda para complementar essa diversidade, a área da saúde apresenta algumas 

particularidades que muitas vezes parecem não está claras para alguns dos estudiosos, 

profissionais, gestores ou mesmo pesquisadores. No campo da saúde, a avaliação pode 

ser voltada, segundo Novaes (2000), para três processos diferentes, porém não 

excludentes, quais sejam: a avaliação de tecnologias em saúde, a avaliação de 

programas e/ou políticas de saúde (foco deste estudo) e a avaliação de ações e serviços 

de saúde. Tal fato ajuda, mas pode gerar ainda mais confusões e multiplicidade de 

conceitos e aplicações da avaliação na saúde. De acordo com SILVA (2008, p.39), 

a área de avaliação de programas, serviços e tecnologias na saúde passa por 

um processo de expansão e diversificação conceitual e metodológica, bem 

como por uma crescente demanda para se constituir em instrumento de apoio 

às decisões necessárias à dinâmica dos sistemas e serviços de saúde e na 

implementação das políticas de saúde. 

 Na área da saúde, as atividades de avaliação tiveram seu início antes da 

avaliação de programas e políticas surgir como uma necessidade premente. Marcados 

pelos estudos epidemiológicos e de avaliação de tecnologias em saúde, seja através da 

testagem de uma nova vacina, seja através dos estudos de indicadores de morbi-

mortalidade para medir a incidência e prevalência de determinadas doenças em 

comunidades específicas, as avaliações eram empreendidas com o intuito de melhorar as 

condições de saúde e investigar os elementos que afetavam as populações. É certo que 

estes estudos eram predominantemente de natureza quantitativa, e embasados pelo 

paradigma positivista.  

Hoje em dia, muitas críticas são lançadas a estes estudos por se compreender que 

os métodos estatísticos/ quantitativos, por si só, são insuficientes para dar conta do 

processo saúde-doença, compreendido como um fenômeno complexo que envolve 
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aspectos não só relacionados ao processo de adoecimento, mas também relativo às 

condições sociais, econômicas e políticas nas quais os indivíduos estão inseridos. Neste 

sentido, abre-se outra perspectiva para a avaliação em saúde a partir da avaliação 

qualitativa, que redefine alguns métodos para se avaliar os processos, tendo como 

característica central a participação e valorização dos usuários e a forte oposição aos 

métodos considerados positivistas.  

 Neste cenário surgem avaliações direcionadas para os serviços de saúde, como 

espaços para o desenvolvimento da qualidade da atenção à saúde. A preocupação volta-

se para a satisfação dos usuários e ganha relevância o conhecimento técnico-científico 

aplicado ao cuidado oferecido, a partir de abordagens práticas e baseada em evidências 

clínicas. São assim desenvolvidos estudos sobre a atenção pré-natal, serviços de 

hospitalização, atenção médica na rede pública etc. Os estudos se desenvolveram, na 

sua grande maioria, a partir do método proposto por Donabedian (1990) que propusera a 

avaliação dos serviços de saúde a partir da tríade: estrutura – processo – resultados. 

 No que tange à avaliação aplicada aos programas ou políticas de saúde, é apenas 

na década de 1980 que, no Brasil, ela começa a se desenvolver, e ganha relevância 

política com as mudanças advindas da efetivação do SUS nos anos 1990. 

 Estas avaliações “tem como foco de análise os programas (tomados aqui no 

sentido em que é utilizado na literatura norte-americana), como processos complexos de 

organização de práticas voltadas para objetivos especificados” (NOVAES, 2000, p.552). 

Para Silva (2005), a avaliação de políticas, programas e projetos pode recortar todos os 

níveis do sistema, sendo estes: ações (relacionada às ações de promoção, prevenção e 

cura desenvolvidas pelos agentes individualmente); serviços (corresponde a um grau 

maior de complexidade de organização das ações onde diversos agentes se articulam 

para desenvolver atividades); estabelecimentos (correspondendo a unidades sanitárias 

de diferentes níveis de complexidade tais como centros de saúde, hospitais e 

policlínicas); sistemas (o nível mais complexo de organização das práticas que 

envolveria todos os outros e sua coordenação). Assim, a avaliação de programas e 

políticas incluiria, de certa forma, desde análises sobre o Estado e o poder político 

envolvidos na sua formulação até estudos sobre os programas relacionados à sua 

operacionalização.  
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No campo da saúde, da mesma forma como acontece nas ciências sociais, a 

avaliação também oferece alguns critérios para sua classificação. Assim, trazemos as 

contribuições de Novaes (2000) que em seu texto sobre avaliação de programas, 

serviços e tecnologias em saúde, aponta os critérios que procuram dar conta das 

principais variáveis que orientam as decisões conceituais e metodológicas na construção 

dos processos de avaliação: (1) objetivo da avaliação; (2) posição do avaliador; (3) 

enfoque priorizado; (4) metodologia predominante; (5) forma de utilização da 

informação produzida; (6) contexto da avaliação; (7) temporalidade e (8) tipo de juízo 

formulado.  

O primeiro estaria relacionado à priorização das condições de produção do 

conhecimento ou das condições de utilização do mesmo (tomadas de decisão, 

aprimoramento na gestão). O segundo quanto à posição do avaliador é referente à 

posição do objeto avaliado, podendo ser, para tanto, interna ou externa. No terceiro 

item, estaria englobado o enfoque interno de caracterização/compreensão de um 

contexto, ou externo, de quantificação/comparação de impactos de intervenções. O 

quarto alude a metodologia quantitativa ou qualitativa, situacional ou 

experimental/quase-experimental. O quinto refere-se à informação, se ela vai ser 

utilizada para a demonstração/ comprovação ou informação, instrumentalização.  O 

sexto remete ao contexto, podendo este ser controlado ou natural. O sétimo item aborda 

a questão da temporalidade que pode ser pontual, corrente ou contínua. Por fim, o 

oitavo diz respeito ao tipo de juízo formulado, onde a avaliação pode ser uma 

comprovação/ negação de hipóteses, recomendações ou normas. E conforme as 

combinações possíveis entre os critérios utilizados podem ser identificadas três grandes 

classificação das avaliações em saúde, sendo: pesquisa de avaliação, avaliação para 

decisão e avaliação para gestão. (NOVAES, 2000). 

 Estando este trabalho relacionado mais à primeira classificação, ou seja, a 

pesquisa de avaliação, descreveremos esta mais amplamente, e as outras duas serão 

mostradas de forma sucinta em quadro esquemático (ver Quadro 1) para efeitos 

comparativos, porém não sendo estas o centro do nosso estudo. 
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 A pesquisa de avaliação
1
 ou investigação avaliatória, tem como principal 

objetivo a produção de um conhecimento que seja reconhecido como tal pela 

comunidade científica. Conhecimento este que servirá como fator orientador de decisão 

quando se colocarem questões como viabilidade, disponibilidade de tempo e de recursos 

e demandas externas à pesquisa. São pesquisas geralmente desenvolvidas pela 

comunidade acadêmica, seja por sua própria iniciativa, seja a partir de solicitações de 

instâncias públicas com elevado poder sobre a implementação ou reorientação de macro 

políticas (Ministérios, Secretarias, Legislativo etc.). Nesta pesquisa há certa distância 

entre os sujeitos e os avaliadores, dada a valorização máxima da objetividade possível, 

sendo considerada uma condição necessária para a pesquisa. O enfoque priorizado 

repousa sobre a identificação de impactos obtidos pelas ações a serem avaliadas. Sua 

característica está em identificar relações de causalidade, ainda que as concepções que 

as orientam possam ser diversificadas. A metodologia predominante é de natureza 

quantitativa, mas com crescente participação das formas de natureza qualitativa. Há 

certo controle sobre o contexto, tendo em vista a necessidade de se buscar a 

objetividade e a possibilidade de generalização dos resultados. Os desenhos, portanto, 

seguem critérios gerais, sendo mais frequentes os do tipo quase-experimentais, ou 

mesmo experimentais. A informação é utilizada para a demonstração dos pressupostos 

iniciais que orientaram todo o processo, e o juízo formulado como resultado da 

pesquisa de avaliação estará vinculado a esses mesmos pressupostos. Quanto à 

temporalidade, são habitualmente do tipo pontuais, podendo eventualmente serem 

replicadas, temporal ou espacialmente, para efeito comparativo (NOVAES, 2000, grifo 

nosso). No entanto, vale ressaltar que estes critérios não são fixos, mas preponderantes 

nestes tipos de avaliação. 

 As principais características das três classificações e suas diferenças encontram-

se sinteticamente apresentadas no quadro a seguir:  

QUADRO 1 – Classificação da avaliação de acordo com critérios selecionados. 
Critérios Pesquisa avaliativa Avaliação para 

decisão 

Avaliação para gestão 

Objetivos Conhecimento Tomada de decisão Aprimoramentos 

Posição do avaliador Externo (interno) Interno/Externo Interno/Externo 

Enfoque priorizado Impactos Caracterização/ 

compreensão 

Caracterização/ 

quantificação 

Metodologia dominante Quantitativo 

(qualitativo) 

Qualitativo e  

quantitativo situacional 

Quantitativo e 

qualitativo situacional 

                                                           
1 Grifos nossos. 
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experimental / 

quase-experimental 

Contexto Controlado Natural Natural 

Utilização da 

informação 

Demonstração  Informação  Instrumentos para 

gestão 

Juízo formulado em 

relação à temporalidade 

Hipóteses 

Pontual/replicado 

Recomendações 

Corrente/pontual 

Normas 

Integrado/ contínuo 

FONTE: NOVAES, 2000. 

 Nesse processo de conceituação e classificação, outro ponto merece destaque. 

Muito presente nos textos do Ministério da Saúde, a avaliação e o monitoramento são 

processos distintos, mas complementares. Vale destacar o conceito e a diferença feita 

entre monitoramento e avaliação, assim como a função do primeiro na elaboração do 

segundo. Assim, monitoramento é visto como um 

processo de acompanhamento da implementação de determinadas ações, 

tomando-se como base o que um projeto (ou equivalente) estabelece como 

metas de sua implementação (planejamento). Refere-se ao acompanhamento, 

avaliação, monitoramento, de objetivos e metas alcançadas com uma 

intervenção (metas pré-estabelecidas, esperadas). É feito na rotina dos 

serviços, permitindo inclusive maior agilidade na correção de rumos. Para 

isso são utilizados indicadores que reflitam o alcance (ou não) dessas metas, 

indicadores esses que podem significar/representar os processos instalados 

e/ou produtos obtidos. (...) Apesar de o monitoramento facilitar a avaliação, 

os indicadores utilizados nos processos de monitoramento não devem 

necessariamente ser tratados como indicadores de resultados, daí a 

necessidade das chamadas pesquisas avaliativas, tomando as ações como 

objeto de avaliação, buscando dimensionar o seu alcance nas populações por 

elas beneficiadas, isto é, sua efetividade ou impacto. Os indicadores devem 

subsidiar o desenho de avaliações de desempenho e impacto, buscando 

associações entre ações e suas repercussões/efeitos (BRASIL, 2007a, p. 11). 

3. Desenho do estudo  

3.1 Tipo de estudo e seleção dos municípios 

Esta é uma pesquisa do tipo avaliação de impacto, desenvolvida a partir do 

estudo de casos múltiplos com abordagem quanti-qualitativa. Além do mais, não 

adotamos um procedimento experimental.  Desta forma, como diria Draibe (2001), 

trabalhamos com desenho de caráter não experimental.  

Para Yin (2010, p.39), “os estudos de caso são investigações empíricas que 

investigam um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes”. Ao contrário do que muitos pesquisadores apontam, o método de Estudo de 

Caso não é apenas uma forma de pesquisa qualitativa, apesar de ser reconhecido entre 
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suas variadas opções, eles vão além, misturando evidências quantitativas e qualitativas 

(YIN, 2010).  

Para Martins (2008), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que estuda os 

fenômenos dentro de seu contexto real com pouco controle do pesquisador sobre 

eventos e manifestações do fenômeno. O estudo de caso procura reunir o maior número 

possível de informações, em função das questões e proposições orientadoras do estudo, 

por meio de diferentes técnicas de coleta de dados, na tentativa de apreender a 

totalidade de uma situação. Assim, o estudo de caso possibilita a penetração em uma 

realidade social, não conseguida plenamente por um levantamento amostral e avaliação 

exclusivamente quantitativa. 

Por tratar-se de uma avaliação de impacto, trabalhamos os resultados do PSF de 

acordo com os seus níveis de realização, tais como: resultados estritos, efeitos e 

impactos. Desenvolvendo e relativizando estes conceitos já citados, poderíamos dizer 

que os resultados estritos referem-se ao produto direto dos serviços oferecidos pelo PSF 

à população beneficiária. Os efeitos, por sua vez, remetem aos resultados derivados dos 

produtos (resultados estritos) e que tem uma relação causal com o PSF. São mudanças 

que afetam a população e a equipe de saúde, mas limitam-se ao alcance do Programa e 

seus beneficiários, e podem ter curta duração. Os impactos são conjuntos de efeitos do 

Programa que extrapolam os limites do mesmo e da comunidade beneficiária (SOUZA, 

2013), provocando mudanças de caráter permanente ou significativa na vida das pessoas 

(ROCHE, 2002). São mudanças mais duradouras e que se refletem em outras áreas ou 

setores da sociedade (SOUZA, 2013).  

Quanto aos critérios utilizados para aferição destes resultados, tivemos a eficácia 

e a efetividade (FIGUEIREDO, FIGUEIREDO, 1986). 

O Universo da Pesquisa foi constituído pelos municípios do Rio Grande do 

Norte (RN) que implantaram o Programa Saúde da Família. Para Yin (2010), numa 

pesquisa de estudo de casos múltiplos, a escolha pelos casos a serem estudados não 

obedece aos critérios de seleção de amostra estatística, como presente em outros tipos 

de pesquisa, mas sim a escolha destes é basicamente norteada por critérios selecionados 

e pelo seu significado para a pesquisa. Nesse sentido, para a seleção dos casos e análise 

dos dados foi utilizada a classificação do Ministério da Saúde (BRASIL, 1997) quanto 
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ao porte populacional, pois isto facilita comparações e abre espaço para generalização 

ao se adotar o mesmo padrão. A classificação é a seguinte: 

Municípios de pequeno porte – possuem população total abaixo de 20.000 

habitantes; Municípios de médio porte – possuem população total entre 20.000 e 80.000 

habitantes; Municípios de grande porte – possuem população total acima de 80.000 

habitantes. (BRASIL, 1997). 

Considerando os dados do Rio Grande do Norte, pudemos observar que dos 167 

municípios que compõe o Estado: 139 são considerados municípios de pequeno porte, 

25 municípios de médio porte (São eles: Apodi, Areia Branca, Açu, Baraúna, Caicó, 

Canguaretama, Caraúbas, Ceará-Mirim, Currais-Novos, Extremoz, Goianinha, João 

Câmara, Macau, Macaíba, Monte Alegre, Nova Cruz, Nísia Floresta, Parelhas, Pau dos 

Ferros, Santa Cruz, Santo Antônio, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, São 

Miguel e Touros) e 3 municípios de grande porte (São eles: Natal, Mossoró e 

Parnamirim). 

Os critérios escolhidos para a seleção dos casos foram: ano de implantação do 

Programa Saúde da Família e grau de cobertura do PSF por porte populacional. 

No que se refere ao ano de implantação, foram considerados duas situações 

importantes. A primeira é que o registro no Sistema de Informação da Atenção Básica, 

de onde foram extraídos esses dados, sobre o ano de implantação e cobertura das 

equipes, só foram anotados neste sistema a partir do ano em que o mesmo foi criado em 

1998, mesmo que o programa tenha sido implantado em alguns lugares antes desse 

período. Assim, para efeito de corte e em consonância com o período de registro em 

sistemas de informação dos dados sobre o Programa, consideramos o ano de 

implantação a partir de 1998.  Em segundo lugar, para seleção de município onde 

desenvolvemos uma avaliação de impacto, era importante que o Programa tivesse 

passado por alguns processos desde a sua implantação e implementação, a fim de que 

pudesse gerar também resultados a médio e longo prazo. De acordo com Roche (2002), 

a avaliação de impacto é feita sobre a medição e/ou avaliação da mudança, e nesse 

sentido, o fator tempo contribui para que resultados mais duradouros e que reflitam 

mudanças significativas possam vir a ocorrer. Assim, acreditamos que o tempo de 
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implementação do programa foi importante para realizarmos esta avaliação. Dessa 

forma, priorizamos os municípios que implantaram o Programa entre 1998-1999. 

No que se refere ao critério grau de cobertura, observamos que a realidade dos 

municípios do Rio Grande do Norte oferece uma característica diferenciada que nos 

impõe algumas questões. Primeiro, consideramos a enorme quantidade de municípios 

de pequeno porte, perfazendo um total de 83,3% dos municípios do estado. Em segundo 

lugar, municípios pequenos, muitas vezes constituídos por uma população total de até 

10.000 habitantes conferem uma cobertura de 100% do programa ao implantar três 

equipes do programa. Em terceiro lugar, grande parte desses municípios não oferece 

outro serviço de saúde além da atenção básica, tendo seu sistema municipal de saúde 

restrito as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) e com forte dependência de 

outros municípios para realizar as demais ações inerentes ao sistema de saúde, ou seja, a 

média complexidade e a alta complexidade. Nesse sentido, municípios muito pequenos 

onde possuem apenas o Programa Saúde da Família como todo o serviço municipal de 

saúde, com um ou duas equipes do programa, não ofereciam condições suficientes para 

avaliarmos alguns critérios como, por exemplo, a integralidade, no que se refere à 

referência e contra-referência, tendo em vista que a mesma refere-se à relação entre 

diferentes níveis de complexidade do sistema. Por estes municípios não oferecerem essa 

característica e, considerando que nestas situações existe a necessidade de Consórcios 

Intermunicipais de Saúde (CIS) que extrapolam os objetivos deste trabalho, optamos 

por adotar como critério de seleção dos municípios pequenos, também, o tamanho 

populacional acima de 10.000 habitantes e a presença de uma estrutura mínima que 

contemplasse ações de média complexidade no município (ou seja, a presença de 

centros de especialidades ou hospitais de pequeno porte). 

Outro ponto importante a considerar, é que nenhum dos municípios de grande 

porte possui 100% de cobertura no Rio Grande do Norte e que estes são apenas três. 

Sendo assim, para estes municípios, utilizamos apenas o critério “ano de implantação”. 

 De acordo com os critérios antes mencionados os municípios selecionados 

foram: municípios de pequeno porte (Acari e Taipu), médio porte (Canguaretama e 

Santa Cruz), grande porte (Natal e Mossoró). 
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Para Yin (2010, p. 81), 

ao ser usado um projeto de casos múltiplos, outra questão encontrada refere-

se ao número de casos considerados necessários ou suficientes para seu 

estudo. No entanto, como a lógica de amostragem não deve ser usada, os 

critérios típicos relacionados ao tamanho da amostra também são 

irrelevantes. Ao contrário, você deve pensar nessa decisão como um reflexo 

do número de replicações do caso – tanto literais quanto teóricas – que 

precisa ou gostaria de ter em seu estudo. 

 

3.2 Procedimentos e instrumentos para coleta de dados 

As unidades de análise/ observação foram constituídas pelos municípios do Rio 

Grande do Norte e os sujeitos da pesquisa, os usuários e profissionais de saúde. Em 

princípio, pensamos em realizar uma amostragem estatística para a seleção de 

profissionais e usuários, no entanto, considerando a natureza da pesquisa, seus objetivos 

e também as limitações orçamentárias e operacionais (trata-se de uma pesquisa 

autofinanciada) para o desenvolvimento da mesma, escolhemos como critério para a 

constituição da amostra dos sujeitos que fizeram parte do estudo a amostragem teórica. 

Esta, trata-se de uma estratégia gradual de construção da amostra, a partir do 

processo de coleta e interpretação dos dados. Na amostragem teórica, os grupos ou 

indivíduos não são escolhidos de forma estatística, mas são selecionados a partir de sua 

perspectiva de contribuir com novos insights para a pesquisa. “As decisões sobre a 

amostragem visam àquele material que prometa os maiores insights, percebidos à luz do 

material já utilizado e do conhecimento dele extraído” (FLICK, 2009, p.122). Ainda 

para este autor,  

O princípio básico da amostragem teórica é selecionar casos ou grupo de 

casos de acordo com critérios que digam respeito a seu conteúdo, em vez de 

aplicar critérios metodológicos abstratos. O prosseguimento da amostragem 

ocorre de acordo com a relevância dos casos, e não conforme sua 

representatividade. Esse princípio é também característico de estratégias 

relacionadas para a coleta de dados na pesquisa qualitativa (FLICK, 2009, 

p.122). 

 Assim, os sujeitos vão sendo gradativamente incluídos no estudo e o processo 

de encerramento do número de indivíduos participantes do estudo, ou também, o 

encerramento do processo de constituição da amostra foi encerrado a partir do critério 

de saturação teórica dos dados. Este critério é utilizado quando ao realizar determinado 



73 
 

 

número de entrevistas ou questionários percebemos que não há acréscimo de dados 

adicionais importantes à análise (FLICK, 2009, MARTINS, 2008). E Martins (2008, 

p.83) complementa: 

O pesquisador não pode definir, a priori, quantos grupos irá pesquisar durante 

o seu trabalho. O critério para julgar quando parar de pesquisar os diferentes 

grupos relacionados a uma categoria é a saturação teórica. Saturação significa 

que nenhum dado adicional, que contribua para a compreensão da categoria 

e, consequentemente, para a teoria substantiva, está sendo encontrado.  

3.2.1 Confiabilidade e validade nas pesquisas de Estudo de Caso 

 Estes dois conceitos são fundamentais para o desenvolvimento de uma pesquisa 

científica. A confiabilidade está relacionada a coerência do estudo, determinada através 

da constância dos seus resultados. Já a validade de uma pesquisa refere-se ao grau em 

que as questões da pesquisa – os achados, realmente expressam os propósitos da 

pesquisa (MARTINS, 2008). Em um Estudo de Caso, estes conceitos são 

recorrentemente ponto de discussão entre os estudiosos. Alguns autores que tratam de 

trabalhos realizados através de Estudos de Caso (GIL, 2009, MARTINS, 2008, FLICK, 

2009), reafirmam a dificuldade de gerar um alto nível de confiabilidade nos trabalhos 

dessa natureza por termos na pesquisa social uma  

instabilidade dos fenômenos e fatos observados dificultando assim a 

construção de instrumentos de aferição, pois as contínuas modificações do 

ambiente tornam bem mais difíceis a constância dos resultados. Raramente se 

tem condições para replicação, dificultando, na maioria das vezes, a obtenção 

de elevado grau de confiabilidade (MARTINS, 2008, p.91).  

Contudo, para corrigir as distorções próprias da natureza desse tipo de pesquisa 

os autores propõem alguns cuidados e técnicas para aumentar o grau de confiança do 

estudo. Assim, Martins (2008) afirma que, como nestes estudos não se tem 

possibilidade de replicar o caso estudado, a confiabilidade será mostrada, 

fundamentalmente, pelas triangulações de dados, fruto da prática de diversos 

instrumentos de coleta de dados, pelo encadeamento de evidências e por um rigor em 

todos os procedimentos realizados ao longo de toda a pesquisa nas suas fases de 

planejamento, coleta de dados e evidências, interpretações, notas de campo, descobertas 

e conclusões. 

Como já se disse, a confiabilidade de um Estudo de Caso poderá ser 

garantida pela utilização de várias fontes de evidências, sendo que a 

significância dos achados terá mais qualidade ainda se as técnicas forem 

distintas. A convergência de resultados advindos de fontes distintas oferece 

um excelente grau de confiabilidade ao estudo, muito além de pesquisa 
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orientadas por outras estratégias. O processo de triangulação garantirá que 

descobertas em um Estudo de Caso serão convincentes e acuradas, 

possibilitando um estilo corroborativo de pesquisa (MARTINS, 2009, p.80). 

 

 No que tange à validade da pesquisa, um dos conceitos mais buscado é o da 

validade externa. Esta expressa se as descobertas do estudo são generalizáveis além do 

estudo de caso imediato.  De acordo com Yin (2010), os críticos, em geral, vêm 

afirmando que os casos únicos oferecem uma base pobre para a generalização. No 

entanto, para este autor, isso é um equívoco posto que estes  

 

estão comparando a situação, implicitamente, com a pesquisa de 

levantamento, na qual uma amostra pretende ser generalizada para um 

universo maior. Essa analogia com amostragens e universos é incorreta 

quando se trata de estudos de caso. A pesquisa de levantamento conta com a 

generalização estatística, enquanto os estudos de caso contam com a 

generalização analítica. Na generalização analítica, o investigador luta para 

generalizar um conjunto determinado de resultados a alguma teoria mais 

ampla. (YIN, 2010, p.66). 

 

A validade externa tratada por Gil (2009) a partir do conceito de 

transferabilidade, se apresenta como passível de acontecer mas não nos moldes das 

pesquisas quantitativas (por isso a mudança do termo de generalização para 

transferabilidade). Mas, como uma generalização analítica, seguindo o pensamento de 

Yin, Gil (2009, p.38) acrescenta, 

o que o pesquisador procura nos estudos de caso é reunir um volume de 

dados referente a determinado fenômeno e, após compará-los e identificar 

suas regularidades, generalizar a uma teoria mais abrangente. Esta 

generalização, no entanto, não ocorre automaticamente. Decorre da 

replicação das descobertas em um segundo ou terceiro local nos quais se 

supõe que os resultados seriam idênticos. 

 Martins (2008), por sua vez, retoma essa discussão reforçando o conceito de 

generalização analítica. Segundo este autor: 

Evidentemente não são possíveis inferências, generalizações, a partir dos 

resultados de um Estudo de Caso. Muitos críticos dessa estratégia de pesquisa 

consideram tal limitação suficiente para desqualifica-la. Trata-se de uma 

atitude equivocada, já que dos Estudos de Caso esperam-se generalizações 

analíticas. Buscam-se generalizações de um conjunto particular de resultados, 

ou seja, generalizações da teoria preliminar, proposições e eventuais teses 

apresentadas, discutidas e mostradas no estudo. A validade externa será 

evidenciada na medida em que os achados de um caso possam ajudar a 

explicação de outro caso semelhante. A generalização não é automática, 

tampouco de variáveis estatísticas. Para que inferências analíticas sejam 

feitas com maiores probabilidades de erro, serão necessárias replicações que 

mostrem resultados próximos aos do primeiro caso e que a teoria preliminar, 

proposições e teses também sejam corroboradas ( MARTINS, 2008, p.95-

96). 
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Considerando as questões acima colocadas, e buscando maximizar a 

confiabilidade e a validade externa deste estudo utilizamos quatro fontes principais para 

a coleta de dados. A primeira foi a fonte documental, onde buscamos construir uma 

série histórica sobre os indicadores selecionados, considerando os últimos anos para 

identificação dos resultados estritos do Programa no município. Esses dados foram 

buscados, através do DATASUS (Departamento de Informática do SUS), nos Sistemas 

de Informação da Atenção Básica (SIAB), e Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). A segunda e terceira fonte de dados referem-se à aplicação de 

questionários com os usuários (Ver Apêndice A) e a realização de entrevistas semi-

estruturadas (ver Apêndice B) com os profissionais de saúde, buscando aferir 

principalmente os efeitos e impacto do Programa. Por fim, foi utilizado também um 

caderno de campo para fazer anotações referentes à impressões e registros importantes 

da visita às unidades, das conversas com outros funcionários das unidades de saúde e 

dos gestores do Programa durante o desenvolvimento do trabalho. 

 A pesquisa de campo foi realizada em dois momentos específicos. O primeiro 

teve por objetivo a construção e validação do instrumento de coleta de dados, a partir da 

seleção e constituição de conceitos centrais, ou seja, acessibilidade, integralidade, 

práticas de saúde e participação comunitária, e depois destes, a construção de 

indicadores quantitativos e qualitativos que nos permitissem aferir os resultados 

alcançados com o Programa nos municípios. O segundo momento dedicou-se ao 

trabalho exploratório, com o levantamento dos dados através dos sistemas de 

informações, das observações diretas no campo e das entrevistas e aplicação dos 

questionários com os agentes sociais participantes do Programa. 

 Antes de iniciarmos a coleta de dados e após ter sido identificados os municípios 

participantes, foi feita uma visita para solicitação de autorização para realização da 

pesquisa, com autorização concedida pelo Secretário de Saúde ou coordenadores do 

Programa nos municípios. Foi então entregue a estes uma cópia do projeto. Em seguida, 

o enviamos para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). 

 O período da coleta de dados foi de Julho de 2011 a Janeiro de 2012. Em todos 

os municípios a coleta junto aos usuários deu-se na própria residência, no período das 

8h até 12h e das 14h às 17h. Para a seleção dos mesmos utilizamos como critério o 



76 
 

 

sorteio dos prontuários, de forma tal que todas as famílias beneficiárias tivessem a 

mesma chance de serem escolhidas. Em seguida, colocamos o endereço dos prontuários 

sorteados e fomos realizar as visitas nos domicílios. Aqueles em que não conseguimos 

encontrar ninguém na residência, foram excluídos da amostra. Nos municípios de 

pequeno porte, como Acari e Taipu, participaram do estudo 5 equipes de saúde em 

Acari e 5 em Taipu. Foram sorteados em cada município um total de 100 prontuários, 

20 prontuários em cada equipe de PSF. Foram localizados em casa e participaram da 

pesquisa 73 usuários em Acari e 72 em Taipu. Nos municípios de médio porte 

sorteamos 120 prontuários em cada município, participaram 8 equipes do PSF. Sendo 

assim, foram sorteados um total de 15 usuários em cada equipe do PSF. Em 

Canguaretama, só conseguimos localizar em suas residências 100 usuários. Em Santa 

Cruz, foram localizadas 106 pessoas, no entanto, cinco questionários possuíam 

informações incompletas, tendo sido por este motivo descartados. Compuseram o total 

de participantes em Santa Cruz 101 usuários. Nos municípios de grande porte, por sua 

vez, foram sorteados 200 usuários em 15 equipes em Mossoró, com uma média de 13 a 

14 usuários por equipe, e 25 equipes em Natal, sendo 8 usuários por equipe. 

Participaram em Mossoró um total de 185 usuários e em Natal 181.  

 Quanto aos profissionais de saúde, fizemos entrevistas com o intuito de conhecer 

melhor o processo de trabalho dos médicos e enfermeiros e seu ponto de vista sobre os 

resultados do Programa. Estas informações foram cruzadas com os dados dos usuários 

de modo que possibilitassem uma melhor compreensão das questões investigadas. 

Sendo assim, procuramos entrevistar todos os profissionais das equipes selecionadas 

para a pesquisa. Entretanto, tivemos dificuldades de localizar principalmente os 

médicos, uma vez que os horários são bastante flexíveis e diferentes de uma equipe para 

outra e isso dificultou encontrá-los na unidade. Sendo assim, realizamos até duas visitas 

nas unidades de saúde para entrevistar os profissionais mediante agendamento prévio 

por telefone, seja com o (a) secretário(a) de saúde, seja com os próprios profissionais, 

quando conseguíamos ter acesso aos seus telefones pessoais. 

É preciso ainda registrar que foram levados ofícios de apresentação da pesquisa 

para todos os Secretários de Saúde e/ou coordenador do Programa, a fim de explicar a 

mesma e solicitar a autorização. Junto a estes solicitamos os telefones ou da unidade, ou 

dos profissionais. No município de Mossoró, por exemplo, só obtivemos os telefones 
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das unidades de saúde, e era difícil conseguir agendar um dia e horário com os 

funcionários por que alguns deles não sabiam nem quando o médico estaria atendendo. 

Esse foi o município que tivemos mais dificuldades nesse sentido. 

No quarto capítulo apresentaremos o quantitativo de profissionais que 

participaram do estudo em cada município assim como o perfil destes. 

3.3. Análise dos dados 

A análise inicial dos dados foi feita através da estatística descritiva e da análise 

comparada a partir do modelo lógico/ modelo teórico do programa que passaremos a 

expor no tópico subsequente. 

 Os dados documentais coletados a partir dos Sistemas de Informação foram 

tabulados e apresentados na sua íntegra no item correspondente e analisados à luz da 

literatura pertinente. Os dados coletados junto aos usuários receberam tratamento 

estatístico e foram mostrados sob forma de gráficos, quadro e tabelas. Os dados 

qualitativos, tanto dos usuários quanto dos profissionais de saúde, sofreram um processo 

de categorização, a fim de agrupar as falas a partir de categorias-chaves permitindo 

classificá-las, e junto com os dados estatísticos foram analisadas com base nos achados 

registrados no caderno de campo, e à luz do modelo teórico descrito a seguir. Para a 

apresentação das entrevistas de usuários e profissionais dos diversos municípios 

estabelecemos um código para cada participante. As falas dos usuários foram então 

identificadas a partir do instrumento (questionário Q), seguidos do número 

correspondente ao município (01 – Acari, 02 – Canguaretama, 03 – Mossoró, 04- Natal, 

05 – Santa Cruz, 06- Taipu) e, por fim, do número de ordem do entrevistado. Para a 

entrevista dos profissionais utilizamos a letra correspondente a profissão (M- médico, E 

– Enfermeiro), seguido pelo número do município e pelo número de ordem. Ex: 

M.02.08 (médico, do município de Canguaretama, oitavo entrevistado), Q.06.68 

(Questionário, usuário do município de Taipu de número 68). 

 Tendo em vista os três cruzamentos de informações que este estudo projetou, 

tais como: o porte dos municípios, o tipo de resultado (se resultado estrito, se efeito ou 

impacto) e ainda a categoria central analisada (acessibilidade, integralidade, 

participação comunitária), realizamos a análise e interpretação dos dados a partir de três 
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momentos. No primeiro, fizemos a análise dos dados a partir de cada município e em 

seguida sintetizamos a partir dos portes dos municípios. Depois, fizemos uma 

apresentação a partir do tipo de resultado e da categoria central analisada, destacando as 

particularidades dos municípios que pudessem se sobressair como importantes para a 

explicação de algum resultado diferente que pudesse apresentar, ou mesmo como 

característica própria do município. Isso será apresentado nos capítulos IV e V. No 

capítulo VI partimos da síntese do tipo de resultado, da categoria central analisada para 

comparar com o porte dos municípios e interpretar os resultados alcançados pela 

pesquisa. 

 É importante destacar ainda, que tomamos como ponto de partida a fala dos 

usuários para agregarmos as informações decorrentes das entrevistas com os 

profissionais e das anotações do caderno de campo. O quadro a seguir apresenta as 

principais informações sobre o desenho do estudo.  

 

QUADRO 2– Desenho do estudo – quadro-resumo 
Desenho da 

pesquisa 

Tipo de Estudo Avaliação de Impacto 

Recorte Programático Programa 

Técnica de pesquisa Estudo de caso múltiplo 

Critérios de 

avaliação 

Critérios de aferição Eficácia 

Efetividade 

Níveis de realização - Resultados (estritos) 

- Efeitos 

- Impactos 

Procedimentos 

de amostragem 

Universo da Pesquisa Municípios que implantaram o Programa 

Saúde da Família no Rio Grande do Norte 

Critérios para seleção dos 

casos  

Municípios de pequeno, médio e grande porte 

que implantaram o programa entre 1998-1999 

e com 100% de cobertura à exceção dos 

municípios de grande porte. 

Coleta de dados Unidades de 

análise/observação 

Município  

Sujeitos da pesquisa - Famílias beneficiárias do programa 

- Profissionais (médicos e enfermeiros) do 

PSF 

Fontes de dados - DATASUS (Base de dados do Ministério da 

Saúde)/ Sistemas de Informação 

- Entrevistas semi-estruturadas 

- Questionários 

- Observação direta/ Caderno de campo 

Análise dos 

dados 

Dados quanti-qualitativos Análises estatísticas 

Análise comparada a partir do modelo teórico 

do programa 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4 Modelo teórico 

 O conhecimento científico é resultante do constante ir e vir entre teoria e 

empiria, entre o normativo e o constatável. As opções técnicas, por sua vez, também 

relacionam-se com as opções teóricas da construção do objeto de estudo.  A produção 

do conhecimento científico se opera, também, a partir de diferenças com o senso 

comum, sendo, portanto, objeto da ciência um objeto construído através de elementos 

empíricos e componentes teóricos que seja passível de investigação. Quando pensamos 

na avaliação de programa e políticas de saúde, percebemos que apenas nas últimas 

décadas é que tem crescido a preocupação dos autores para delimitar e explicitar a teoria 

nas práticas de avaliação, já que antes a priorização se deu sobre o desenho e os 

procedimentos metodológicos da pesquisa. 

 Em termos de avaliação, a teoria está ligada à construção de um objeto-modelo 

que indica traços-chaves ou essenciais de um objeto completo. É esse objeto-modelo 

que vai constituir o que os autores vão denominar de modelo teórico, e que é 

operacionalizado pela expressão modelo lógico. Esse último é entendido como um 

modelo visual, gráfico, que apresenta como um programa deve ser implementado e que 

resultados são esperados dele. A apresentação de um modelo lógico permite definir 

exatamente o que deve ser medido e qual a parcela de contribuição do programa nos 

resultados observados (MEDINA, et.al., 2005).  

 No nosso caso, o modelo lógico apresenta o PSF e seus princípios de 

universalização, integralidade e participação comunitária, a partir do que é proposto 

pelo Programa, estabelecendo as dimensões que trabalhamos nesta avaliação. 

Para Hartz (1999, p. 343), 

a construção de um modelo teórico incluiria as seguintes especificidades: 1) o 

problema ou comportamento visado pelo programa, a população alvo e as 

condições do contexto; 2) o conteúdo do programa ou atributos necessários e 

suficientes para produzirem isolada e/ou integradamente os efeitos esperados. 

 Para outros autores como Shadish, Cook e Leviton (1991, p.36, tradução nossa), 

a teoria da avaliação tem por intuito “especificar as práticas viáveis que os avaliadores 

podem usar para construir o conhecimento do valor dos programas sociais que pode ser 

usado para amenizar os problemas sociais para os quais os programas são relevantes”. 



80 
 

 

Na descrição da teoria da avaliação podemos identificar cinco componentes, são eles: a 

programação social, o conhecimento, o valor, o uso e a prática. Os autores sugerem que 

uma teoria de avaliação deve ter uma base de conhecimento correspondente a cada um 

destes componentes. No nosso caso, trabalhamos mais com a programação social.  

De maneira resumida, os autores descrevem os cinco componentes da seguinte 

forma: 

o componente “programação social” corresponde à natureza dos programas 

sociais e seu papel na resolução destes problemas. Ele lida com a estrutura 

interna e o funcionamento dos programas, a sua relação com outras 

instituições, e os processos através dos quais os programas e seus 

componentes podem ser alterados para melhorar o desempenho do programa. 

O componente “conhecimento” está preocupado com o que conta como 

conhecimento adequado sobre o objeto que está sendo avaliado, com 

métodos para a produção de provas confiáveis e com pressupostos filosóficos 

sobre os tipos de conhecimento que mais vale a pena estudar. O componente 

“valor” diz respeito ao papel que os valores e o processo de valoração têm na 

execução da avaliação. Trata-se do que os valores representam na avaliação e 

como construir decisões quanto ao valor dos programas sociais. O 

componente “uso” corresponde a como as informações da ciência social 

podem ser utilizadas nas políticas sociais e na programação. Trata com 

possíveis tipos de utilização, o peso relativo a ser dado a cada tipo de 

utilização, e o que os avaliadores podem fazer para aumentar o uso. O 

componente “prática da avaliação” diz respeito ao que os avaliadores fazem, 

quando praticam suas profissões. Lida com o papel dos avaliadores no 

relacionamento com os patrocinadores (stakeholders) do programa; como 

decidir quais perguntas fazer; de onde alguém as obtém; e quais métodos 

devem ser utilizados para eleger questões prioritárias em um conjunto de 

questões, questões sobre as quais a incerteza é maior, e as limitações de 

tempo, recursos financeiros, capacitação de equipe e normas processuais 
(SHADISH, COOK, LEVITON, 1991, p. 36 – tradução nossa). 

 

 É possível verificar que estes componentes podem ser relacionados com o que 

aqui colocamos como desenho do estudo e modelo teórico. No tocante ao PSF, como 

dissemos, nos voltamos mais para a programação social.  

 

3.4.1 Modelo lógico 

 O modelo lógico que orientou o trabalho desenvolvido é apresentado na figura 

01 e é definido a partir dos princípios conceituais do Programa Saúde da Família, quais 

sejam: universalização do acesso, integralidade, participação comunitária, equidade e 

descentralização. Para fins da avaliação de impacto foram trabalhadas as três primeiras 

diretrizes, tendo em vista que as duas outras, equidade e descentralização, apresentam 
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mais dificuldades para serem mensuradas e avaliadas, ou mesmo extrapolam os limites 

do Programa e tornam-se mais difíceis de serem avaliados como resultados do mesmo. 

 Baseando-nos no nível de realização do Programa podemos ter, dentre outros, os 

resultados estritos diretamente vinculados à condição de universalização/ 

acessibilidade e práticas de saúde, a partir do desenvolvimento de ações da equipe que 

atingem diretamente às famílias, como as consultas, acompanhamentos, controle, etc. 

podendo ser mensurados quantitativamente. Assim, os dados que melhor elucidam os 

resultados estritos do Programa são os indicadores de resultados. São eles, por exemplo, 

os indicadores de cobertura assistencial, os procedimentos realizados, a oferta de 

serviços etc.  

 O efeito, assim como o impacto, nos remete sempre a uma relação causal, como 

uma mudança provocada ou influenciada pelo Programa. Para a avaliação dos efeitos, 

pensamos que a universalização provoca efeito quando a mesma for reportada à 

mudança no aumento do acesso dos usuários aos serviços básicos de saúde pelo 

Programa, e quando a população referir o Programa como sendo o primeiro serviço à 

procurar quando da necessidade de atenção à saúde. O efeito advindo das práticas de 

saúde, por sua vez, é reportado quando as mesmas indicam se houve uma mudança na 

relação dos profissionais com usuários, através do vínculo e responsabilização da equipe 

junto à comunidade e da presença de uma relação profissional-usuário que favoreceu a 

adoção de cuidados de saúde preventivos e promocionais, além do destaque de 

desenvolvimento de ações de caráter coletivo para a educação em saúde na programação 

da equipe de saúde. 

 É importante acrescentar que neste estudo nos reportamos às práticas de saúde 

apenas no que se refere à relação direta entre usuários e profissionais de saúde (médicos 

e enfermeiros) por ser um componente essencial da integralidade. Não foram tratados 

aqui outros aspectos referentes às práticas de saúde que estão relacionados, por 

exemplo, ao processo de trabalho da equipe do programa saúde da família. 

 Para identificarmos o impacto partimos deste como as mudanças mais amplas e 

significativas derivadas dos três princípios/diretrizes: universalização, integralidade e 

participação comunitária, onde apontassem para além das transformações relacionadas 

anteriormente (efeitos); bem como a integralidade quanto à acessibilidade aos demais 
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níveis do sistema, através da referência e contra-referência, o que foi determinante para 

identificarmos mudanças significativas no desenho do sistema de saúde local a partir do 

PSF. Ainda como impacto levamos em conta a participação comunitária, através de 

ações comunitárias organizadas e participação nos processos decisórios, o que apontou 

para uma nova cultura e organização da atenção básica considerando as necessidades da 

população, suas características, dinâmica e funcionamento (Ver Figura 1). 

 Na figura adiante apresentamos os princípios do programa e partindo deles as 

sub-dimensões que serão avaliadas, tais como: universalização (dimensão – 

acesso/acessibilidade), integralidade (práticas de saúde/ acessibilidade), participação 

comunitária (participação nas ações do programa, ação comunitária organizada). 

FIGURA 1 – Modelo lógico do Programa Saúde da Família 

 

 

o do Programa Saúde da Família 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Elaboração própria, 2011. 
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3.4.2. Conceitos centrais e indicadores 

 De acordo com o que foi anteriormente colocado trabalhamos os indicadores 

quantitativos, assim como os conceitos centrais que foram utilizados através de 

indicadores/critérios qualitativos. De acordo com Jannuzi (2005, p. 138), 

no campo das políticas públicas, os indicadores são medidas usadas para 

permitir a operacionalização de um conceito abstrato ou de uma demanda de 

interesse programático. Os indicadores apontam, indicam, aproximam, 

traduzem em termos operacionais as dimensões sociais de interesse definidas 

a partir de escolhas teóricas ou políticas realizadas anteriormente. 

A seguir apresentaremos a descrição dos conceitos centrais da pesquisa ligados 

diretamente ao Programa e, logo em seguida, a matriz destes indicadores que 

subsidiarão a pesquisa de campo.  

3.4.2.1. Indicadores de saúde – resultados estritos do Programa 

Para a seleção dos indicadores quantitativos, utilizamos como critério sua 

representatividade diante das ações desenvolvidas pela equipe de saúde no Programa e 

por integrarem o Pacto de Indicadores da Atenção Básica, sendo utilizados para o 

monitoramento e avaliação da atenção básica. Os indicadores são mais representativos 

por estarem referidos, em especial, às principais ações desenvolvidas pelo Programa que 

tem como prioridade a ênfase na saúde de grupos específicos, tais como criança e 

mulher. Alguns “sub-programas”, como por exemplo saúde do adolescente, saúde do 

adulto e do trabalhador, embora atualmente estejam dentro do rol de ações 

desenvolvidas pelo PSF, ainda encontram-se em fase incipiente no que se refere à 

construção de dados em sistemas de informação para o seu monitoramento e/ou 

avaliação. Por isso, decidimos trabalhar com indicadores que tivessem melhor acesso e 

maior representatividade diante das questões a serem investigadas.  

Outra preocupação, referente à escolha destes indicadores foi quanto aos 

mesmos terem uma relação direta com as ações desenvolvidas, prioritariamente, pelos 

profissionais médicos e/ou enfermeiros do Programa. Assim, não serão trabalhados 

dados referentes à saúde bucal, ou que estejam vinculados às ações de outros 

profissionais como auxiliares de enfermagem. 
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Os indicadores selecionados apontam ainda os procedimentos realizados e sua 

cobertura, assim como as doenças mais prevalentes e de maior controle pelo programa. 

Estas doenças são: diabetes e hipertensão (o programa desenvolve uma série de ações 

que visam o controle e tratamento destas doenças e o acompanhamento prioritário 

destes grupos).  

A pesquisa centrou-se nos resultados alcançados no período de 2001 a 2006, no 

contexto do Pacto de Indicadores da Atenção Básica (PIAB), tendo em vista que a 

Secretaria Estadual de Saúde não dispunha de dados suficientes destes municípios para 

o período de 2007 a 2010. Para a avaliação dos mesmos, considerados sua evolução 

temporal e sua comparação com o parâmetro nacional. Uma vez que não conseguimos 

obter a meta por município (BRASIL, 2008). 

O Pacto de Indicadores da Atenção Básica surgiu vinculado à criação do Piso de 

Atenção Básica (PAB), instituído pela Norma Operacional Básica (NOB) de 1996 e 

também relacionado à transferência de recursos financeiros do nível federal para o 

municipal, numa tentativa de superar o modelo de pagamento por procedimento, mas 

também forçando a institucionalização de outras formas de acompanhamento e 

avaliação do desempenho da Atenção Básica (AB). Assim, durante o período de 1999 a 

2006, os municípios pactuaram metas a serem alcançadas visando incorporar o 

monitoramento e a avaliação na gestão do SUS e fortalecendo a Atenção Básica. 

Durante esse período eram publicadas anualmente portarias específicas com a relação 

dos indicadores do Pacto, estabelecendo fluxos, prazos e orientações acerca do 

instrumento.  Atualmente os indicadores são pactuados através do Pacto pela Saúde que 

passou a vigorar a partir de 2007. 

Descrição dos indicadores de atenção à saúde utilizados no estudo: 

1. Proporção de menores de 4 meses de idade com aleitamento exclusivo. 

É utilizado para analisar as variações geográficas (microáreas, áreas etc) e 

temporais da distribuição do aleitamento exclusivo. Ajuda a fornecer suporte às equipes 

para aumentar o estímulo ao aleitamento materno, considerando a importância da 

amamentação como fator de proteção, principalmente, para a diarreia e infecções 

respiratórias agudas. Está diretamente relacionado às ações de promoção da saúde 

desenvolvidas durante o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das 

crianças (BRASIL, 2004a). 
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2. Proporção de menores de 1 ano com vacina em dia. 

É usado para identificar a falta de cumprimento do esquema vacinal, subsidiando 

o planejamento, gestão e avaliação do controle de doenças evitáveis por imunização. 

Também está relacionada às ações de prevenção e promoção da saúde, e reflete as ações 

de acompanhamento da saúde das crianças (BRASIL, 2004a). 

3. Proporção de menores de 5 anos hospitalizadas por pneumonia e proporção de 

menores de 5 anos hospitalizadas por desidratação. 

Estes indicadores são utilizados para avaliar a oportunidade do diagnóstico e 

tratamento dos casos de pneumonia ou desidratação neste grupo etário. Estas são 

doenças prevalentes na infância e passíveis de diagnóstico e tratamento na rede básica 

de saúde. Seus valores aumentados podem sugerir ineficiência de ações assistenciais 

resolutivas na atenção básica para as crianças e representa um indicador indireto da 

efetividade do sistema de saúde neste nível de atenção por pressupor que as pessoas 

internadas não receberam a atenção de saúde efetiva em momento oportuno, levando a 

um agravamento de sua condição clínica, exigindo a hospitalização (BRASIL, 2004a; 

NEDELL, et.al,  2008). 

4. Proporção de consultas pré-natal no primeiro trimestre 

Este indicador mede a precocidade com que acontece o acesso ao 

acompanhamento pré-natal pelas gestantes. Quando mais precoce for a captação destas 

gestantes, maiores as chances de realizar um pré-natal sem intercorrências ou sem 

complicações importantes para o parto. Assim como os anteriores, este indicador reflete 

ações de promoção e prevenção da saúde, e retratam a qualidade do acompanhamento 

pré-natal realizados nas UBSF (BRASIL, 2004a). 

5. Proporção de gestantes com consultas pré-natal no mês 

Mensura a cobertura de consultas pré-natais entre as gestantes cadastradas, 

identificando dificuldades para o acompanhamento das mesmas. Também reflete a 

promoção da saúde e a qualidade da atenção a este grupo específico. (BRASIL, 2004a). 

6. Proporção de gestantes com vacinas em dia 

Mede a cobertura da vacina toxóide tetânico entre as gestantes cadastradas. Esta 

vacina é preconizada para ser realizada durante o pré-natal com 3 doses aplicadas, 

prevenindo o tétano neonatal. Reflete diretamente o controle de doenças evitáveis por 
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imunização durante a gestação. Também está relacionada às ações de prevenção e 

promoção da saúde, e reflete a qualidade do pré-natal (BRASIL, 2004a). 

7. Proporção de hipertensos e diabéticos acompanhados 

Mensura a cobertura de assistência domiciliar realizada aos portadores de 

doenças crônicas na atenção básica. Diretamente, reflete a qualidade do 

acompanhamento realizado pelos agentes comunitários de saúde e indiretamente o 

acompanhamento das equipes de saúde, no que concerne ao controle e avaliação regular 

destes usuários (BRASIL, 2004a). 

3.4.2.2. Acessibilidade e porta de entrada 

             Os termos acesso e acessibilidade são usados de forma intercalada e, 

geralmente, ambígua. Em pesquisa desenvolvida sobre acessibilidade aos serviços de 

saúde, Lora (2004) nos apresenta os conceitos de Donabedian, para o qual acesso 

significa “o ingresso ao sistema de saúde” e Millman que define o mesmo como o uso 

oportuno de serviços pessoais de saúde para alcançar os melhores resultados possíveis. 

Dessa forma, o acesso, por estar mais próximo de uma característica pessoal de 

utilização do serviço, não o torna importante na ausência de efetividade demonstrada 

pelos mesmos. Ou seja, o acesso do usuário ao serviço, por si só, não é suficiente para 

demonstrar resultados efetivos nas políticas de ampliação da atenção à saúde. Por outro 

lado, a acessibilidade por estar relacionada a uma característica do sistema de saúde, 

está mais vinculada à condição de garantia do acesso universal a todos. Assim, a 

acessibilidade deve ser compreendida segundo Donabedian, citado por Lora (2004), 

como algo adicional à presença ou disponibilidade de um recurso e deve compreender 

também as características do recurso que facilitam ou dificultam o uso por parte dos 

clientes/ usuários potenciais. 

 Para Starfield (2004), a acessibilidade relaciona-se à possibilidade das pessoas 

chegarem aos serviços, o que reflete diretamente um aspecto da estrutura de um sistema 

ou unidade de saúde fundamental para caracterizar os serviços como porta de entrada. 

Com isso, utilizamos o acesso e a acessibilidade como categorias centrais para avaliar a 

universalização, no que se refere à ampliação da atenção a toda a população, e à 

constituição de uma porta de entrada para o sistema de saúde provocada pelo programa. 



87 
 

 

              A porta de entrada do sistema de saúde, é um conceito utilizado em sistemas 

organizados por níveis de complexidade e é considerada o primeiro serviço a assistir às 

pessoas que procuram serviços de saúde. Para se constituir como porta de entrada não é 

necessário apenas ser a primeira escolha do usuário, mas ter uma relação direta e efetiva 

com os outros níveis de complexidade de saúde, através do que ficou conhecido como 

sistema de referência e contra-referência. Nesse sistema, a pessoa é referida de um 

serviço de menor complexidade para um de maior complexidade, retornando através de 

uma contra-referência para os serviços de menor complexidade onde o cuidado a ser 

realizado deve ser comunicado à equipe responsável por aquele usuário no primeiro 

nível de atenção (refere-se à integralidade da atenção). Essa rede de referência, ou seja, 

a integração dos diversos níveis de complexidade se justifica tendo em vista que a 

maioria dos problemas de saúde referidos pelos usuários tem um caráter mais geral, e na 

maioria das vezes, com pouca gravidade, o que garante a resolubilidade em até 85% no 

primeiro nível de atenção do sistema, a atenção básica. Os demais casos, que necessitam 

de uma atenção mais especializada são referidos a outros serviços em outros níveis de 

complexidade, a fim de garantir sua resolubilidade e integralidade do cuidado 

(STARFIELD, 2004). 

            Para garantir a acessibilidade, deve-se considerar os critérios que interferem no 

acesso do usuário ao serviço, tais como: tempo de espera, distância dos serviços de 

saúde, relação com os profissionais de saúde (onde estes devem procurar ser 

compreendidos em suas recomendações, bem como entender as necessidades trazidas 

pelos usuários), barreiras geográficas, culturais ou religiosas, disponibilidade de leitos 

hospitalares, disponibilidade de exames etc. 

3.4.2.3 Integralidade 

           A integralidade é um dos princípios do SUS e do Programa Saúde da Família. A 

integralidade para Mattos (2001), apresenta três sentidos: o primeiro refere-se a 

integralidade como relacionado à chamada boa medicina, o segundo como um modo de 

organizar as práticas e a terceira como resposta governamental a problemas específicos 

de saúde. Este trabalho enfatizou os dois primeiros sentidos da integralidade, tendo em 

vista que o terceiro extrapola os limites desta pesquisa. 
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 No primeiro caso, a integralidade está vinculada à adoção de práticas que 

respondam de forma efetiva ao sofrimento do paciente que procura o serviço de saúde, 

através de um cuidado que não o reduza ao aparelho ou sistema biológico diretamente 

afetado, mas que procure perceber os determinantes e condicionantes do processo 

saúde-doença e assim, possa estabelecer ações que venham não só a tratar aquele 

sofrimento, mas a prevenir e, principalmente, promover sua saúde. Nesta condição, a 

integralidade refere-se às práticas de saúde e sua forma de desempenhá-las, através das 

concepções e comportamento dos profissionais envolvidos com a assistência. 

(MATTOS, 2001). 

 Por outro lado, a integralidade também é percebida como um modo de organizar 

as práticas que exigiria uma certa “horizontalização” dos programas anteriormente 

verticais do Ministério da Saúde. Essa perspectiva visa superar a fragmentação das 

atividades no interior das unidades de saúde, de forma a garantir uma assistência 

horizontal. É expressa através de uma demanda programada estabelecida via aplicação 

de protocolos de diagnóstico e identificação de situações de risco para a saúde, bem 

como do desenvolvimento de um conjunto de atividades coletivas junto à comunidade. 

(MATTOS, 2001). 

 O terceiro sentido refere-se à integralidade no seu sentido legal e institucional e 

é concebida como um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de complexidade do sistema. 

É onde o indivíduo consegue ascender pelos níveis de complexidade de acordo com as 

suas necessidades de saúde, partindo da porta de entrada (no caso em questão, 

representado pelo Programa Saúde da Família), tendo acesso garantido aos demais 

níveis do sistema, bem como aos recursos técnicos necessários como realização de 

exames, procedimentos e medicamentos. (MATTOS, 2001). 

 Dessa forma, no seu sentido mais amplo a integralidade é concebida como uma 

ação social que resulta da interação democrática entre os atores no cotidiano de suas 

práticas, na oferta de cuidados de saúde, nos diferentes níveis de atenção do sistema. 

(MATTOS, 2001). Quando nos referimos à integralidade da atenção outro conceito se 

mostra oportuno de ser enfatizado: as práticas de saúde. 

 



89 
 

 

3.4.2.4. Práticas de Saúde 

São ligadas a uma série de cuidados e abordagens realizadas pelos profissionais 

de saúde (no caso de nossa pesquisa, trabalhamos com os profissionais médicos e 

enfermeiros) sobre os problemas trazidos pelas famílias. O foco destas práticas é o 

cuidado, compreendido como o conjunto de ações realizadas no intuito de prevenir, 

promover, recuperar e reabilitar a saúde, tendo como base o estabelecimento de vínculos 

com a comunidade e a responsabilização pelo cuidado às famílias, que deve ser prestado 

de forma humanizada e buscando a ampliação da cidadania dos indivíduos. A relação 

profissional-usuário, deve ser acolhedora e facilitadora da adoção de práticas de vida 

saudáveis, e pautada na confiança e respeito mútuos. A presença dos fatores acima 

referidos representam um avanço nas práticas de saúde, ao olhar para o usuário como 

um sujeito detentor de direitos, inserido num contexto social, econômico e familiar 

amplo e complexo, com necessidades que extrapolam os limites da área da saúde. A 

saúde passa a não ser tratada como apenas a ausência de doenças, e as práticas não se 

restringem somente ao tratamento da doença de forma individualizada e fragmentada. 

Ainda que as práticas de saúde possam envolver outros aspectos, como exemplo 

o processo de trabalho da equipe de saúde, este não foi objeto de análise desse estudo. 

Analisamos as práticas de saúde apenas no que se refere à relação estabelecida entre 

usuários/beneficiários e profissionais de saúde, especialmente, médicos e enfermeiros, 

no sentido de verificar o vínculo, a responsabilização e a co-responsabilidade no 

processo de cuidar da saúde e os resultados ligados aos usuários. 

3.4.2.5. Participação Comunitária 

    A participação comunitária, caracteriza-se por ser uma condição sine qua non 

para uma gestão mais democrática e que vise atender às necessidades daqueles 

beneficiários diretos das ações do Programa. Quando a comunidade é partícipe do 

processo de planejamento, acompanhamento e avaliação do PSF, é possível que esta 

possa responder de forma mais efetiva às suas necessidades, através do conhecimento 

da sua dinâmica, necessidades, condicionantes e determinantes do processo saúde-

doença, além de ser um instrumento para melhoria contínua da qualidade dos serviços e 

humanização do atendimento. (CAMPOS, TEIXEIRA, 2005). A participação social, de 

acordo com as prerrogativas do Programa, deve-se dar pela atuação direta (ativa) de 
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membros da população nos processos de planejamento, formulação e avaliação da 

atuação do PSF e através de ações comunitárias organizadas. 

 No Quadro 3, apresentamos uma matriz com as dimensões e indicadores centrais 

da pesquisa a fim de facilitar ao leitor a compreensão de como ocorreu o processo de 

coleta de dados e a avaliação do Programa. A dimensão da pesquisa refere-se ao aspecto 

geral dentro do processo de trabalho das equipes do Programa, a sub-dimensão é parte 

desse e tem relação com os conceitos-centrais apresentados anteriormente.  

3.5. Considerações éticas da pesquisa  

Por se constituir numa pesquisa envolvendo seres humanos, partimos do 

pressuposto de que este estudo oferece poucos riscos à integridade física, moral, social e 

econômica dos sujeitos participantes, uma vez que foram asseguradas a 

confidencialidade e privacidade das informações, proteção da imagem e não 

estigmatização dos sujeitos e a não-utilização das informações em prejuízo das pessoas 

envolvidas. (FONTINELE JUNIOR, 2003).  

A pesquisa foi realizada mediante o uso do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE C e D) que foi assinado por todos os participantes do estudo e 

abordou em seu texto todas as garantias asseguradas, tais como: anonimato; sigilo das 

informações; objetivos, justificativa e metodologia da pesquisa; direito a desistir a 

qualquer tempo, caso assim o desejasse; e a garantia de esclarecimentos, antes e durante 

o curso da pesquisa através do contato com os responsáveis pela mesma. (FONTINELE 

JUNIOR, 2003). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte em setembro de 2011, sob parecer 

número 371/2011. 

Desta forma, acreditamos ter cumprindo com as condições mínimas 

necessárias para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos e atendendo aos 

seus preceitos éticos assegurados pela resolução 196, de 10 de Outubro de 1996, do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Sintetizando o desenho do estudo, podemos dizer que trata-se de uma 

avaliação de impacto, realizada em municípios de pequeno, médio e grande porte do 

estado do RN, com o propósito de verificar os resultados do programa saúde da família 
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a partir dos seus níveis de realização, quais sejam: resultados estritos, efeitos e 

impactos, analisados sob a ótica dos princípios de universalidade (acesso/ 

acessibilidade), integralidade e participação comunitária. Para compreender melhor 

quais os indicadores serão trabalhados para se estabelecer as relações com os níveis de 

realização, é importante conhecer a matriz de indicadores que será apresentada a seguir. 
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QUADRO 3 - Matriz de indicadores/ critérios para a avaliação do Programa Saúde da Família 

1. Objetivo: Avaliar a acessibilidade do usuário ao Programa Saúde da Família 

 

Dimensão Sub-dimensão Nível de 

aferição 

Nível de 

realização 

Indicador/ critério Unidade de 

Análise 

Meios de 

verificação 

Organizacional Acessibilidade Eficácia Resultados 

estritos 

Grau de cobertura do Programa Saúde da 

Família 

Município SIAB 

Organizacional Acessibilidade Eficácia Resultados 

estritos 

Média anual de consultas médicas e de 

enfermagem por habitante 

Município/ 

UBSF 

SIAB 

IBGE 

Organizacional Acessibilidade Eficácia Resultados 

estritos 

Média anual de visitas domiciliares realizadas 

pelos agentes comunitários de saúde. 

Município/ 

UBSF 

SIAB 

Organizacional Acessibilidade Efetividade Efeitos Percepção do usuário quanto as: barreiras de 

acesso às consultas e exames básicos 

(geográficas, organizacionais, culturais e 

financeiras) 

Município/ 

UBSF 

Questionários 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2. Objetivo: Avaliar os indicadores referentes à atenção à saúde (promoção, prevenção, cura e reabilitação) nos ciclos de vida  

 

Dimensão Sub-

dimensão 

Nível de 

aferição 

Nível de 

realização 

Indicador/critério Unidade de 

análise 

Meios de 

verificação 

Atenção à saúde Saúde da 

criança 

Eficácia Resultados 

estritos 

Proporção de menores de 1 ano com vacina em 

dia 

Proporção de menores de 4 meses com 

aleitamento materno exclusivo  

Município/ 

UBSF 

SIAB 

Atenção à Saúde Saúde da 

criança 

Eficácia Resultados 

estritos 

Hospitalizações por causas sensíveis à atenção 

básica:  

Proporção de menores de 5 anos com 

hospitalização por pneumonia  

Município/ 

UBSF 

SIAB 

IBGE 
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Proporção de menores de 5 anos com 

hospitalização por desidratação  

Atenção à Saúde Saúde da 

mulher 

Eficácia Resultados 

estritos 

Proporção de gestantes com pré-natal iniciado 

no primeiro trimestre  

Proporção de gestantes com vacinas em dia 

Proporção de gestantes com consulta pré-natal 

no mês 

Município/ 

UBSF 

SIAB 

 

Atenção à Saúde Saúde do 

adulto/idoso 

Eficácia Resultados 

estritos 

Indicadores de morbidade: 

Proporção de hipertensos acompanhados  

Proporção de diabéticos acompanhados  

Município/ 

UBSF 

SIAB 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3. Objetivo: Avaliar a ocorrência de mudanças na organização do sistema local de saúde a partir do PSF 

 

Dimensão Sub-dimensão Nível de 

aferição 

Nível de 

realização 

Indicador/ critério Unidade 

de análise 

Meios de 

verificação 

Organizacional Acessibilidade/ 

Porta de entrada 

Efetividade Efeito Serviço referido para o primeiro atendimento 

de saúde 

Município/ 

UBSF 

Entrevistas, 

questionário e 

observação 

direta 

Organizacional Acessibilidade/ 

Integralidade 

Efetividade Impacto Funcionamento do sistema de referência e 

contra-referência 

Município/ 

UBSF 

Entrevistas, 

questionário e 

observação 

direta 

Atenção à 

Saúde 

Práticas de saúde Efetividade Efeito 

 

 

 

Impacto 

Valorização do programa pela população 

(público-alvo) 

 

 

Satisfação dos usuários 

Município/ 

UBSF 

Questionários 

Fonte: Elaboração própria. 
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4. Objetivo: Avaliar as mudanças decorrentes das práticas dos profissionais de saúde na sua relação com o usuário 
 

Dimensão Sub-dimensão Nível de 

aferição 

Nível de 

realização 

Indicador/ critério Unidade de 

análise 

Meios de 

verificação 

Organizacional Práticas de saúde Efetividade Efeitos Ofertas de atividades de caráter 

coletivo a grupos populacionais 

específicos (mulher, adolescentes, etc) 

tais como atividades educativas com 

participação de todos os membros da 

equipe. 

Município/ UBSF Entrevistas, 

questionário e 

observação direta  

Atenção à 

Saúde 

Práticas de saúde Efetividade Efeito Percepção do usuário quanto à sua 

abordagem pelos profissionais de 

saúde 

Município/ UBSF Questionários 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5. Avaliar a participação comunitária no sistema municipal de saúde 

 

Dimensão Sub-dimensão Nível de 

aferição 

Nível de 

realização 

Indicador/ critério Unidade de 

análise 

Meios de 

verificação 

Político-

institucional 

Participação 

comunitária 

Efetividade Impacto Participação da comunidade no planejamento 

das ações nas Unidades Básicas de Saúde da 

Família. 

Participação da comunidade em outras 

instâncias representativas da comunidade, tais 

como conselhos locais de saúde.  

Município/ 

UBSF 

Entrevistas, 

questionário e 

observação direta. 

Fonte: Elaboração própria.
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CAPÍTULO III – Caracterização Geral do Programa 

Saúde da Família 

 

Neste capítulo apresentamos o Programa Saúde da Família, construindo aquilo 

que denominamos de Modelo Teórico do programa e que nos ajudou a conhecer os 

princípios analisados, norteando assim a análise do material empírico coletado junto aos 

sujeitos do estudo. 

Retomando alguns aspectos já mencionados, nas últimas quatro décadas, o 

Brasil vem passando por reformas sucessivas no seu sistema de saúde. Impulsionado 

pelas dificuldades e deficiências decorrentes de um sistema de saúde excludente, de alto 

custo e ineficaz, recebeu influência das mudanças que estavam ocorrendo 

internacionalmente. O PSF nasce no âmago destes processos de mudanças, com uma 

proposta de reversão do modelo assistencial e reorganização da atenção básica, tendo 

por base a medicina familiar e a atenção primária à saúde. 

A medicina familiar e o Programa Médico da Família (PMF), bases do PSF, 

tiveram início no final da década de 1960 nos EUA e representavam uma proposta 

contrária à tendência de hospitalização, ao aumento da complexidade tecnológica e à 

fragmentação do trabalho médico em especialidades e sub-especialidades. 

(VASCONCELOS, 1999). Na década de 1970 esse movimento se espalhou atingindo 

com intensidade o Canadá, México e alguns países europeus. Na América Latina, com o 

apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de instituições estrangeiras como a 

fundação Kellogg, a proposta foi divulgada principalmente junto às universidades. No 

Brasil, vivendo sob um governo ditatorial, a proposta de origem norte-americana e sua 

proximidade com o modelo liberal de prática médica causaram uma oposição intensa de 

setores progressistas dos profissionais de saúde. No entanto, isso não foi suficiente para 

evitar que se iniciasse uma discussão sobre a reorganização do sistema nacional de 

saúde. (VASCONCELOS, 1999). Internacionalmente, assistia-se a uma progressiva 

valorização da prioridade de expansão de serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) 

como estratégia de reorientação do setor saúde. 
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 O marco para a conformação internacional de uma proposta pautada na Atenção 

Primária à Saúde deu-se com a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde, realizada em 1978 na cidade de Alma-Ata atual Cazaquistão, sob os auspícios da 

OMS e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A atenção primária à 

saúde é a principal proposta de modelo assistencial incentivada pela OMS e visa 

melhorar os indicadores de saúde, reduzir a morbi-mortalidade por doenças evitáveis, 

assim como promover um consumo mais racional da tecnologia biomédica para garantir 

maior eficiência ao gasto no setor. No Brasil, é a partir do SUS e, mais concretamente, 

do PSF que vai ser retomado os princípios da APS e a mudança do modelo assistencial 

de saúde. (NEDELL, et.al., 2008).  

As reformas da prestação de serviços defendidas pelo movimento da atenção 

primária em saúde (APS) têm por finalidade colocar as pessoas no âmago dos 

cuidados de saúde, de forma a torná-los mais efetivos, eficientes e 

equitativos. Os serviços de saúde bem sucedidos na consecução desta 

intenção apostam num relacionamento estreito e direto entre os indivíduos, as 

comunidades e os seus cuidadores. Estabelecem-se, assim, as condições de 

orientação para a pessoa, continuidade, abrangência e integração, que 

constituem, no seu conjunto, as características que diferenciam a atenção 

primária. (OMS, 2010, p.46-47).  

 

No Brasil, é com o processo da reforma sanitária que estas ideias e proposições 

vão se conformando numa proposta de mudança do modelo assistencial, das concepções 

de saúde e doença e na busca por uma saúde mais inclusiva e equânime. 

A reforma sanitária brasileira nasce de experiências em saúde comunitária 

desenvolvidas pelos departamentos de Medicina Preventiva e Social, principalmente, no 

Estado de São Paulo (ESCOREL, 1998), que lutavam contra as condições de acesso aos 

serviços de saúde impostos por um governo ditatorial, e onde grande parte da população 

era excluída do processo produtivo e econômico do Brasil. O país era marcado, como 

hoje, pelas intensas desigualdades sociais e econômicas. E vivia crises sucessivas, no 

campo financeiro (após o milagre econômico) e político (com a ditadura militar). Esse 

cenário resultou em crescimento da mortalidade infantil, mortalidade materna e outros 

indicadores de saúde. A reforma sanitária é descrita como um movimento ímpar em 

todo o processo de mudança no sistema de saúde brasileiro que se seguiu a partir da 

década de 1980. É considerado um movimento de cunho democrático, dentro de um 

cenário marcado por um regime político ditatorial e repressor, e que vem 



97 
 

 

acompanhando as mudanças políticas e econômicas, por que tem passado o país desde 

então.  

A principal proposta da reforma sanitária repousava sobre as concepções 

hegemônicas de saúde, direito e cidadania. Onde a saúde deveria ser direito da 

população e dever do Estado o seu provimento de forma integral e equânime, através de 

um Sistema Único de Saúde, onde a comunidade estaria presente no processo através da 

participação e controle social. Essas conquistas foram incorporadas à Constituição 

Federal e definiram os princípios e diretrizes do SUS em termos formais. 

Antes do SUS, o modelo de atenção à saúde predominante no Brasil era o 

médico assistencial privatista onde apenas a população que detinha carteira assinada 

tinha acesso à assistência prestada pela Previdência Social. Os serviços oferecidos, mais 

que atualmente, tinham um caráter curativista, centrado na doença e no hospital como 

espaço preferencial para a assistência, além de utilizar de forma excessiva tecnologias 

para investigação, como os diversos exames, assim como para tratamento, com o uso 

abusivo de medicamentos. Este modelo denunciou claramente a ineficácia do sistema de 

saúde e seu alto custo, e a necessidade de repensar o gasto em saúde. Com o surgimento 

da medicina comunitária e a expansão de programas voltados para a atenção primária, o 

governo lançou mão destas propostas por serem “baratas”, para ajudar a reduzir os altos 

custos dos serviços médicos, pela necessidade de atender a uma demanda crescente de 

atenção à saúde e para promover ações de prevenção e proteção à saúde. (ESCOREL, 

1998; MOTTER, 2007). 

As conquistas legais decorrentes da reforma se fizeram sentir nos primeiros anos 

da década de 1990, quando foi criado o Sistema Único de Saúde. No entanto, o país 

vivia uma intensa crise fiscal, a crise da década de 1990, além de estar passando por um 

processo econômico chamado de ajuste estrutural, onde as concepções da política 

econômica eram perversamente contrárias à proposta de universalização do acesso à 

saúde.  

Num cenário de forte luta pela democratização do país, as propostas de caráter 

universalizante, como a reforma sanitária, corriam sérios riscos de ver frustradas suas 

conquistas, tendo em vista a política econômica adotada pelo país e suas contradições 

diante do quadro social e sanitário. A década de 1990, então, passa a representar um 
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momento crucial de proposição de modelos de assistência e financiamento para o setor 

saúde de forma a incorporar as conquistas constitucionais dentro desse contexto político 

e econômico e esse processo ficou conhecido como a “reforma da reforma”. O principal 

objetivo desta reforma, repousava sobre a necessidade de garantir a toda a população 

brasileira acesso aos serviços de saúde, seja nos seus mais diferentes níveis, assim como 

racionalizar o gasto a área:  

Assim, convém precisar o que se está chamando de reforma da reforma, ou 

melhor, de reforma incremental: define-se o processo de reforma incremental 

como um conjunto de modificações no desenho e operação da política. O 

conjunto de mudanças pode ocorrer, separada ou simultaneamente, nas 

formas de organização dos serviços (mudanças nos sistemas e nas unidades 

prestadoras), nas modalidades de alocação de recursos e formas de 

remuneração das ações de saúde ou, ainda, no modelo de prestação de 

serviços (modelo assistencial). (...) No caso brasileiro, considera-se que as 

mudanças no modelo assistencial operadas dentro do SUS, por conta de dois 

novos programas –Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e 

Programa de Saúde da Família (PSF) –, estão provocando alterações tanto 

nas modalidades de alocação de recursos e formas de remuneração das ações 

de saúde, quanto na forma de organização dos serviços. Dessa forma, o PSF 

constitui uma estratégia de reforma incremental do sistema de saúde no 

Brasil, tendo em vista que o programa aponta para mudanças importantes na 

forma de remuneração das ações de saúde (superação da exclusividade do 

pagamento por procedimentos), nas formas de organização dos serviços e nas 

práticas assistenciais no plano local, e, portanto, no processo de 

descentralização. (VIANA, DAL POZ, 2005, p.235).  

Esse período, foi então marcado, pelas contradições que denunciavam a 

distância entre aquilo que era desejado e aquilo que era feito para a implantação e 

consolidação do SUS. Muitos foram e, têm sido, os desafios de ter um sistema único de 

saúde no Brasil que corresponda aos direitos constitucionais assegurados, 

principalmente devido aos contextos sociais, econômicos e políticos pelos quais tem 

vivido a sociedade brasileira, bem como a herança histórica das práticas de saúde no 

país. 

As bases que, no Brasil, deram o suporte para o desenho do Programa Saúde da 

Família foi o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa 

Médico de Família (PMF) do município de Niterói, além das experiências de Saúde da 

Família no Canadá, Inglaterra e, principalmente, em Cuba. (SANTOS, 2004). 

Foi através destes programas que se começou a enfocar a família enquanto 

unidade de ação programática, e não mais, tão-somente, o indivíduo, e a partir do 

PACS, foi também introduzida a ideia de área de cobertura por famílias. O PACS foi 

um programa criado no interior do Estado do Ceará no final da década de 1980, e 
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institucionalizado pelo Ministério da Saúde em 1991. Seu surgimento estava 

relacionado à necessidade de combater a mortalidade infantil e materna, decorrentes dos 

graves problemas de saúde resultado das precárias condições de vida destas populações, 

ligadas, sobretudo, com os fortes períodos de seca. 

A partir do trabalho de mulheres da própria comunidade, e do treinamento 

oferecido a estas, para atuar sobre os principais problemas de saúde, como diarreias, 

desnutrição etc, através de medidas simples e eficazes como vacinação, estímulo ao 

aleitamento materno, uso do soro de reidratação oral e outros, observou-se uma 

diminuição importante dos principais indicadores de saúde, dentre eles a mortalidade 

infantil. (ROSA, LABATE, 2005). 

Com o acúmulo de experiências de medicina comunitária e o êxito do PACS e 

considerando também a necessidade de incorporar novos profissionais para atuar junto 

com os agentes, não somente no Ceará, mas agora também em outros municípios do 

Norte do país, o Ministério da Saúde começou a desenhar a proposta do Saúde da 

Família. (ROSA, LABATE, 2005). 

Concomitante a este processo, a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu 

o ano de 1994 como o “Ano Internacional da Família”, numa tentativa de chamar a 

atenção para o crescimento da violência, desestabilização da estrutura familiar, o 

aumento de famílias em situação de risco e o comprometimento dos indivíduos neste 

contexto. Esse movimento de valorização da família e de se pensar políticas públicas 

sociais com este foco, deu-se em muitos países. No Brasil, é a partir do PSF que a 

família surge e se oficializa como foco do cuidado dos profissionais de saúde da atenção 

básica. (RIBEIRO, 2004; ROSA, LABATE, 2005). Dessa forma: 

Assim, tanto as exigências de um mundo globalizado, interessado na redução 

de custos dos serviços sociais e de saúde, requerendo lucros crescentes, mas, 

também, buscando a minimização de conflitos sociais, como as preocupações 

da sociedade com a desagregação social, impulsionaram a formulação, pelo 

Estado, de políticas públicas em direção à família, sendo o PSF uma das 

traduções desses movimentos. (RIBEIRO, 2004, p.11). 

 
 

O PSF surge então em 1994, como uma experiência implantada em 14 

municípios brasileiros de forma experimental. (SANTOS, 2004). Em meio aos inúmeros 

obstáculos que acompanharam esse momento de início, o Ministério da Saúde lança, 

formalmente, as bases do programa em 1997, apontando seus princípios, objetivos, 

conceitos e diretrizes, numa tentativa de avançar com a implantação do mesmo nos 
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diversos municípios brasileiros, e agora denominando-o de Estratégia, chamando-o 

oficialmente de instrumento de reorganização do SUS e da municipalização então 

vigente.  

A implantação do Programa deu-se prioritariamente em áreas de risco social e 

epidemiológico, para definir esses locais foi utilizado como critério o Mapa da Fome do 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada (IPEA). (VIANA, DAL POZ, 2005). 

 
O PSF começa então a perder o caráter de programa e passa a ser um 

(re)estruturador dos serviços, isto é, passa a ser (mais) claramente um 

instrumento de (re)organização ou (re)estruturação do SUS, porque se deseja 

que este sirva como exemplo de um novo tipo de assistência distinto do 

modelo dominante(...). (VIANA, DAL POZ, 2005, p.234). 

 
 

 O PSF surge assim como uma proposta de mudança do modelo assistencial 

vigente, tratando-se de uma reforma nos modos de trabalho e no relacionamento entre 

profissionais e usuários, tendo por base o trabalho em equipe, a adscrição de clientela, o 

estabelecimento de vínculo e co-responsabilidade e tendo a família como foco da 

atenção. (REIS, et.al, 2007).  

Depois do primeiro momento de implantação do PSF nos 14 municípios e o 

início do surgimento de resultados positivos nos indicadores de saúde, o Ministério da 

Saúde estimula a ampliação da adesão pelos demais municípios, principalmente através 

do aumento do repasse de recursos para aqueles que aderissem ao Programa. 

Para Senna e Cohen (2002), três aspectos essenciais tornam o PSF um Programa 

como um enorme potencial para produzir inovações no modelo de atenção. São eles: a 

relação com o sistema local de saúde, onde se estabelece a porta de entrada e a relação 

com os outros níveis do sistema (universalização/acessibilidade/ integralidade), a 

questão do controle social, estimulada pelas equipes (participação social); e os 

recursos humanos em saúde, que são motivados a estabelecerem novas relações e novas 

formas de pensar e agir no cuidado aos indivíduos, família e comunidade 

(integralidade). São estes aspectos que estamos avaliando enquanto resultados do 

Programa Saúde da Família no Estado do Rio Grande do Norte. 

Para Rosa e Labate (2005, p.9), 

Embora rotulado como programa, o PSF, por suas especificidades, foge à 

concepção usual dos demais programas concebidos pelo Ministério da Saúde, 

já que não é uma intervenção vertical e paralela às atividades dos serviços de 

saúde. Pelo contrário, caracteriza-se como estratégia que possibilita a 

integração e promove a organização das atividades em um território definido 

com o propósito de enfrentar e resolver os problemas identificados. O PSF 

pode ser definido como: “um modelo de atenção que pressupõe o 
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reconhecimento de saúde como um direito de cidadania, expresso na 

melhoria das condições de vida; no que toca a área de saúde, essa melhoria 

deve ser traduzida em serviços mais resolutivos, integrais e principalmente 

humanizados”. 

 

No discurso do Ministério da Saúde, na condição de gestor nacional do SUS, o 

Programa representa um importante avanço em direção aos princípios estabelecidos na 

Constituição Federal: amplo acesso aos serviços de saúde, atenção integral, adequada às 

necessidades individuais e coletivas, com qualidade e alta resolutividade, para todos os 

brasileiros. Como se vê, a proposta do PSF ganhou aceitação, ao ponto, inclusive, de ser 

visto, por alguns, como uma estratégia que mudaria a Saúde no Brasil. 

1. Princípios conceituais do Programa 

Sob a égide da Promoção da Saúde, o Programa Saúde da Família torna-se, no 

discurso governamental, o elemento essencial da Política de Atenção Básica no Brasil
2
, 

tendo como eixos transversais das suas ações: a universalidade, a integralidade e a 

equidade, num contexto de tentativas de descentralização e participação comunitária. E 

é colocado nos documentos oficiais como uma estratégia. Sendo o foco deste trabalho a 

universalidade, representada pelo acesso à atenção básica, a integralidade e a 

participação comunitária, retomaremos a discussão sobre estes princípios nos tópicos 

seguintes. 

Um dos pressupostos deste Programa é que a atenção à saúde esteja centrada na 

família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, permitindo aos 

profissionais uma compreensão ampliada do processo saúde-doença. De acordo com 

Veras et.al. (2000, p.27), o PSF 

tem como elemento primordial de atuação o desenvolvimento de 

ações de saúde voltadas para o núcleo familiar. Valoriza o vínculo 

entre os profissionais da saúde e a população de sua área de 

abrangência, e apresenta uma proposta de transformação das práticas 

de saúde e da organização dos serviços, pois integra e promove a 

reorganização dessas atividades, adotando como eixo condutor de 

suas ações a ‘vigilância à saúde’, em determinado território, 

objetivando enfrentar os problemas identificados, contribuindo assim, 

para a consolidação dos sistemas municipais de saúde. 

                                                           
2 Atenção básica tem sido uma denominação adotada no país, especialmente no âmbito do SUS, para 

designar uma abordagem, que corresponderia ao que se tem chamado, na literatura internacional, de 

atenção primária de saúde. Esta elaboração conceitual, no nosso país, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, está relacionada à necessidade de construção de uma identidade institucional própria, capaz de 

estabelecer uma ruptura com uma concepção redutora desse nível de atenção, concepção esta que 

compreende a atenção primária como a prestação de cuidados de saúde a parcelas excluídas da população, 

apoiadas num padrão de assistência médica (primária) de limitado alcance, baixa densidade tecnológica e 

pouca efetividade na resolução dos problemas de saúde das populações. (BRASIL, 2003, p.7). 
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 A concepção de saúde escrita no Programa supera a antiga proposição de caráter 

exclusivamente centrado na doença, considerando o seu desenvolvimento por meio de 

práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, tendo a saúde como um 

processo social diretamente relacionado aos contextos sociais, econômicos, políticos e 

familiares aos quais os indivíduos estão inseridos. Seu processo de trabalho, deve 

pautar-se no trabalho em equipe multiprofissional sob a égide da Promoção da Saúde, 

dirigidos à populações delimitadas através da adscrição (princípio operacional do PSF) 

de clientela e da delimitação territorial, pelos quais a equipe assume as 

responsabilidades do cuidado e da assistência de saúde. Às equipes compete ainda, a 

articulação e vinculação com a comunidade a fim de estabelecerem laços de co-

responsabilidade entre usuários e equipe pela saúde da população.  

1.1. A universalização da atenção no PSF. 

A universalização, enquanto princípio do Programa, tem sido representado pela 

ampliação do acesso à atenção básica, a partir do PSF. Como um dos principais 

objetivos da reforma sanitária e que está inscrito não apenas na constituição federal 

brasileira, mas também no Sistema Único de Saúde, a universalização da atenção 

representa um esforço para combater as iniquidades no acesso a estes serviços por 

grandes parcelas da população.  

O crescimento do Programa, com o aumento da adesão e da cobertura nos 

municípios é evidente. Para se ter uma ideia, em 2010 o PSF encontrava-se implantado 

em 5.250 municípios, cobrindo uma população de 96.388.303 pessoas. (BRASIL, 

2010). Esses números, por si, já demonstram o potencial do Programa para garantir um 

maior acesso da população aos serviços de atenção básica. No entanto, para avaliarmos 

a universalidade da atenção e uma melhoria nesse acesso, utilizamos dois conceitos que 

são próximos, mas não coincidentes que é o acesso e a acessibilidade. (Ver capítulo 

anterior no tópico conceitos centrais da pesquisa). Esses aspectos, foram avaliados 

através do PSF enquanto porta de entrada dos sistemas municipais e das barreiras que 

dificultam a utilização dos serviços (barreiras para a acessibilidade). 

As principais barreiras de acessibilidade que podem comprometer a qualidade do 

acesso aos serviços, são: as barreiras geográficas que se referem aos aspectos físicos 

impeditivos do acesso (rios, grandes avenidas, morros etc) e à distância entre a 
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população e o serviço; barreiras organizacionais que são barreiras decorrentes do modo 

de organização do serviço (demora na obtenção da consulta, turnos de funcionamento 

etc); barreiras sócio-culturais que se refere à apreciação dos fenômenos que determinam 

a busca do serviço de saúde (percepção do indivíduo sobre a gravidade da sua doença, 

etiologia, tipo de tratamento, medo do diagnóstico etc. E outros na perspectiva do 

sistema de saúde, tais como: formação dos profissionais desvinculada da realidade de 

vida da população, incipiência dos processos de participação dos usuários nas 

organizações dos serviços etc); barreiras econômicas, representada pelas despesas das 

famílias com serviços de saúde (consumo de tempo, energia e recursos financeiros para 

busca e obtenção da assistência; custo do tratamento etc). (AZEVEDO, 2007). 

O PSF utiliza o conceito de porta de entrada, representado pelas UBSF, que 

expressa a ideia de que existe um ponto de entrada cada vez que há necessidade de um 

novo atendimento para algum problema de saúde que não seja caso de urgência e/ou 

emergência. Para estas situações, a porta de entrada são os prontos-socorros e/ou 

hospitais de urgência e emergência. Essa porta de entrada deve possuir fácil acesso, é 

inerente à organização de serviços de saúde por nível de atenção (primário, secundário e 

terciário) e deve representar o primeiro contato do usuário com os serviços de saúde. 

(STARFIELD, 2004).  

O PSF prevê também sua integração em uma rede de serviços junto aos demais 

níveis do sistema, estabelecendo com eles um sistema de referência e contra-referência 

que garanta resolutividade e possibilite o acompanhamento dos pacientes. (BRASIL, 

2002a). Nesse ponto, os conceitos de acesso e integralidade se cruzam. No que se refere 

à integralidade, esta representa o terceiro sentido descrito por Mattos (2006). 

Quando nos referimos ao acesso aos outros níveis de atenção do sistema, 

estamos tratando do acesso aos níveis secundário e terciário, representados pelos 

atendimentos realizados por especialidades médicas ambulatoriais e hospitalares. 

(OLIVEIRA, 2010). O sistema funciona prevendo que o usuário, quando acometido por 

algum problema de saúde, procure, a princípio, a porta de entrada, no caso o PSF, para 

realizar atendimento com a equipe de saúde. De acordo com Starfield (2004), 85% dos 

problemas apresentados pelos usuários estão diretamente vinculados às suas condições 

de vida e trabalho e representam problemas que podem ser tratados ainda na atenção 

básica. Para os demais 15% exige-se uma atenção mais especializada, muitas vezes, 

para situações crônicas e que demandam intervenções com maiores recursos 
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tecnológicos e medicamentosos. Para estes casos a equipe do PSF conta com o sistema 

de referência, onde o usuário é encaminhado para realizar atendimento com 

especialistas e o sistema de contra-referência, onde, a partir deste encaminhamento, o 

médico especialista que o atendeu descreve, sintetiza e propõe medidas para a 

continuidade dos cuidados a serem oferecidos pela equipe do PSF. Por atenção contínua 

ou continuada, deve-se entender o conjunto de ações que perpassam os diferentes níveis 

de atenção sem que signifiquem a perda de contato com o primeiro nível, ou a porta de 

entrada. De acordo com Sá (2003, p.51-52), 

 

o primeiro nível recebe e percebe o usuário em suas necessidades, estabelece 

o vínculo e passa a gerenciar a saúde do mesmo, referenciando para outros 

níveis quando necessário, no intuito de obter avaliações especializadas que 

melhor organizem a abordagem às necessidades do usuário. (...) A questão da 

articulação entre os diferentes níveis de assistência, ao que parece, não deve 

ser vista como uma mera organização do fluxo de usuários dentro do sistema, 

mas sim, como a capacidade do próprio sistema de estar articulado e 

integrado para resolver os problemas de saúde da população, através de ações 

interligadas, em crescente complexidade de acordo com o gerenciamento das 

necessidades verificadas pelo nível básico de atenção. 

 

Na nossa pesquisa, referente a esta questão, avaliamos a universalidade e a 

integralidade no seu terceiro sentido considerando o acesso dos usuários a estes outros 

níveis do sistema de saúde.  

 

2. Diretrizes Gerais do Programa Saúde da Família 

 

O PSF trabalha com o princípio da vigilância da saúde, com atuação inter e 

multidisciplinar, responsabilizando-se pela integralidade das ações na sua área de 

abrangência. O Programa refere-se a um modo de organização da atenção básica e, 

portanto, deve realizar todas as ações inerentes a esse nível de atenção, tais como: 

prevenção, promoção, assistência e reabilitação. 

A sua diferença para o modelo de atenção tradicional está relacionado: à forma 

de planejamento e intervenção das suas ações, onde tem por base o trabalho em equipe 

multiprofissional; a sua forma de inserção e atuação na comunidade, uma vez que a 

equipe é responsável por uma área adscrita com uma população de cerca de 4500 

pessoas; na sua capacidade de lidar com as diferentes necessidades e demandas dos 

indivíduos, famílias e comunidade, buscando se antecipar ao aparecimento de agravos à 
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saúde e fomentando o desenvolvimento comunitário, através do estímulo à participação 

e controle social. (SILVEIRA FILHO, 2005). 

Dentre as diretrizes gerais explicitadas pelo Programa Saúde da Família escritas 

na Política Nacional de Atenção Básica, destacam-se: 

- Caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos 

territórios em que as equipes de saúde da família atuam. O Programa Saúde da Família 

deve se expandir de forma exponencial, para ser o modelo hegemônico na atenção 

básica, substituindo as formas tradicionais de assistência. (BRASIL, 2007). 

- Pactuação com a população onde atuam para o direcionamento de ações com 

base no diagnóstico situacional e na escolha de ações prioritárias, buscando o cuidado 

dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa 

frente aos problemas de saúde-doença da população. Cabe à equipe de saúde sua 

integração com a comunidade a fim de conhecê-la e de traçar um perfil epidemiológico 

e de saúde destes indivíduos, de tal forma que as ações desenvolvidas pela unidade 

procure atender as necessidades identificadas de modo a direcionar ações para grupos 

prioritários, grupos suscetíveis e famílias em situações de risco. (BRASIL, 2007). 

- Desenvolvimento de atividades de acordo com o planejamento e a 

programação realizados com base no diagnóstico situacional, com foco na família e 

comunidade etc. As ações do PSF devem ser programadas objetivando atingir as 

necessidades levantadas na população adscrita, numa perspectiva de vigilância à saúde. 

O planejamento e a programação devem envolver o usuário, tentando estimular sua 

participação e reconhecendo-o como sujeito do processo. (BRASIL, 2007). 

Às equipes de saúde competem realizar: 

I. planejamento das ações, cujos objetivos são: conhecer os fatores 

determinantes do processo saúde e doença da comunidade adscrita; 

estabelecer prioridades e traçar estratégias para enfrentar os 

problemas detectados; conhecer o perfil epidemiológico da 

população; garantir estoque de insumos necessários para o 

funcionamento do trabalho.  

II. assistência, promoção e vigilância à saúde, cujos objetivos são, a 

partir do conhecimento dos fatores que determinam a qualidade de 

vida da comunidade de seu território: propor soluções na atenção 

integral à saúde; desenvolver as ações de saúde pela prática baseada 

em evidências, pautando sua atitude clínica sob consagradas linhas 

de conduta; articular-se com outros setores e instituições locais e 

movimentos sociais organizados, buscando integrar ações que 

contribuam para melhorar a qualidade de vida da comunidade; 

III. trabalho interdisciplinar em equipe, cujos objetivos são: realizar 

atribuições específicas de cada profissional e potencializar ações 
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comuns; compartilhar conhecimentos e informações para o bom 

desempenho do trabalho; participar da formação e do treinamento do 

pessoal auxiliar, voluntários e estagiários; compartilhar 

conhecimentos com a comunidade a fim de promover o 

autocuidado, o cuidado familiar e a minimização dos riscos 

socioambientais; 

IV. abordagem integral da família, cujos objetivos são: compreender a 

família de forma integral e sistêmica, como espaço de 

desenvolvimento individual e de grupo, dinâmico e passível de 

crises; identificar a relação da família com a comunidade; utilizar 

metodologias relacionais que possibilitem o estabelecimento do 

cuidado familiar nas situações necessárias; promover o autocuidado 

e o cuidado familiar; identificar os processos de exclusão ou 

violência e possibilitar abordagem compartilhada entre diferentes 

disciplinas e setores e de acordo com os preceitos legais e éticos 

existentes. (SILVEIRA FILHO, 2005, p.17). 

 

Para tanto, de acordo com Reis, et.al, (2007), são necessários outros saberes e 

novos instrumentos para produzir saúde a partir das condições concretas de vida das 

famílias. Esses saberes devem ser produzidos através do diálogo, aportando a escuta 

qualificada, o vínculo, o acolhimento, a autonomização, entre outros, considerando os 

conhecimento da cultura popular e da educação. 

O acolhimento remete a proporcionar uma unidade de saúde acessível a todos os 

usuários que dela necessitem e está relacionado à escuta qualificada, dando respostas às 

demandas trazidas pelos usuários, com comprometimento e responsabilização. O 

vínculo relaciona-se ao estabelecimento de referência dos usuários a uma dada equipe 

de saúde. Para Schimith e Lima (2004), o vínculo com os usuários permite a ampliação 

e eficácia das ações de saúde e favorece a participação deste na prestação do serviço. A 

autonomização, por sua vez, será o resultado da produção de cuidados que represente 

ganhos de autonomia dos sujeitos. (REIS, et.al, 2007). 

Ainda no que se refere às competências e habilidades dos profissionais para este 

novo processo de produção do cuidado, Silveira Filho (2005) destaca alguns princípios 

organizacionais do PSF utilizados pelo sistema de saúde canadense, mas que, segundo 

ele, se aplica à realidade do programa que aqui está se desenvolvendo. O primeiro 

princípio afirma que o profissional de saúde da família deve ser hábil, seja na clínica, 

seja nos relacionamentos, no desenvolvimento do trabalho em equipe, no 

estabelecimento de parcerias, no comprometer-se com o outro, no respeito individual e 

familiar quanto ao modo de adoecer ou ter saúde. O segundo defende que o profissional 

de saúde da família deve ser a referência de saúde para uma dada população, e sendo 

assim, deve sentir-se responsável “pelo fomento qualitativo de uma comunidade”, tendo 
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capacidade de manejar situações adversas seja no acesso às ações da unidade básica e 

nos demais níveis do sistema, seja na manutenção de condições estruturais e materiais 

disponíveis para a prática em saúde. O terceiro princípio estabelece que o Saúde da 

Família é um campo interdisciplinar baseado na comunidade, com sua atenção pautada 

na dimensão do cuidado familiar nos seus diversos contextos e integrando ainda uma 

rede de suporte a essa comunidade, através da interface com diferentes setores da área 

social. O quarto princípio trata da relação equipe e família como o foco central, 

reforçando o comprometimento junto aos usuários. 

3. Composição da Equipe do Programa Saúde da Família 

O Programa é constituído por uma equipe mínima de saúde com um médico 

generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários 

de saúde. Já ocorreu uma expansão dessa equipe mínima com a incorporação das 

Equipes de Saúde Bucal compostas por um cirurgião-dentista, um atendente de 

consultório dentário (ACD) ou um técnico em higiene dental (THD).  

Alguns municípios já estão inserindo outros profissionais nesta equipe para 

ampliar a oferta de serviços à comunidade, como é o caso do assistente social, 

psicólogo, nutricionista, entre outros.  

A atuação da equipe ocorre, principalmente, nas UBSF, mas também acontece 

nas residências, através da visita domiciliária, e no entorno da comunidade, através do 

desenvolvimento de ações de caráter coletivo. Cada equipe básica (ou equipe mínima) 

se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de 3 mil a 4.500 pessoas ou de 600 a 

1000 famílias de uma determinada área, e estas passam a ter co-responsabilidade no 

cuidado à saúde. 

A área adscrita corresponde ao território de atuação da equipe de saúde da 

família, que é co-responsável pela saúde dos indivíduos e famílias ali residentes. A 

equipe possui um cadastro de todas as famílias do território adscrito na Unidade de 

Saúde, a fim de manter um acompanhamento constante do processo saúde-doença dos 

seus membros.  

 

 

4. Processo de trabalho na atenção à saúde e a integralidade no PSF 
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O PSF trabalha com uma lógica diferente dos modelos tradicionais de atenção à 

saúde, pois a assistência deve ser prestada a partir do pressuposto da promoção da saúde 

e da atenção primária à saúde. No modelo tradicional a atenção se dá sobre a doença 

que o indivíduo refere, com ênfase em condutas curativista e a demanda é do tipo 

espontânea, onde cabe ao usuário a procura pela unidade de saúde. Já a produção do 

cuidado no PSF é realizada a partir de uma atenção sobre a saúde, com foco não 

somente no indivíduo, como no modelo anterior, mas neste enquanto sujeito integrado à 

família e à comunidade e com uma ênfase na integralidade da assistência-cuidado. 

Aqui, nos reportamos a integralidade no seu primeiro sentido descrito por Mattos 

(2001). 

A demanda agora deve ser programada de forma racional e contínua onde 

indivíduos que se encontram em grupos prioritários de cuidados, tais como: crianças até 

5 anos, gestantes, indivíduos com doenças crônicas etc, possam ter um 

acompanhamento mais próximo pelos profissionais. Os grupos prioritários são grupos 

que demandam atenção diferenciada e sistemática por parte das equipes de saúde. (SÁ, 

2003). Para Silveira Filho (2005, p.15), 

As ações de saúde devem ser orientadas para o cuidado integral dos 

indivíduos inseridos em suas respectivas famílias e comunidade. Esse é um 

dos sentidos atribuídos ao princípio constitucional da integralidade no SUS. 

Destacam-se ainda outros sentidos desse mesmo conceito, como, por 

exemplo, ver o indivíduo como um todo, um único organismo vivo. Outro se 

refere à abordagem profissional na assistência aos problemas de saúde dos 

indivíduos, reforçando a necessidade de profissionais generalistas, que 

atendam a todas as necessidades de saúde, faixas etárias e fases do 

desenvolvimento humano. Essa premissa é constante tanto para prática 

médica, quanto para a enfermagem e odontologia. Esses profissionais devem 

estar preparados para resolver 85% dos problemas de saúde, por isso não se 

descarta a necessidade de que as equipes estejam inseridas numa rede 

assistencial de nível médio e de alta complexidade, onde haja a possibilidade 

de acessar os profissionais de outras especialidades, como pediatria, clinica 

médica, endodontia etc. Fato que reforça outro sentido da integralidade no 

SUS: o de haver uma rede de assistência à saúde hierarquizada e 

regionalizada, mediada por um sistema de referência e contra-referência. 

 

A proposta do PSF, desenhou-se, desde o início, em torno da integralidade, com 

o intuito de articular as ações de promoção, prevenção e assistência, tendo como 

pressuposto desse princípio o trabalho em equipe para alcançar os resultados do 

programa. (SILVA, 2006). 

O maior desafio do PSF tem sido a implantação da integralidade, seja através 

das ações dos profissionais, seja no que concerne à garantia da atenção nos outros níveis 

do sistema. No entender de Pinheiro e Luz (2003), segue-se trabalhando ainda de forma 
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fragmentada, respondendo a demandas pontuais e não temos nos ocupado com a 

questão da integralidade de uma forma mais completa. As autoras ainda ressaltam, a 

existência de uma lacuna na produção do conhecimento sobre os efeitos da integralidade 

das ações de saúde no cotidiano dos serviços de saúde.  

Para Conill (2004), dentro da proposta de expansão e consolidação do PSF, o 

Ministério da Saúde assume o programa como estratégia para conversão do modelo de 

atenção nos grandes centros urbanos e para assegurar um cuidado integral à saúde. E, 

neste sentido, a integralidade deve ser levada em conta na avaliação da qualidade do 

cuidado, dos serviços e sistemas de saúde. 

O primeiro sentido da integralidade (MATTOS, 2001), a assistência-cuidado, 

está vinculado com a visão integral do profissional de saúde em relação ao usuário do 

serviço. Ela decorre da medicina integral que surge para responder à fragmentação da 

medicina caracterizada pelo enfoque na especialização e na assistência médica, 

dificultando a apreensão das necessidades mais amplas do paciente. O modelo 

flexneriano, fragmentado e reducionista, ressaltava os aspectos biológicos do ser 

humano em detrimento dos aspectos psicológicos e sociais. A necessidade de se resgatar 

a percepção do todo e assim, melhor atender às necessidades da população, desencadeou 

o movimento da Medicina Integral. (SÁ, 2003). 

 Então, esse primeiro sentido da integralidade está relacionado à atitude dos 

profissionais de saúde frente a um paciente que traz uma necessidade. Estes 

profissionais devem buscar conhecer todos os aspectos que envolvem a vida destes 

sujeitos em prol de construir uma imagem mais ampla desse campo de necessidades, e 

assim procure atuar para além do sofrimento, para além da doença identificada, 

buscando condições outras que não relacionadas somente ao motivo da consulta e que 

possam favorecer ações de promoção e prevenção que resultem em melhorias para a 

saúde. (SÁ, 2003). 

 Esse processo de trabalho em saúde deve se dar através de uma equipe, onde as 

ações devem ser planejadas, organizadas, priorizadas e implementadas a partir da 

realidade de cada comunidade. O potencial de resolutividade das equipes, pode chegar a 

85% de todos os casos que chegam à unidade de saúde.  

A equipe do PSF deve trabalhar em horário integral (40 horas semanais), 

dividido em atividades dentro da unidade de saúde e também fora desta, o que inclui 

nesta última as visitas domiciliares e ações de educação em saúde. O programa 
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preconiza ainda o acompanhamento e intervenção nas situações de risco, às quais a 

população está exposta, resgatando o papel social que cabe à saúde. 

A equipe precisa desenvolver um processo de trabalho coletivo e 

interdisciplinar, e onde a saúde é resultante de uma série de fatores associados tais 

como: escolaridade, renda, habitação, saneamento básico etc. A saúde não é mais a 

mera ausência de doença, mas um conjunto de fatores que favorecem um crescimento e 

desenvolvimento pleno do indivíduo dentro de toda a sua complexidade. Assim, exige-

se um processo de trabalho que procure ver nas questões sociais, políticas e econômicas, 

problemas que influenciam na qualidade de vida e saúde das populações. Nessa nova 

forma de ver a saúde, os profissionais são levados a um trabalho interdisciplinar e 

intersetorial onde a saúde deve dialogar com outros serviços a fim de atingir os seus 

próprios objetivos. Para Silveira Filho (2005, p.16), 

A intersetorialidade é condição essencial à Promoção da Saúde e da 

qualidade de vida da população, uma vez que as ações que promovem a sua 

melhoria, não se limitam ao setor Saúde. A Saúde da Família deve ser um 

catalisador e potencializador dos recursos comunitários, governamentais ou 

não, na busca de solução dos principais problemas da comunidade. A ESF 

segue sua orientação comunitária por meio do estímulo à participação da 

população na discussão dos seus problemas de saúde, na busca de suas 

soluções, na garantia da qualidade dos serviços de saúde, ou seja, no 

planejamento em saúde.  

 

A equipe também deve buscar um trabalho a partir da construção de projetos 

terapêuticos pautados na autonomia, e para tanto precisa lançar mão de competências e 

habilidades, tais como: escuta qualificada e compreensão dos saberes dos usuários, 

valorizando o conhecimento do sujeito e priorizando intervenções condizentes com a 

realidade de cada um. (REIS, et.al, 2007). 

A equipe necessita desenvolver atividades programadas como as consultas e 

atividades de demanda espontânea como procedimentos básicos, a exemplo da 

vacinação, realização de curativos, nebulizações, retirada de pontos etc. As consultas 

são voltadas a grupos prioritários, principalmente ao binômio mãe-filho, e são: consulta 

de clínica médica (desenvolvida apenas pelo médico) consulta à criança de 0 a 5 anos 

denominada de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (médicos e 

enfermeiros); consultas de acompanhamento pré-natal (desenvolvida por médicos e 

enfermeiros); consultas de atenção ginecológica para realização do exame de 

Papanicolau (desenvolvida por médicos e enfermeiros); consultas e orientações para o 

planejamento familiar e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis 
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(desenvolvida por médicos e enfermeiros); consultas aos grupos de hipertensos, 

diabéticos, pacientes portadores de tuberculose e hanseníase (desenvolvida por médicos 

e enfermeiros); grupos educativos sobre os principais temas de interesse e necessidade 

da comunidade e ainda visitas domiciliares de acompanhamento às pessoas com 

limitações, p.ex. acamados, assim como para outras necessidades identificadas. 

O enfermeiro do PSF deve ser um profissional generalista que tenha 

envolvimento/ vínculo com os indivíduos da comunidade, e que paute seu trabalho sob 

as proposições da promoção à saúde. O trabalho do enfermeiro envolve um leque de 

ações, desde a realização de consultas de acompanhamento aos grupos prioritários, 

como gestantes, crianças, hipertensos e diabéticos, até atividades de supervisão e 

acompanhamento das ações realizadas pelos técnicos de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde, passando ainda por atividades de cunho educativo e visitas 

domiciliares. O foco destas ações, precisa estar assentado sobre a promoção da saúde e 

prevenção de doenças. 

No caso do profissional médico, este também deve atuar como generalista, onde 

sua função está em proporcionar às famílias meios adequados de vida para potencializar 

sua saúde. O generalista é o profissional capacitado para resolver até 85% dos 

problemas que chegam à unidade de saúde e que, em geral, envolve atividades de 

clínica médica, conseguindo identificar àqueles casos que precisam ser referidos para o 

atendimento de um especialista. O médico precisa buscar uma atenção integral e 

continuada para os indivíduos e famílias, com ênfase na promoção e prevenção em 

saúde, além do diagnóstico precoce e tratamento oportuno. Na agenda do médico 

também deve ser reservado um espaço para as atividades além do consultório, tais como 

as visitas domiciliares e participação no trabalho educativo. Essa participação, permite 

ao médico contribuir com novos conhecimentos para a população sobre problemas de 

saúde e formas de enfrentamento, e possibilitam ao mesmo aproximar-se das pessoas e 

compreender melhor seus modos de levar a vida, suas carências e possibilidades. (REIS, 

et.al, 2007). 

É através do trabalho educativo e das visitas domiciliares, que os profissionais 

de saúde se aproximam das famílias. Esse é um momento de interação, de conhecimento 

e reconhecimento dos seus hábitos, crenças, das suas formas de relacionamento com os 

seus membros e com os demais, seus laços de solidariedade etc, fatos essenciais para o 

desenvolvimento das ações de saúde visando a promoção desta. 
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Existe ainda o trabalho do agente comunitário de saúde, que atua como elo entre 

a comunidade e os profissionais de saúde. Tem o trabalho do técnico de enfermagem 

que auxilia o trabalho de médicos e enfermeiros e também atua no trabalho coletivo, 

além de outros profissionais que estão a cada dia se inserindo no PSF, a depender da 

necessidade de cada município. Não será feito detalhamento das atividades destes 

profissionais tendo em vista que os mesmos não serão objeto de avaliação deste 

trabalho, mas cabe ressaltar que fazem parte do trabalho no PSF e atuam conjuntamente 

com médicos e enfermeiros em busca de um atendimento integral e pautados na 

promoção da saúde. Toda a equipe, como já colocado anteriormente, desenvolve essas 

atividades numa jornada de trabalho de 40 horas semanais, durante cinco dias da 

semana (de segunda-feira à sexta-feira). 

As atividades de todos os profissionais, são registradas diariamente e 

consolidadas mensalmente para alimentar o Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB). Este é um sistema produzido para agregar e processar as informações sobre a 

população assistida. Essas informações são recolhidas em fichas de cadastramento e 

acompanhamento das famílias e analisadas com base em relatórios de consolidação de 

dados. (REIS, et.al,2007). 

 

5. Gestão da Atenção Básica/ Programa Saúde da Família 

Uma das mudanças trazidas pelo PSF, centrou-se no seu mecanismo de 

financiamento. O que antes representava o pagamento direto ao prestador do serviço de 

saúde como forma preferencial de alocar recursos, a partir do PSF, deu-se como 

prioridade às transferências para os municípios, dando continuidade ao processo de 

implementação do SUS. Percebeu-se também a focalização da Atenção Básica como 

prioridade, de modo que os recursos para ela destinados fossem ficando cada vez mais 

significativos diante do total das transferências. (MARQUES, MENDES, 2003). Se por 

um lado, acredita-se que esse processo favoreceu a descentralização das ações do 

Ministério da Saúde, por outro lado, é perceptível a “indução” de políticas e programas 

por parte do Ministério da Saúde.  

Assim, 

há quem afirme que a NOB/96 – em que pese ser um instrumento na 

operacionalização da descentralização do sistema, ao incrementar as 

transferências diretas fundo a fundo no campo da Atenção Básica – pode 
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impedir ou obstaculizar a construção de uma política de saúde fundada nas 

necessidades locais. Isso porque, ao introduzir o mecanismo de transferência 

para a Atenção Básica (PAB), rompendo com a lógica de repasse global para 

a saúde de forma integral (NOB/93), criou as condições para o surgimento 

das políticas de incentivos financeiros que se seguiram posteriormente. Nota-

se que, já em 1997, Bueno e Merhy (1997) afirmavam, de forma contundente, 

que a NOB/96 iria inibir a autonomia do município, induzindo-o a adotar 

programas não definidos localmente. (MARQUES, MENDES, 2003, p.404). 

 

O Ministério da Saúde, ao efetuar as transferências aos municípios, também 

determina para onde eles se destinam. Com a criação do PAB pela NOB de 1996, e 

consequentemente a separação dos recursos para a Média e Alta complexidade daqueles 

destinados à Atenção Básica, reforçou-se o papel definidor da política de saúde pela 

esfera federal. Ou seja, o aumento das transferências não representou um aumento da 

autonomia dos municípios na determinação da política de saúde. Ao contrário, estes, 

uma vez dependentes dos recursos federais, tornaram-se meros executores da política 

estabelecida em nível federal, o que torna a descentralização e a participação da 

comunidade princípios cada vez mais distantes e esquecidos em nome da “eficiência” 

do gasto em saúde. (MARQUES, MENDES, 2003). No entanto, é importante observar 

que mesmo esses repasses acontecendo de forma crescente, os recursos são insuficientes 

para custear o programa e os municípios são ainda os que arcam com as maiores 

despesas para mantê-lo. 

O PSF é implantado nos municípios a partir de um convênio firmado entre a 

União, representado pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, onde exige-se 

previamente o funcionamento do Conselho Local da Saúde e do Fundo Municipal de 

Saúde, além de uma contrapartida entre os três entes para custear as despesas com o 

programa. Os recursos do Ministério da Saúde são transferidos de forma automática e 

regular, diretamente aos fundos municipais pelo Fundo Nacional de Saúde – repasse 

fundo a fundo. O valor referente à transferência de recursos para manutenção das 

equipes de Saúde da Família varia de acordo com as faixas de cobertura populacional. 

Quanto maior o percentual de pessoas atendidas no município, maior o valor do repasse 

por ano. 

No tocante à gestão da política de atenção básica, mas especificamente ao 

Programa Saúde da Família, existe uma gestão tripartite, onde devem participar e 

colaborar a União, os estados e municípios. Cabe ao Departamento de Atenção Básica 

(DAB), estrutura vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde, no Ministério da Saúde, o 

papel institucional de operacionalizar essa política no âmbito da gestão federal do SUS. 
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Porém, a execução da política é compartilhada por estados, Distrito Federal e 

municípios. 

 De acordo com as esferas gestoras da Atenção Básica, cabe ao Ministério da 

Saúde, através do DAB: elaborar as diretrizes da política nacional de Atenção Básica; 

co-financiar o sistema de atenção básica (compreendendo que deve haver, ainda que em 

muitos Programas este seja um nó crítico importante, a contrapartida de estados e 

municípios); ordenar a formação de recursos humanos; propor mecanismos para a 

programação, controle, regulação e avaliação da atenção básica; e manter as bases de 

dados nacionais. (BRASIL, 2009). 

 Compete ao nível estadual de gestão da Atenção Básica: acompanhar a 

implantação e execução das ações de atenção básica no seu território; regular as 

relações inter-municipais; coordenar a execução das políticas de qualificação de 

recursos humanos em seu território; co-financiar as ações de atenção básica; e auxiliar 

na execução das estratégias de avaliação da atenção básica em seu território. (BRASIL, 

2009). 

 Ao município compete ações de caráter operacional, que são fundamentais para 

caracterizar a presença da política em seu território, são elas: definir e implantar o 

modelo de atenção básica em seu território, inserindo o PSF/ESF em sua rede de 

serviços visando à organização do sistema local de saúde; definir, no Plano Municipal 

de Saúde, as características, objetivos, metas e mecanismos de acompanhamento do 

Programa; contratualizar o trabalho em atenção básica; manter a rede de unidades 

básicas de saúde em funcionamento (gestão e gerência); co-financiar as ações de 

atenção básica; alimentar os sistemas de informação; manter e suprir as equipes de 

Saúde da Família, assim como estimular e viabilizar a capacitação específica dos 

profissionais das equipes de Saúde da Família e avaliar o desempenho das equipes de 

atenção básica sob sua supervisão. (BRASIL, 2007, BRASIL, 2009).  

5.1.A avaliação na Atenção Básica 

 A avaliação das políticas, programas e projetos de saúde ganhou fôlego no Brasil 

principalmente através da atenção básica, que vem construindo caminhos para a 

inserção da cultura avaliativa no âmbito do SUS. (BRASIL, 2007). Para o Ministério da 

Saúde,  
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sua política apresenta como um dos fundamentos realizar avaliação e 

acompanhamento sistemático de resultados alcançados, como parte do 

processo de planejamento e programação das ações. Diante da expansão e 

consolidação de suas estratégias de (re)organização, compete às três esferas 

de governo desenvolver ações que visem ao monitoramento e avaliação dos 

serviços prestados à população. (...) É importante considerar que a pactuação 

é a base para a negociação de metas a serem alcançadas por municípios, 

estados e Distrito Federal com vistas à melhoria do desempenho dos serviços 

e da situação de saúde da população. É preciso avançar no campo político no 

sentido de que os gestores utilizem essa ferramenta para avaliação de 

políticas implementadas no nível local e que a definição de metas possa de 

fato refletir o compromisso dos mesmos em melhorar seus resultados e 

consequentemente a saúde da população. (BRASIL, 2007, p. 56). 

 

 

 Os esforços governamentais têm se dado no sentido de criar e estimular o uso de 

instrumentos de monitoramento e avaliação nas ações da atenção básica. São exemplos 

destes instrumentos: o SIAB, o Programa de Expansão e Consolidação do Saúde da 

Família (PROESF), o Pacto dos Indicadores da Atenção Básica, e os editais de 

financiamento de pesquisas. Contudo, Nedell, et.al, (2008) aponta que faltam 

instrumentos e estudos de avaliação do impacto da atenção primária sobre a saúde da 

população. 

São exemplos dos processos de avaliação desenvolvidos no âmbito da atenção 

básica: 

O PNASS – Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (2004) – que 

tem por objetivo avaliar os serviços do SUS, buscando a apreensão mais completa e 

abrangente da realidade dos mesmos em suas diferentes dimensões e avaliar a 

eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e resultados relacionados ao 

risco, acesso e satisfação dos cidadãos frente aos serviços públicos de saúde na busca da 

resolutividade e equidade. 

Após a implantação da política de avaliação para a atenção básica, capitaneada 

pela Coordenação de Acompanhamento e Avaliação do Departamento de Atenção 

Básica da Secretaria de Atenção à Saúde, tivemos a Avaliação para a Melhoria da 

qualidade da estratégia saúde da família (AMQ), que trata-se do III componente do 

PROESF (Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família). Com esse projeto, 

espera-se fomentar o monitoramento e a avaliação dos estágios de qualidade da 

Estratégia Saúde da Família. Essa iniciativa de avaliação foi lançada em 2005 e ainda 

encontra-se em desenvolvimento. Apresenta como diretrizes o processo de auto-

avaliação, a livre adesão pelos gestores municipais e ausência de premiações ou 
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punições relacionadas aos resultados. Utiliza a metodologia de avaliação quantitativa, 

baseada em padrões de qualidade. (AZEVEDO, 2007). 

 

 Mesmo com a preocupação de institucionalizar a avaliação no âmbito da atenção 

básica, há que se avançar muito ainda no que concerne ao desenvolvimento de 

metodologias, de estratégias de avaliação que permitam aos gestores lançar mão destes 

instrumentos no cotidiano dos serviços de saúde. Além destes desafios, Ribeiro et.al. 

(2004) propõem a necessidade de se buscar compreender melhor os resultados das 

pesquisas de avaliação realizadas sobre o programa.  

 

De acordo com estes autores, os estudos de avaliação desenvolvidos sobre o 

Programa Saúde da Família vem trazendo evidências que precisam ser melhor 

compreendidas para uma avaliação sobre o desempenho do PSF. Essas evidências são: a 

falta de consenso sobre a vantagem na qualidade do atendimento do PSF em relação à 

UBS entre os usuários, profissionais e gestores; a evidência de pior cobertura e 

qualidade da atenção em municípios pequenos; e a maior desigualdade de acesso onde a 

necessidade é também maior. Eles ainda acrescentam, 

 

nesta linha de estudos comparados, a literatura tem dado especial atenção às 

questões relativas às condições de trabalho dos profissionais. A precarização 

das relações de trabalho, as contratações por critérios políticos e o não 

cumprimento da carga horária emergem como problemas recorrentes. Por 

fim, no tocante ao financiamento ao PSF, a literatura tem destacado que os 

incentivos lineares adotados pelos governos federal e estaduais para 

incentivar a implementação de grande número de equipes nos municípios não 

tem sido uma estratégia adequada em decorrência das características locais 

diferenciadas dos municípios, recaindo, em muitos casos, o ônus financeiro 

da implementação do PSF sobre os municípios. (RIBEIRO, et.al., 2004, 

p.519). 

 

É preciso que avancemos na realização de avaliações sobre os resultados do PSF 

para podermos evidenciar o que de fato foram resultados atribuídos ao mesmo e com 

que qualidade temos alcançado as proposições feitas pelo Programa. 

 

6. Os “nós” críticos do Programa 

 Para Bodstein (2009), desde o seu início o SUS reconhece a atenção básica 

como central no processo de reorganização dos sistemas de saúde e, mais, o PSF é visto 

como um importante caminho para uma maior equidade em saúde no país se, de fato, 

conseguir reorientar a lógica do sistema de saúde e melhorar seu desempenho.  



117 
 

 

Parece consenso dos autores afirmar a importância estratégica do PSF para 

alavancar mudanças na forma não apenas de organização dos serviços, mas também de 

aumento do acesso com equidade e a garantia dos direitos constitucionais. No entanto, 

se isso parece consenso, o Programa ainda apresenta muitos desafios e problemas 

revelando uma multiplicidade de faces em cada canto e recanto do país, reforçando os 

desafios impostos a uma proposta tão ousada de universalização, equidade e 

integralidade. A seguir, colocaremos algumas contribuições dos autores que estão 

desenvolvendo pesquisas e avaliações sobre o programa nos diversos municípios e 

estados do país, identificando pontos convergentes, mas também singularidades para se 

pensar o avanço do Programa tanto no seu desenho como nas condições sociais e 

políticas necessárias para seu desenvolvimento. Estas questões, também perpassam a 

pesquisa que desenvolvemos. 

Uma das questões que circundam o programa, apontada por Ronzani e Silva 

(2008) em pesquisa realizada sobre a percepção de usuários, gestores e profissionais 

relacionados ao PSF em dois municípios do Estado de Minas Gerais, é o descompasso 

entre o que é proposto pelos profissionais e a expectativa da comunidade em relação ao 

Programa. Outra questão colocada pelos autores refere-se à preocupação de que a 

expansão do PSF não tenha significado, necessariamente, que o mesmo tenha 

provocado uma alteração real das tradicionais formas de atenção à saúde. Eles ainda 

acrescentam que o Programa pode estar sendo implantado e expandido apenas como um 

mero mecanismo de barganha política que envolve prefeitos, vereadores e a população, 

além do grande interesse pelo incentivo financeiro dado pelos governos federal e 

estaduais ao município.  

Em estudo realizado sobre o acesso à atenção básica através do PSF, Sousa 

(2008) aponta algumas questões que precisam ser pensadas ao se discutir a adesão e 

expansão acelerada do programa em pequenos e médios municípios em detrimento dos 

municípios de grande porte. Para a autora, é preciso considerar que os pequenos e 

médios municípios não tinham uma rede de assistência previamente estruturada o que 

favoreceu a sua adesão mais rápida e uma maior cobertura, mas as disputas político-

partidárias quando a gestão tem em jogo partidos políticos contrários, acirram a 

resistência e oposição corporativa e ideológica, podendo dificultar a implantação do 

Programa. Para ela, outros fatores relacionados à baixa cobertura do Programa em 
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grandes municípios referem-se às dúvidas dos gestores municipais quanto a evidências e 

benefícios de um sistema de saúde orientado pelas ações de atenção básica, e ainda  

a pressão política, social, e por vezes da imprensa, por demandas pontuais de 

cunho assistencial; a existência de uma rede física instalada centralizada nos 

hospitais e ambulatórios de subespecialidades; a concentração de recursos 

clínicos de alta e média complexidade; o acúmulo de demandas vindas de 

outros municípios que não dispõem de recursos, sobretudo de apoio 

diagnóstico e terapêutico, concentrados nas capitais e ou regiões 

metropolitanas; os municípios não atendem apenas às demandas de sua 

população; a insegurança em transitar de uma rede tradicional para uma rede 

focada na lógica organizativa do PSF, com a imposição de novos problemas 

de infra-estrutura e recursos humanos; e as demandas da população por 

especialistas. (SOUSA, 2008, p.155). 

 

Para Viana et.al (2006), através de um estudo de linha de base desenvolvido em 

62 municípios de grande porte no Estado de São Paulo, estes municípios, apesar de 

terem uma maior disponibilidade de oferta de serviços de saúde possuem limitações 

quanto à qualidade e capacidade de resposta dos serviços, tornando complexa a 

organização da atenção básica. Outro fator que se interpõe e que é característico de 

municípios de grande porte, refere-se às complexas e diversas situações de pobreza e 

desigualdades sociais, o que impõe ao sistema público de saúde uma maior demanda e 

maiores desafios para se alcançar impactos que reflitam a melhoria das condições de 

vida da população. “São populações que convivem cotidianamente com altos índices de 

exclusão do acesso aos serviços de saúde, dentro de uma rede assistencial que, na 

maioria das vezes, encontra-se desarticulada, mal distribuída, mal-equipada, entre 

outros aspectos.” (VIANA, et.al. 2006, p.579). 

 Algumas peculiaridades dos municípios de grande porte são apontadas, tais 

como:  

“a existência de importante mix público-privado no setor saúde, com 

destaque para o setor privado lucrativo, que atende parcela considerável da 

população e mobiliza grandes volumes financeiros; a disponibilidade de 

tecnologia material moderna nos procedimentos médicos, resultando em 

pressão no acesso aos exames e na estrutura de financiamento do setor saúde; 

a política de repasse de recursos para o PSF, que prioriza os municípios de 

pequeno porte ao vincular o valor transferido à taxa de cobertura do 

programa, dificultando o financiamento do programa nas grandes cidades; e a 

violência urbana, que repercute no cotidiano das equipes de saúde da família, 

contribuindo para elevar a rotatividade profissional.” (VIANA, et.al, 2006, p. 

579). 

 Neste estudo, pode-se notar um componente pouco percebido na maioria dos 

estudos de avaliação do Programa que é a referência à violência e a situação de pobreza 
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dos grandes centros do Estado de São Paulo, como fator de obstáculo à reorganização 

da atenção básica. Nas palavras dos autores, 

pode-se afirmar que convivem dois tipos de obstáculos para reorganizar a 

atenção básica nos municípios pesquisados: o primeiro, de natureza 

estrutural, decorrente do perfil de urbanização, agravado pelas novas 

condições sociais criadas pelo padrão de crescimento e desenvolvimento das 

áreas urbanas. O segundo, de natureza setorial, decorrente tanto da forma 

como se distribuem os serviços e as tecnologias de saúde, quanto dos padrões 

de organização dos serviços e das ações de saúde. (VIANA, et.al., 2006, 

p.597).  

 

Segundo Roncalli e Lima (2006) estudando o impacto do programa em quatro 

municípios do Nordeste, a partir de indicadores de saúde observou-se que o PSF 

exerceu pouco impacto sobre os agravos estudados, destacando-se apenas a redução da 

taxa de internação por diarreia. No entanto, quando se tinha apenas o PACS essa 

redução também foi significativa, e por isso tal resultado não representou um adicional 

relevante de redução a partir do PSF. Ou seja, não tivemos ganhos significativos desses 

números com o Programa. Tal afirmativa descontrói em parte a ideia de impacto trazido 

pelo PSF no que concerne a melhoria dos indicadores de saúde, principalmente, quando 

se considera esse um dos mais fortes motivos para aderir ao Programa nos municípios. 

Para Silveira Filho (2005), um dos grandes desafios é ampliar e aprofundar a 

Estratégia Saúde da Família nas regiões metropolitanas do país, com alta densidade 

populacional e cujos territórios abrigam áreas de alta concentração de estabelecimentos 

de saúde, ao lado de outras que são verdadeiros “desertos sanitários” pela ausência de 

equipamentos de saúde. Nestas localidades, o padrão hegemônico ainda é um padrão de 

consumo em saúde pautado na fragmentação e especialização, o que dificulta a adoção 

de um modelo de base generalista. Outro obstáculo mostrado, é a dificuldade de 

interlocução com os outros níveis do sistema, apontando a necessidade de se reorganizar 

toda a rede com base nos princípios do PSF. 

Todos os trabalhos, anteriormente citados, vem demonstrar a grande dificuldade 

do Programa em capilarizar seus resultados, principalmente quando pensamos em nível 

de efeitos e impactos, nos grandes municípios. Com isso, podemos melhor iluminar a 

hipótese aventada no início desta pesquisa, onde percebemos que os maiores desafios 

para alcançar níveis de resultados mais efetivos estejam diretamente relacionados ao 

porte dos municípios. Ou seja, os municípios de pequeno porte tem maiores 
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probabilidades de apresentar resultados de maior nível de realização, tais como 

impactos do que os municípios de grande porte, haja vista, a complexidade das formas 

de organização dos serviços de saúde, às formas de viver nestas grandes cidades etc. É 

sobre isso que nos debruçamos para descortinar quais os resultados do Programa, e se 

estes resultados tem relação com o porte destes municípios, no que se refere aos 

princípios da universalização, integralidade e participação comunitária. 
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CAPÍTULO IV – Os resultados estritos do programa 

saúde da família 

 

 Neste capítulo apresentaremos os dados de caracterização dos municípios 

participantes, seguidos do perfil dos usuários e logo depois dos profissionais que 

participaram do estudo. Após isto, apresentamos os dados alcançados pelos municípios 

no que se refere aos resultados estritos. No capitulo seguinte, e dando continuidade a 

este, comentaremos os resultados do Programa referentes aos efeitos e impactos.  

É importante lembrar que os resultados estritos referem-se aos produtos do 

Programa, e em geral, são resultados quantitativos que não guardam relação de 

causalidade. Para compor estes resultados selecionamos os indicadores de saúde 

referentes ao trabalho das equipes do Programa e que refletem às ações de promoção, 

acompanhamento e controle exercidas pela equipe, e mais, especificamente, pelos 

profissionais médicos e enfermeiros. 

 

1. Perfil dos municípios estudados 

 

 Os municípios estudados tem algumas particularidades importantes para 

compreendermos melhor como funciona o PSF dentro dos sistemas de saúde, por isso 

selecionamos as principais informações em termos de localização e de características da 

rede de serviços de saúde, para que possamos compreender um pouco melhor os dados 

que serão apresentados adiante. 

 

QUADRO 4 - Perfil dos municípios participantes do estudo 

Características Localização Distância 

da capital 

Área IDH* População 

estimada 

Municípios de pequeno porte 

Acari Microrregião do Seridó 

Ocidental 

210Km 608,57Km
2
 0,698– 11.035 hab 

Taipu Microrregião do litoral 

nordeste 

52Km 352,82Km
2
 0,583- 11.836 hab 

Municípios de médio porte 
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Canguaretama Litoral Sul  67 Km 245,53 Km
2
 0,60-  30.916 hab 

Santa Cruz Borborema Potiguar 111km 624,4 Km
2
 0,655  35.797 hab 

Municípios de grande porte 

Mossoró Mesorregião do Oeste 

Potiguar 

285Km 2.11,21 Km
2
 0,735  259.815 hab 

Natal Litoral Oriental ---- 170,30 Km
2
 0,787  803.739 hab 

* Índice de Desenvolvimento Humano.
3
 

Fonte: IBGE, IDEMA, 2012. 

 

 No Quadro 4, é importante destacar que os municípios encontram-se localizados 

nas diversas regiões do Estado, com diferentes valores para o Índice de 

Desenvolvimento Humano, tendo aqueles de grande porte os melhores resultados. Sobre 

o IDH é interesse colocar que em pesquisa intitulada Saúde da Família no Brasil – uma 

análise de indicadores da atenção básica no período de 1998-2004, analisou-se a 

evolução de alguns indicadores de saúde segundo estratos de cobertura do PSF 

considerando o IDH. O que se observou foi que quanto mais elevado o nível de 

cobertura de PSF do estrato, maior a proporção de municípios com IDH baixo (ou seja, 

menor que 0,7), e onde os estratos tem menor cobertura de PSF, apresentam as maiores 

proporções de municípios com IDH mais favorável (acima de 0,8). Ficando a diferença 

entre os estratos de cobertura do PSF nas faixas extremas de IDH (<0,7 e >0,8). Para o 

Ministério da Saúde, esse resultado reflete uma maior equidade, uma vez que o Saúde 

da Família tem maior cobertura em municípios de IDH mais baixo e estes, estão 

conseguindo aproximar os indicadores desses com os de outros municípios de IDH mais 

alto, reduzindo a brecha existente entre esses dois grupos de municípios. (BRASIL, 

2006). 

 No que se refere à rede de serviços, o Quadro 5 apresenta algumas 

características importantes sobre o total de estabelecimentos no município e a 

representatividade do PSF nesse sistema. 

 

 

                                                           
3 O IDH é um indicador síntese que combina três componentes considerados básicos do desenvolvimento 

humano: a longevidade, medida pela esperança de vida ao nascer; a educação, medida por uma 

combinação da taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrícula nos níveis de ensino 

fundamental, médio e superior; e a renda, medida pelo poder de compra da população, baseado no PIB 

per capita ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre países e regiões. (BRASIL, 

2006). 
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QUADRO 5 – Características da rede de serviços dos municípios pesquisados 

* Total de estabelecimentos: Federal, Estadual, Municipal e Privado 

**PSF por área: zona urbana e zona rural. Nos municípios de Mossoró e Natal não tivemos o 

detalhamento desta informação. 

*** Total de famílias por equipe: apresenta a média de todas as equipes do municípios e as equipes que 

apresentaram maior número de famílias e menor número de famílias. 

**** Os municípios de Mossoró e Natal nos informaram apenas o total de equipes e famílias por equipe, 

sem dizer se seriam de área urbana ou rural. A informação referente ao total de estabelecimentos 

municipais difere acentuadamente do quantitativo de equipes de PSF por que as unidades que 

representam 01 estabelecimento municipal e abrigam em torno de 3 a 4 equipes nos municípios de grande 

porte. 

Fonte: IBGE, Secretarias Municipais de Saúde, 2012. 

 

De acordo com os dados mostrados anteriormente, observamos que, quanto 

menor o município, menor a quantidade de estabelecimentos de saúde e maior a 

importância do PSF enquanto lócus de atendimento para estes usuários. Nos municípios 

de pequeno e médio porte, o PSF tem grande representatividade dentro do sistema de 

saúde, representando nos municípios de pequeno porte em torno de 40% da oferta de 

serviços, nos municípios de médio porte representam mais de 60% dos serviços 

públicos de saúde e nos municípios de grande porte representam menos de 30% dos 

serviços municipais de saúde oferecidos à população. 

Quanto ao número de famílias por equipe, observamos que a média de famílias 

por equipe nos municípios está dentro do proposto pelo Ministério da Saúde, que é de 

600 a 1000 famílias por equipe em áreas urbanas, sendo preconizado um número menor 

de famílias por equipe em áreas rurais, por considerar a grande extensão desta área e a 

distância entre as localidades
4
, ou mesmo entre as casas. No entanto, algumas equipes 

ainda possuem valores bem acima desse patamar, como é exemplo nos municípios de 

grande porte que possuem mais de 1000 famílias por equipe. E, em geral, segundo os 

                                                           
4 Ao invés de utilizarmos o termo comunidade, que remete a interação e objetivos comuns, optamos por 

utilizar a expressão localidade por considerarmos mais apropriado. 

Características 

da rede de 

serviços  

Total de 

estabelecimentos* 

PSF por 

área** 

Total de famílias por equipe*** 

F  E M  P ZU ZR Média de 

famílias  

< n de famílias 

por equipe 

> n de famílias 

por equipe 

Municípios de pequeno porte 

Acari 00 01 10 01 04 01 677,2 576 820 

Taipu 00 00 15 01 02 03 576,6 470 757 

Municípios de médio porte 

Canguaretama  00 01 17 01 05 08 616 475 816 

Santa Cruz 01 00 13 04 10 02 832,41 559 1160 

Municípios de Grande Porte 

Mossoró**** 00 04 43 68 61 889,24 246 1526 

Natal**** 07 12 69 335 120 860 433 1290 
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profissionais de saúde, o atendimento fica comprometido pelo número exorbitante de 

beneficiários do Programa. 

Os municípios estudados possuem algumas particularidades também no que se 

refere à área em que as equipes atendem e merecem ser destacadas. Os de pequeno porte 

possuem uma zona rural (Acari e Taipu), que apresentam, via de regra, uma realidade 

semelhante, com uma equipe de PSF para mais de 4 localidades rurais. Em Taipu, as 

equipes da zona rural são a maioria, e possuem, cada uma, mais de 8 localidades rurais, 

o que gera uma singularidade também nas queixas trazidas pelos usuários: o fato da 

equipe estar na localidade apenas uma vez a cada 8 ou 15 dias. Essa realidade é muito 

comum nas equipes que estão na zona rural, no entanto, considerando que dentre estes 

municípios, Taipu é aquele que possui mais equipes no campo, essa realidade ficou 

mais evidente na fala dos usuários. Neste município, a população rural é de 7.752 

pessoas e a urbana de 4.084 pessoas.  

Outra característica destas equipes da zona rural, é a precária infraestrutura para 

o atendimento dos usuários. No geral, as equipes atendem em unidades, ou em escolas 

ou outros espaços públicos, realizando suas atividades educativas em “qualquer 

espaço”, geralmente cedido pelos moradores, como casas, embaixo de árvores etc. Em 

Acari, das 5 localidades atendidas pela equipe da zona rural, em apenas uma não tem 

unidade de saúde. No entanto, mesmo quando tem a unidade, elas não tem as condições 

necessárias para a realização de todos os atendimentos do PSF, como, por exemplo a 

consulta ginecológica ou o dentista, o que gera a necessidade destes usuários se 

deslocarem para lugares como Centro de Saúde (Acari), ou para o centro do município 

(Taipu).  

No município de Canguaretama tivemos uma particularidade, todas as equipes 

da zona rural que participaram do estudo tinham unidade na localidade atendida, e eles 

atendiam apenas a um local, à exceção de apenas uma equipe que atendiam em dois. 

Assim, os profissionais ficavam todo o tempo naquela área, não tendo que ir cada dia 

para um lugar diferente. 

 No que se refere às equipes da zona urbana, Taipu também possui outra 

particularidade. As equipes da zona urbana dividem a mesma unidade de saúde, junto 

também com a Secretaria de Saúde do Município e outros serviços especializados como 

Fisioterapia, Fonoaudiologia e Exames de Média Complexidade (endoscopia, 

eletrocardiograma etc.). Este espaço é uma residência alugada pela prefeitura e que se 

situa no centro da cidade. Essa realidade, gera nos usuários dificuldades para 
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compreender o que é PSF dentro dessa rede de serviços que se localizam no mesmo 

lugar. 

 Nos municípios de médio porte, observamos duas realidades diferentes. Em 

Canguaretama as equipes da zona urbana possuem sede própria, ou casa alugada para o 

atendimento das ações do Programa. Em geral, são espaços limitados, com consultórios, 

recepção, banheiros e cozinha, e em alguns casos, arquivos e sala para os agentes. Mas a 

maioria não possui espaço próprio para a realização de trabalhos em grupo. De uma 

forma geral, as unidades de saúde possuem estrutura física limitada e equipamentos e 

materiais ainda insuficientes para o trabalho a ser realizado no dia-a-dia. Em Santa Cruz 

todas as equipes possuem unidades com sede própria, com amplos espaços, ventilação e 

iluminação, com aporte frequente de materiais e equipamentos. 

 Nos municípios de grande porte existe outra situação específica: as unidades, em 

geral, possuem mais de uma equipe de PSF e isso tem repercussões para a localidade, 

principalmente quando falta médico em uma das equipes. Assim, parte da população 

tem acesso a esse profissional enquanto outros não. A maioria das unidades localizam-

se em sedes próprias, com uma estrutura física bastante semelhante, ainda que seja 

limitada para o número de equipes que a ocupam. Geralmente são duas equipes por 

unidades, mas chegamos a encontrar 3 ou 4 equipes na mesma unidade. A limitação do 

número de salas e os demais espaços físicos são perceptíveis, além da carência de 

materiais e equipamentos mínimos, assim como a oferta limitada e sempre insuficiente 

de medicamentos. As unidades não possuem estrutura adequada para o desenvolvimento 

de atividades em grupo, o que leva os profissionais a realizar estas ações em 

equipamentos sociais do bairro, como é o caso das escolas e igrejas. Nas visitas 

realizadas observamos poucos profissionais nas unidades, carência de médicos em 

algumas equipes e um trabalho bastante desarticulado dentro das equipes, muitas vezes 

relatado pelos próprios profissionais. 

Observamos em Natal algumas dificuldades que lhe são particulares: unidades 

de saúde em processos de reforma há mais de três anos e sem previsão de conclusão, 

obras inacabadas, profissionais de saúde sendo deslocado para atendimentos em outras 

unidades, tendo de dividir um espaço cada vez menor e com maior número de 

profissionais e usuários, carência de médicos em quase um terço das equipes, sensação 

de “abandono” pelas equipes por parte da gestão, Programa sem prioridade na pauta da 

saúde municipal. 
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2. Perfil dos usuários participantes do estudo 

 

Pelos dados apresentados no Quadro 6, adiante, é possível perceber que em 

termos de características gerais, em algumas situações chegamos a valores similares, 

tendo uma prevalência em todos os municípios de participantes do sexo feminino, 

casadas, numa faixa etária que representam adultos jovens, com moradia própria, pouco 

grau de escolaridade e baixa renda. 

Observamos que a prevalência de famílias que recebem ajuda do governo federal 

é maior nos municípios menores, assim como há melhoria dos níveis de escolaridade 

quanto maior o porte do município. Outro fato notado é a prevalência do Programa em 

áreas de baixa escolaridade, esse fato associado à baixa renda, vem demonstrar a 

importância dos programas de saúde pública nestas localidades, o que é atestado pelo 

uso do PSF pela maioria dos respondentes desde quando o mesmo foi implantado. 

A maioria dos participantes, também é de pessoas que moram no bairro há mais 

de 10 anos e que utilizam os serviços oferecidos pelo Programa desde quando ele foi 

implantado. Notamos que, quanto menor é o porte do município, maior a prevalência de 

usuários frequentando mensalmente o Programa. Isso pode estar relacionado às 

dificuldades enfrentadas pelos usuários dos municípios de médio e grande porte para ter 

acesso (a exemplo das limitações que podem estar relacionada ao horário de 

atendimento dos médicos, poucos médicos nas equipes do programa, transportes, 

deslocamento etc.), ou mesmo da procura de outros serviços para atender suas 

necessidades. Ainda que tenhamos um número significativo de usuários em todos os 

municípios que estão dentro dos grupos prioritários definidos pelo Programa, nos 

municípios de pequeno porte é onde há uma maior procura por este grupo dos serviços 

oferecidos. Outra característica que também merece destaque está relacionada às 

localidades rurais, que procuram o PSF com maior frequência pelas dificuldades 

apresentadas para acessar outros serviços, tendo em vista, principalmente os problemas 

de deslocamento. Ou seja, os municípios de pequeno porte são os que apresentaram 

maior frequência de comparecimento às Unidades Básicas de Saúde da Família. 
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QUADRO 6 - Perfil dos usuários participantes do estudo 

 Sexo Idade Escolaridade Estado Civil Possuem casa 

própria 

Ajuda do 

Governo Federal 

Renda média das 

famílias 

Acari F – 88% 

M- 12% 

36% - De 36-55 

anos  

26%  Acima de 

65 anos  

41% - EFI*  

18% - EMC**  

59% - Casado 

19% - Solteiro 

 

75% 51% 53% - 1 sl mínimo 

29% - 2 sl mínimos 

Taipu F – 94,44% 

M - 5,56% 

21% - De 26 a 35 

anos 

56% - EFI 56% - Casados 

25% - Solteiros 

 

89% 62% 44% - 1 sl mínimo 

21% - 2 Sl mínimos 

Canguaretama F – 91% 

M – 9% 

23% - De 18 a 25 

anos 

20% - De 36 a 45 

anos 

45% - EFI 

18% - EMC 

 

49% - Casados 

27% - Solteiros  

84% 36% 45% - 1 sl mínimo  

38% - 2 sl mínimos 

Santa Cruz F – 89% 

M – 11% 

38% - De 36 a 55 

anos 

44% - EFI 

26% - Analfabetos 

34% - Casados 

23% - Solteiros 

 

73% 47% 61% - 1 sl mínimo 

26% - menos de 1 

sl mínimo 

Mossoró F – 93% 

M- 7%  

21% - De 36 a 45 

anos 

18% - De 46 a 55 

anos 

18% - De 56 a 65 

anos 

47% - EFI 

16% - EMC 

55% - Casados 

17% - Solteiros 

77% 33% 54% - 1 sl mínimo 

30% - 2sl mínimos 

 

Natal F – 79% 

M -21% 

28% - De 36 a 45 

anos 

26% - De 26 a 35 

anos 

33% - EFI 

22% - EMI*** 

22¨% - EMC 

53% - Casados 

31% - Solteiros 

73% 20% 57%- 1 sl mínimo 

24% - 2 sl mínimos 

* Ensino fundamental incompleto  ** Ensino médio completo  *** Ensino médio incompleto 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
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QUADRO 6 – Continuação... 

 

 Tempo de 

moradia 

Tempo de 

uso do PSF 

Frequência ao 

PSF 

Presença de grupos prioritários na 

família 

Motivos para procurar o PSF 

 Há mais de 

10 anos 

Desde a 

implantação 

 Hipertensos 

e diabéticos 

Crianças ˂ 

de 2 anos 

Gestante Consultas Vacinação Receber 

medicação 

Grupo 

Educativo 

Acari 58% -  56% -  45% - mensal 

40% - raramente 

43,83% 4,10% - 93,78% 39,72% 16,43% 12,32% 

Taipu 89% 89% 45% - mensal 

38% - raramente 

40,27%x 12,5% 4,16% 97,22% 73,61% 36,11% 12,5% 

Canguaretama 74% 66% 50% - Raramente 

34% -  mensal 

52% 15% 7% 87% 56% 41% 11% 

Santa Cruz 73% 59% 55% - Raramente 

38% - Mensal 

33% 8% 5% 96% 58% 48% 24% 

Mossoró 68% 56% 49% - Raramente 

43% - Mensal 

50% 14,44% 2,77% 93,88% 41,66% 41,11% 1,66% 

Natal 60% 47% 58% - Raramente 

23% - Mensal 

36,46% 12,25% 4,97% 77,9% 58,01% 28,17% 1,65% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
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Esses dados apontam algo importante a ser destacado: ainda que tenhamos 

muitos participantes dentro dos grupos considerados prioritários pelo Programa, e que 

deveriam demandar mais atenção dos profissionais, assim como um acompanhamento 

mais próximo destas famílias, nos municípios maiores a metade ou mais da metade dos 

participantes referiram ir ao PSF só raramente, contrariando o que se preconiza que é o 

acompanhamento mensal destes grupos. Tal fato indica que esse acompanhamento não 

está ocorrendo como deveria, haja vista a necessidade de uma constância para a 

realização do acompanhamento e do controle destes grupos. 

Outro dado importante é a diferença significativa entre a procura por consultas, 

vacinas e medicamentos, em detrimento das atividades de cunho educativo. E ainda que 

este percentual de participantes em trabalhos educativos seja baixo, ele ainda é mais 

elevado em municípios de pequeno e médio porte. Tais informações nos levam a 

acreditar que, quanto maior o porte dos municípios, maior a dificuldade para garantir 

assistência médica na atenção básica e a existência de ações curativas em detrimento 

das ações preventivas. Retomaremos esta questão no Capítulo VI. 

 

3. Perfil dos profissionais de saúde participantes do estudo 

 

Nos Quadros 7 e 8 a seguir, apresentamos o perfil dos profissionais de saúde que 

participaram do estudo. Em Acari foram entrevistados 10 profissionais (5 médicos e 5 

enfermeiros) das 5 equipes. Em Taipu das cinco equipes do município, participaram 

apenas 9 profissionais, sendo 5 enfermeiros e 4 médicos e uma médica não quis 

participar. Em Canguaretama, participaram 8 equipes do programa e 13 profissionais, 

sendo 6 médicos e 7 enfermeiros. Uma enfermeira não participou, pois no período 

visitado ela estava afastada. Os outros médicos, um não foi localizado e a outra não quis 

participar do estudo. Em Santa Cruz, visitamos 8 equipes e participaram um total de 7 

enfermeiros e 4 médicos. Em Mossoró visitamos 13 equipes e participaram um total 14 

profissionais, sendo 4 médicos e 10 enfermeiros. Em Natal visitamos 25 equipes e 

participaram 34 profissionais de saúde, com 24 enfermeiros e 10 médicos. 

O perfil profissional buscado pelo PSF para o médico e/ou enfermeiro do 

Programa é o daquele profissional que procure fixar-se na localidade para estabelecer 

vínculos de co-responsabilidade no cuidado à saúde das famílias, bem como permita 

também aos profissionais um maior conhecimento sobre a realidade de cada sujeito da 

área adscrita. 
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QUADRO 7 - Perfil dos enfermeiros participantes do estudo 
 Sexo Idade Experiência 

em PSF 

anteriores 

Tempo médio 

de permanência 

Tempo no PSF 

deste município 

Vínculo Especialização Tempo de 

formação 

Acari F –100% 

 

60% De 26 a 28 

anos 

40% De 40 a 50 

anos 

40%  

 

De 2 meses a 

6 anos 

Média 2 anos 

duas estavam 

há 7 e 12 anos; 

60% Contrato 

temporário 

20% Servidora 

municipal 

20% Cargo de 

confiança 

40% possuem – 

áreas: 

Enfermagem do 

Trabalho e UTI 

2 anos e meio 

entre as mais 

novas, e duas 

com 22 e 29 

anos. 

Taipu F – 100% 80% - Entre 22 

e 36 anos 

20% com 41 

anos. 

40% Variou de 5 

meses em uma 

para 5 anos em 

outra. 

Muito variável: 

1 mês, 2 e 3 

anos, 6 anos e 

10 anos. 

100% contrato 

temporário 

60%. Áreas: 

Enf. Do 

trabalho, 

auditoria e 

saúde públicas 

40% Entre 14 e 

15 anos. 

60% - Entre 3 

e 8 anos. 

Canguaretama F- 71% 

M – 29% 

85,7% - Idade 

entre 25 e 35 

anos 

14,3% - Idade 

de 37 anos 

42,85% 6 meses 42,8% - Menos 

de 1 ano 

42,8%- De 2 a 

5 anos 

14,4% - Mais 

de 10 anos 

100% 

Contrato 

temporário 

14,3%- Saúde 

da família; 

28,6% - Outras 

áreas: Urgência 

e Emergência, 

UTI e saúde 

pública. 

 

85,7% - 5 anos  

14,3% - 10 

anos. 

Santa Cruz F- 71% 

M – 29% 

85,7% - 22 a 31 

anos 

14,3% - 42 anos 

29% 2 anos 1,5 anos 100% - 

servidores 

municipais 

14,3% - Saúde 

da família 

42,8% - Em 

outras áreas  

 

100% - Entre 1 

e 5 anos de 

formado. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
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QUADRO 7 – Continuação... 

Mossoró F – 80% 

M – 20% 

100% - Entre 

30 e 58 anos 

70% 5 anos Varia de 3 a 12 

anos. 

100%- 

Servidores 

municipais 

40% 

Especialização 

em Saúde da 

Família, 60% 

em outras 

áreas 

Variou de 7 a 

15 anos. 

Natal F – 87,5% 

M – 12,5% 

100% - Entre 

44 e 59 anos 

16,7% 5 anos 12,5% - 3 

meses no PSF 

87,5% - 8 anos 

em média 

100% - 

servidoras 

municipais 

70,33% - 

Especialização. 

Áreas: Saúde 

pública, Enf. 

Do trabalho 

Variou de 19 a 

34 anos de 

formados. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

QUADRO 8 - Perfil dos médicos participantes do estudo 

 Sexo Idade Experiência 

em PSF 

anteriores 

Tempo médio 

de 

permanência 

Tempo no PSF 

deste 

município 

Vínculo Especialização Tempo de 

formação 

Acari F- 40% 

M – 60% 

100% - Entre 

56 e 62 anos 

60% 2 anos 2 anos, com 

dois médicos 

com tempo de 

9 e 11 anos 

80% - 

Contrato 

temporário 

20% - servidor 

municipal 

100%; Áreas: 

pediatria, 

ginecologia e 

anestesiologista 

De 31 a 35 

anos 

Taipu M – 100% 25% - 23 anos 

75% - Entre 59 

e 60 anos 

50% 4 anos 3 anos e meio, 

apenas um 

encontra-se há 

2 meses. 

100% 

Contrato 

temporário 

50%. Áreas: 

clínico geral e 

cirurgião geral 

30 anos, à 

exceção de um 

que tem apenas 

dois meses. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
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QUADRO 8 – Continuação... 

Canguaretama M – 100% 66,7% - Entre 

29 e 37 anos 

33,3% - Entre 

66 e 69 anos 

 

 

100% 1 ano 6 meses 100% - 

Contrato 

temporário 

83,3% - 

Clínica médica 

16,6% Pediatra 

 

66,7% - 4,5 

anos  

33,3% - 38 

anos 

Santa Cruz M - 100%  75% - Entre 24 

e 35 anos 

25% com 64 

anos 

25% 2 anos Entre 2 meses 

e 1 ano e 

apenas um 

deles tem 11 

anos no 

programa. 

75% 

servidores 

municipais 

25% contrato 

temporário 

25% esp em 

saúde da 

família 

75% em 

clínica médica 

Variou de 2 

meses a 9 

anos, com um 

deles com 31 

anos de 

formado. 

Mossoró F – 50% 

M – 50% 

100% Entre 49 

e 62 anos 

50% Variou entre 1 

anos e 8 anos. 

5 anos 50% - 

Contrato 

temporário 

50% - 

servidores 

municipais 

25% Esp em 

saúde da 

família 

75% em outras 

áreas: 

pediatria, 

clínica médica 

e cardiologia 

Entre 30 e 33 

anos em 

média, com 

apenas um 

com 5 anos. 

Natal F – 60% 

M – 40% 

10% - Com 48 

anos 

90% - Entre 53 

e 69 anos 

50% 5 anos  7 anos 70% - 

Servidores 

municipais 

20% - Servidor 

estadual 

10% - Servidor 

federal 

80% com esp 

em saúde da 

família ou 

medicina de 

família 

Variou de 22 a 

41 anos de 

formado. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
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O Programa também propõe um novo processo de trabalho e a abordagem da 

saúde através do seu conceito ampliado, isso exige do profissional uma maior 

habilidade e intenção de trabalhar em equipe e entre equipes, que busque a realização de 

atividades educativas, promova o acompanhamento das famílias e garanta uma 

assistência livre de danos e potencializadora de saúde.  

Ao observarmos os dados do Quadro 7, podemos verificar que o perfil dos 

enfermeiros, de um modo geral, é de mulheres, em idade que varia de adultos jovens a 

maduros, com pessoas de mais idade no município de Natal. E grande parte provêm de 

experiências em Programas de outros municípios com pouquíssimo tempo de 

permanência, variando de 2 meses à 5 anos. Esse dado, em especial, sugere uma alta 

rotatividade destes profissionais, provavelmente expressando à fragilidade do vínculo 

empregatício, distância entre o local de moradia e o local de trabalho, e salário.  

 Notamos também, que os enfermeiros que estão há mais tempo no Programa 

atual fazem parte dos municípios de grande porte. Esse fato pode estar relacionado ao 

tipo de vínculo, já que nestes municípios a forma de contratação é por concurso público. 

É possível ver que nos municípios menores a forma de contratação, por excelência, é o 

contrato temporário. Em alguns destes municípios esse contrato é renovado 

mensalmente ou semestralmente, o que gera grande insegurança nos profissionais e 

fragiliza o vínculo entre os usuários e o profissional, tão ressaltados nos documentos do 

programa. 

 Santa Cruz, foi um dos municípios que aderiram ao concurso para os 

profissionais do saúde da família, e isso gerou diferenças importantes entre esse 

município e Canguaretama, por exemplo. 

Vemos ainda que poucos destes profissionais possuem especialização e, 

raramente, em saúde da família. No entanto, número importante refere ter 

especialização em saúde pública. Nos municípios pequenos e médios, é maior o número 

de profissionais com pouco tempo de formação em detrimento dos municípios de 

grande porte onde o tempo de formação destes profissionais foi maior. 

Estes dados por si já registram particularidades entre os municípios e 

características marcantes, onde percebemos que o maior número de jovens encontra-se 

nos municípios onde a forma de vínculo ainda é o contrato temporário, e os mais 

maduros encontram-se em municípios onde o vínculo dá-se através de concurso 

público. Com isso temos pessoas mais maduras e com mais tempo naquele Programa, 

ao contrário daqueles que tem vínculo temporário que, muitas vezes, os obriga a mudar 
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de município e de PSF a fim de conseguir melhores salários ou mesmo estabilidade no 

emprego. São geralmente recém-formados, no seu primeiro emprego, e estão em 

municípios que não são o seu de origem, mas que vem apenas a trabalho. 

 No que se refere aos médicos, é também marcante em todos os PSF de pequeno 

e médio porte os extremos de idade com recém-formados e pessoas de idade já bastante 

avançadas, alguns com mais de 65 anos. Ou seja, profissionais no início de carreira, 

quando estão se preparando para uma residência médica, e profissionais que já estão em 

final de carreira, muitas vezes aposentados e que estão no PSF para complementar a 

renda. Essa realidade tem sido denominada de “PSF como cabide de emprego”, onde 

estes profissionais passam um determinado período no Programa: seja para juntar 

dinheiro para fazer especializações ou residências, seja como forma de complementar a 

renda de uma aposentadoria, e logo saem. Isso também pode ser revelado pelo tempo de 

permanência em outros municípios, entre 2 e 5 anos. No Programa atual o tempo destes 

profissionais também é pequeno, sendo maior nos municípios de grande porte. Há 

exceção para dois profissionais que estão em Acari e um em Santa Cruz que já estão há 

mais de 10 anos no programa. Todos eles são profissionais que moram nas 

proximidades de onde trabalham, por isso também sua permanência por maior período. 

Ao contrário dos demais, que muitas vezes residem em Natal, localidade que fica bem 

mais distante, e vão aos outros municípios apenas para trabalhar. 

 No que se refere à especialização é menor o número de profissionais que 

possuem especialização em Saúde da Família, mas já conseguimos encontrar essa 

realidade, principalmente, nos municípios onde a forma de contratação é o concurso 

público. 

A realidade apresentada pode sugerir algumas inferências: nos municípios onde 

a forma de vínculo é o contrato temporário é maior a quantidade de profissionais nos 

extremos de idade, e que podem não ter a intenção de passar muito tempo no programa. 

Por isso, também a baixa procura por cursos de especialização em saúde da família, e 

onde observamos prevalência de especializações nas diversas áreas, inclusive UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva) e urgências e emergências. Todavia, nos municípios 

onde a forma de contratação é o concurso público, há maior prevalência de pessoas que 

passam mais tempo no Programa e que possuem especialização em saúde pública ou 

saúde da família. Tal situação pode também nos revelar a realidade do rodízio de 

médicos do programa pelos municípios do interior, dificultando sua fixação, tendo em 
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vista os salários e a jornada de trabalho que nem sempre são atrativos para eles, e 

impossibilitando a formação de vínculos mais fortes com equipes e usuários.  

É importante colocar que, ao compararmos o tempo de atuação no PSF entre os 

médicos e enfermeiros, observamos que os primeiros são sempre menores que os 

segundos. A maioria dos médicos, nos municípios de pequeno e médio porte, 

permanece uma média de 2 anos em cada PSF, e já migram para outro.  

Tendo em vista o não cumprimento da jornada de trabalho e as exigências 

demandadas pelo serviço público, o Tribunal de Contas da União está exigindo dos 

municípios o cumprimento da carga horária real de 40 horas para todos os profissionais 

da atenção básica, o que foi recebido pelos médicos como uma das situações que podem 

colocar em xeque as suas presenças no Programa. Estes profissionais não aceitam o 

cumprimento da carga horária de trabalho de 40 horas, por considerarem o salário 

insuficiente para que possam ter condições de viver apenas com este emprego e manter 

um nível equiparado aos médicos que estão nas especialidades. Para alguns dos 

profissionais entrevistados, o salário que hoje é de 5 mil reais em média, deveria ser de 

12 mil reais para que eles pudessem cumprir esta carga horária e para que o trabalho na 

área de saúde pública fosse mais atrativo para os alunos de medicina.  

Nos municípios de grande porte também existe o problema de fixação de 

médicos, mesmo sendo realizado concurso público. Essa dificuldade, fez com que em 

alguns municípios os médicos, mesmo concursados, não cumpram, na prática, as 40 

horas semanais. Em Mossoró, por exemplo, os médicos dão plantão, pelo menos, uma 

vez na semana em pronto-atendimentos para complementar a renda do PSF.  

Esta discussão ainda há de se prolongar por ser este um dos principais obstáculos 

enfrentados hoje pelos gestores municipais para viabilizar o Programa Saúde da 

Família, principalmente nos municípios menores. O que é fato é que nestes municípios a 

dificuldade de fixação de médicos leva os gestores a oferecer condições de trabalho 

mais atrativas, com horários bastante flexíveis, e salários bem acima dos outros 

profissionais da equipe e do que é ofertado nos demais municípios, principalmente, os 

de grande porte. Tais fatos associados a um vínculo empregatício precário, como os 

contratos temporários, geralmente renovados mensal ou semestralmente, interferem 

num princípio básico do Programa que é a criação de vínculo entre equipes e usuários, 

haja vista, que essa situação gera pouca ou nenhuma fixação do profissional médico 

nestas equipes, resultando em uma alta rotatividade de profissionais e na oferta precária 

deste serviço. 
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Outro fato que chama a atenção está relacionado à pouca quantidade de 

profissionais com especializações na área de saúde da família, e assim, sem o perfil 

generalista tão desejado pelo Programa. Os médicos são, em sua grande maioria, 

especialistas, principalmente nas clínicas básicas: pediatria, ginecologia e obstetrícia, 

clínica médica. Já os enfermeiros têm procurado especializações mais na área da saúde 

pública, mas poucos têm cursos em saúde da família. Essa realidade tem gerado 

profissionais com limitações na realização de práticas de saúde da família, tal como 

preconizado pelo Programa, uma vez que os profissionais, na maioria das vezes, 

desconhecem a política, a filosofia, o processo de trabalho e a organização demandada 

pelo mesmo. 

Em pesquisa realizada por Sá (2003), o mesmo aponta que, no Brasil, de uma 

forma geral, os cursos de graduação em medicina continuam formando prioritariamente 

especialistas, sendo poucos os cursos de graduação que garantem a formação de 

médicos generalistas com perfil para trabalhar na atenção básica. Por outro lado, os 

cursos de pós-graduação na área de medicina de família, apesar do esforço dos Pólos de 

Capacitação de Profissionais para a Saúde da Família, ainda são em pequeno número no 

país para corresponder à demanda. Sendo assim, os profissionais médicos, em geral, são 

especialistas e necessitam de um sistema de educação permanente visando a aquisição 

de todo um saber específico da medicina de família que não é, apenas, a reunião dos 

saberes das grandes áreas de especialidade médica, mas sim a incorporação de 

conhecimentos de outras áreas não especificamente médica, tais como a antropologia, 

sociologia, ciências humanas etc. 

 

4. Resultados estritos do programa saúde da família 

 

Os resultados estritos do Programa, estão relacionados aos insumos, aos 

produtos iniciais e objetivos intermediários do Programa e não apresentam mudanças no 

público-alvo ou na situação social dos beneficiários. São, em geral, reduzidos a registros 

e descrições em termos de medição das ações empreendidas. (SOUZA, 2013). Ocorre 

como um dado quantificável, que pode ser visualizado, medido e que geralmente, 

aparece sob forma de metas a serem alcançadas pelo programa. Os resultados estão 

diretamente ligados à eficácia, enquanto nível de aferição dos resultados, uma vez que 

procuram cumprir as metas do programa. E como falamos anteriormente, eles excluem 

relações causais. 
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No PSF, selecionamos como resultados estritos o grau de cobertura do programa 

nos municípios, a média anual de consultas médicas por habitantes nas especialidades 

básicas e média mensal de visitas domiciliares por família pelos agentes comunitários 

de saúde. Foram selecionados ainda como resultados referentes à atenção à saúde, 

alguns dos indicadores sobre à saúde da criança, mulher e adulto/idoso. Estes 

indicadores podem nos fornecer um panaroma, muito geral, sobre a evolução de ações 

significativas para o PSF, tais como o aumento da oferta de alguns serviços como a 

consulta médica representando o aumento do acesso à atenção básica, um maior 

acompanhamento das famílias referentes às visitas domiciliares realizadas pelos 

agentes, bem como os indicadores que refletem as ações de promoção à saúde e controle 

de agravos como é o caso do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil, pré-natal e acompanhamento do controle de usuários com doenças crônicas. No 

entanto, cabe considerar que os valores desses indicadores não dizem, por si só, da 

qualidade, significados e outros elementos dos serviços oferecidos. A seguir, 

apresentamos os resultados estritos alcançados pela pesquisa nos municípios de 

pequeno, médio e grande porte. 

 

4.1 – Grau de cobertura do Programa Saúde da Família 

 

A partir de dados coletados diretamente do Ministério da Saúde através do site 

do Programa Saúde da Família, reelaboramos uma série histórica da evolução da 

implantação de equipes do PSF nos municípios estudados (Tabelas 1,2 e 3). 

 

TABELA 1 - Série histórica da implantação de equipes do programa saúde da 

família e cobertura populacional nos municípios de Acari e Taipu - RN 

Ano 

ACARI TAIPU 

Equipes do 

PSF 

implantadas 

População 

coberta 

Proporção de 

cobertura 

populacional 

PSF 

implantado 

População 

coberta 

Proporção 

de cobertura 

populacional 

1998 1 3.450 31,59% 1 3.450 33,57% 

1999 2 6.900 63,18% 1 3.450 33,57% 

2000 3 10.350 95,17% 1 3.450 33,57% 

2001 4 11.203 100% 3 10.350 88,84% 

2002 4 11.227 100% 3 10.350 88,84% 

2003 4 11.227 100% 3 10.350 88,03% 

2004 4 11.227 100% 4 12.568 100,00% 

2005 4 11.245 100% 5 12.568 100,00% 
Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB. 
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TABELA 1 – Continuação... 

2006 4 11.303 100% 5 12.759 100,00% 

2007 5 11.324 100% 5 12.881 100,00% 

2008 5 11.324 100% 5 12.881 100,00% 

2009 5 11.222 100% 5 12.115 100,00% 

2010 5 11.215 100% 5 12.165 100,00% 

 

 

TABELA 2 - Série histórica da implantação de equipes do programa saúde da 

família e cobertura populacional nos municípios de Canguaretama e Santa Cruz - 

RN 

Ano 

CANGUARETAMA SANTA CRUZ 

Equipes do 

PSF 

implantadas 

População 

coberta 

Proporção de 

cobertura 

populacional 

PSF 

implantado 

População 

coberta 

Proporção 

de cobertura 

populacional 

1998 1 3.480 14,15% 0 0 0 

1999 2 6.900 28,30% 2 6.900 23.32% 

2000 5 17.250 69,51% 2 6.900 22,91% 

2001 8 27.460 100% 8 27.600 87,40% 

2002 9 27.460 100% 9 31.050 98,32% 

2003 9 27.872 100% 9 31.050 97,49% 

2004 12 28.272 100% 10 32.263 100% 

2005 12 28.272 100% 10 32.263 100% 

2006 12 29.575 100% 10 33.052 100% 

2007 12 30.035 100% 10 33.349 100% 

2008 11 30.035 100% 10 33.349 100% 

2009 12 30.237 100% 10 34.500 99,23% 

2010 13 30.541 100% 12 35.095 100% 
Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, 2012. 

 

TABELA 3 - Série histórica da implantação de equipes do programa saúde da 

família e cobertura populacional nos municípios de Mossoró e Natal - RN 

Ano 

MOSSORÓ NATAL 

Equipes do 

PSF 

implantadas 

População 

coberta 

Proporção de 

cobertura 

populacional 

PSF 

implantado 

População 

coberta 

Proporção 

de cobertura 

populacional 

1998 4 13.800 6,60% 4 13.800 2,06% 

1999 10 34.500 16,49% 19 65.550 9,81% 

2000 12 41.400 19,26% 19 65.550 9,81% 

2001 15 51.750 24% 19 65.550 9,08% 

2002 12 41.400 19,20% 57 196.650 27,23% 

2003 35 120.750 55,29% 71 244.950 33,35% 

2004 43 148.350 66,69% 82 282.900 37,98% 

2005 52 179.400 80,65% 99 341.550 45,86% 

2006 60 207.00 89,18% 103 355.350 45,67% 

2007 54 186.300 79,43% 96 331.200 41,93% 
Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, 2012. 
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TABELA 3 – Continuação... 

2008 57 196.650 83,85% 100 345.000 43,68% 

2009 50 172.500 71,39% 78 269.100 33,72% 

2010 56 193.200 79,09% 72 248.400 30,81% 
Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, 2012. 

 

Com os dados apresentados nas tabelas anteriores, podemos observar que nos 

municípios de pequeno porte a cobertura de toda a população pelo Programa é 

alcançada logo no início do processo de sua implantação, e assim também acontece com 

os municípios de médio porte. Já com os municípios de grande porte, a dificuldade para 

ampliar e garantir 100% de cobertura do Programa é uma preocupação constante. Tendo 

em vista o número de habitantes e a complexa rede de serviços de saúde que já existe 

nestes municípios, tal desafio tem chamado a atenção do Ministério da Saúde que vem 

buscando ampliar a oferta dos serviços nos mesmos. (SILVEIRA FILHO, 2005). 

Em pesquisa intitulada Saúde da Família no Brasil – uma análise de indicadores 

da atenção básica no período de 1998-2004, o Ministério da Saúde confirma uma 

expansão acelerada do Programa, onde teve um crescimento de 411% dos municípios 

cobertos com o PSF entre o período de 1998-2004, com um aumento de cobertura 

populacional em torno de 600%. Ao mesmo tempo, foi constatado que esse padrão de 

expansão acelerada não ocorre da mesma forma entre os municípios de pequeno porte e 

aqueles com mais de 80.000 habitantes. (BRASIL, 2006). De acordo com esta pesquisa, 

 

É interessante perceber que em 2002 os municípios pequenos tinham 

coberturas de PSF mais de duas vezes àquela identificada nos municípios 

grandes no final do período. Agregando-se os municípios de porte 

populacional intermediário (população entre vinte e oitenta mil habitantes) na 

análise, observa-se que nos três grupos populacionais houve expansão da 

cobertura do PSF, considerando que mesmo nos municípios maiores, a 

proporção identificada no final do período é quase seis vezes a de 1998. 

Entretanto, o distanciamento entre as curvas vai aumentando, ao longo do 

período, e revela que quanto menor o porte populacional do município, mais 

alta a cobertura populacional do PSF e mais acelerada sua expansão. É 

importante destacar que enquanto em um município de vinte mil habitantes, 

seis equipes de saúde da família cobrem 100% da população, este mesmo 

número de equipes cobre apenas cerca de 26% da população de um 

município com oitenta mil habitantes. Ou seja, a expansão de cobertura em 

municípios grandes exige maior disponibilidade de recursos de ordem 

organizacional, político-institucional e financeiro. (BRASIL, 2006, p. 20). 

 

 

 Essa também é a realidade evidenciada no Rio Grande do Norte. Por exemplo, 

em Natal, atualmente o Programa ainda não consegue cobrir sequer metade da 

população do município, o que tem gerado implicações de várias ordens, sendo a maior 
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dificuldade da população de áreas desprovidas de PSF de conseguir assistência médica, 

seja pelo PSF, seja pelo hospital, tendo em vista que não é área de PSF, mas também 

não tem nenhum outro serviço de saúde de atenção básica que possa realizar este 

atendimento. São pessoas que estão “fora” do sistema. 

 Em Mossoró, a realidade é semelhante embora ainda apresente dados mais 

satisfatórios. O grau de cobertura do Programa hoje ainda não contempla toda a 

população, mas já cobre 80%, o que para um município de mais de 100.000 habitantes é 

uma realidade diferente da maioria daqueles de mesmo porte e representa uma cobertura 

muito positiva. Nestes municípios, a maior expansão do Programa deu-se nos anos de 

2003 (Mossoró) e 2002 (Natal), onde o número de equipes mais que dobrou de um ano 

para o outro. Esse crescimento talvez tenha sido resultado dos fortes investimentos 

federais para a ampliação de cobertura do Programa, através do PROESF (Programa de 

Expansão do Saúde da Família). Porém, no que se refere a este indicador os municípios 

de grande porte não atingiram o grau de cobertura desejado pelo Programa, ficando os 

mesmos com sérias dificuldades para garantir o acesso de toda a população aos serviços 

de atenção básica. 

Entretanto, é preciso considerar que a ampliação do número de equipes e a 

cobertura total do Programa, por si só não representam os únicos elementos capazes de 

garantir o acesso. Ao lado destes números precisamos observar as condições de 

acessibilidade, pois é quem vai determinar se o serviço que está sendo oferecido 

consegue atender a necessidade da população e garantir a utilização. Por conseguinte, 

enquanto resultado estrito do Programa, a contemplação da cobertura completa do 

Programa é observável em todos os municípios de pequeno e médio porte e não 

observada nos municípios de grande porte. 

 

4.2 - Média anual de consultas médicas por habitantes nas especialidades básicas e 

média mensal de visitas domiciliares por família pelos agentes comunitários de 

saúde 

 No que se refere aos resultados alcançados pelas equipes, os indicadores de 

atendimento são importantes para observamos se elas conseguem garantir o mínimo 

preconizado pelo Ministério da Saúde. Nesse sentido, selecionamos dois deles, quais 

sejam: média anual de consultas médicas por habitante e média mensal de visitas 

domiciliares por família por agente comunitário de saúde. Estes foram escolhidos por 

serem utilizados com frequência pelo Ministério da Saúde e por terem metas já 
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preconizadas. A seguir os resultados extraídos do sistema de informação, através do 

DATASUS: 

 

TABELA 4 – Série histórica de indicadores gerais do Pacto da Atenção Básica 

2006 dos municípios de pequeno porte (Acari e Taipu) no período de 2001 a 2006 – 

RN 
ACARI 

INDICADORES/ANO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Média anual de consultas médicas por habitante nas 

especialidades básicas 

 

3,05 

 

3,13 

 

1,52 

 

1,77 

 

0,62 

 

0,59 

Média mensal de visitas domiciliares por família por 

ACS 

 

1,20 

 

1,17 

 

0,57 

 

0,89 

 

0,30 

 

0,51 

TAIPU 

INDICADORES/ANO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Média anual de consultas médicas por habitante nas 

especialidades básicas 

 

1,18 

 

1,71 

 

0,78 

 

- 

 

- 

 

0,10 

Média mensal de visitas domiciliares por família por 

ACS 

 

0,98 

 

0,78 

 

0,42 

 

- 

 

- 

 

- 

Fonte: DATASUS/MS, 2012. 

 

TABELA 5 - Série histórica de indicadores gerais do Pacto da Atenção Básica 2006 

dos municípios de médio porte (Canguaretama e Santa Cruz) no período de 2001 a 

2006– RN 
CANGUARETAMA 

INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Média anual de consultas médicas por 

habitante nas especialidades básicas 

      

1,92  

      

1,86  

      

1,31  

      

1,53  

      

0,93  

      

1,02  

Média de visitas domiciliares por família 

pelos agentes comunitários de saúde 

      

1,09  

      

1,21  

      

0,94  

      

0,96  

      

0,45  

      

0,67  

SANTA CRUZ 

INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Média anual de consultas médicas por 

habitante nas especialidades básicas 

      

2,16  

      

1,85  

      

1,69  

      

1,66  

      

0,49  

      

0,54  

Média de visitas domiciliares por família 

pelos agentes comunitários de saúde 

      

0,81  

      

0,79  

      

0,94  

      

1,07  

      

0,40  

      

0,40  

Fonte: DATASUS/MS, 2012. 

 

TABELA 6 – Série histórica de indicadores gerais do Pacto da Atenção Básica 

2006 dos municípios de grande porte (Mossoró e Natal) no período de 2001 a 2006 

– RN 
MOSSORÓ 

INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Média anual de consultas médicas por 

habitante nas especialidades básicas 

1,69 2,11 2,25 2,19 2,02 1,98 

Média de visitas domiciliares por família 0,81 0,84 0,91 0,88 0,89 0,96 

NATAL 

INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Média anual de consultas médicas por 

habitante nas especialidades básicas 

2,22 2,30 2,28 1,74 1,81 1,76 

Média de visitas domiciliares por família 0,35 0,29 0,33 0,35 0,49 0,42 

Fonte: DATASUS/MS, 2012. 
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 De acordo com as tabelas apresentadas, os dados relativos à média anual de 

consultas médicas por habitantes, apontam algumas singularidades. O parâmetro 

nacional proposto pelo Ministério da Saúde para o Programa Saúde da Família é uma 

média de 1,5 consulta/ano por habitante (BRASIL, 2008). Observamos que nos 

municípios de pequeno porte houve uma diminuição considerável destes valores, indo 

do que estava satisfatório em 2001 (por exemplo, Acari) para não satisfatório em 2006 

ou muito insatisfatório, como no caso de Taipu. Os valores foram decrescentes, não 

correspondendo à ampliação do Programa neste mesmo período. Ou seja, observamos 

uma diminuição da oferta de atendimento médico nas especialidades básicas, ao mesmo 

tempo, que ampliamos a rede de postos de saúde com o PSF, possibilitando uma 

cobertura, ao final de 2006 de 100% da população. Também não encontramos um 

aumento de famílias por equipe. Sendo assim, os municípios de pequeno porte não 

apresentaram ao final de 2006 uma cobertura mínima preconizada pelo Ministério da 

Saúde no que se refere à consulta médica em especialidades básicas, mesmo com um 

número de famílias dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, entre 

600 e 1000 famílias por equipe, e com 100% de cobertura. 

 Tal fato pode estar relacionado, por exemplo, à grande flexibilidade no horário 

dos profissionais médicos para atender nestas localidades. Justamente por estes 

municípios terem dificuldade de conseguir médicos e fixá-los, são oferecidas diversas 

melhorias nas condições de trabalho e uma delas refere-se, sobretudo, ao não 

cumprimento da carga horária de 40 horas semanais, tal como proposta pelo Ministério 

da Saúde.  

Nos municípios de médio porte também há um movimento decrescente nestes 

dados. Tem um início satisfatório com 1,92 consultas em Canguaretama e 2,16 em 

Santa Cruz, porém ao final do período os valores são abaixo do esperado (1,02 em 

Canguaretama e 0,54 em Santa Cruz). Em ambos os municípios houve um crescimento 

populacional, mas também uma expansão do número de equipes no período analisado. 

Soma-se a estas informações o fato de que as equipes do Programa apresentam um 

número de famílias compatível com o que é preconizado. Assim, mesmo estando dentro 

das condições consideradas normais (as citadas anteriormente) para uma cobertura 

satisfatória de consultas, estes municípios também não conseguiram atingir o mínimo 

desejado por este indicador. Estes dados, podem também, estar relacionados à carência 

de médicos em algumas equipes nesse período. 
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Nos municípios de grande porte, a variação foi menor, apesar de oscilar para 

mais e para menos em alguns momentos, manteve-se um padrão considerado positivo, 

conseguindo atingir a meta em todo o período. Em outas palavras, estes municípios são 

os que apresentam maiores dificuldades de fixação de médicos, tendo em vista o salário 

e a exigência do cumprimento de 40 horas. Porém, foram os que conseguiram atingir, 

dentro do esperado, a meta de uma consulta/habitante/ano no PSF. Isso pode estar 

diretamente relacionado à vinculação dos profissionais através de concursos públicos, o 

que evita sua rotatividade e fixa o profissional na equipe, além de um maior 

cumprimento da carga horária preconizada pelo programa. 

No que se refere às visitas domiciliares do agente comunitário de saúde, o 

esperado é que estes visitem 1 vez por mês cada família cadastrada na sua micro área. 

No entanto, os dados também revelam que o município de Taipu em nenhum momento 

conseguiu atingir esta meta, e que em Acari esses valores são decrescentes. Os dados de 

Taipu estão incompletos por que neste período não houve informação para o sistema. 

Neste indicador, também estes municípios não conseguiram atingir o ideal proposto 

pelo Programa.  

Nos municípios de médio porte observamos situação análoga. Um decréscimo 

acentuado nos dois municípios. Em Canguaretama a meta só foi alcançada no período 

de 2001 a 2002, e em Santa Cruz essa meta foi cumprida apenas em 2004. 

Os municípios de grande porte, por sua vez, também não atingem este indicador, 

apesar do município de Mossoró apresentar um crescimento positivo, o mesmo ainda é 

insuficiente para atingir o mínimo preconizado. Tais dados refletem, a princípio, que os 

indicadores são mais favoráveis ou apresentam melhores resultados no caso das 

consultas médicas, em municípios de grande porte, ainda que as condições destes sejam 

as mais adversas neste sentido. 

As explicações podem ser várias, mas uma coisa é possível inferir: houve um 

aumento substancial de equipes, com a expansão do Programa, chegando a garantir 

100% de cobertura aos municípios de pequeno e médio porte, contudo, esta expansão 

não representou aumento significativo na oferta de atendimento médico ou de visitas 

domiciliares pelos agentes na proporção desejada pelo Programa. Tal fato pode ser 

representativo, quando formos analisar outras situações que implicam condições de 

acessibilidade. Posto que, apesar de ter o serviço, muitas vezes ele não consegue 

corresponder ao mínimo esperado e necessário à população.  Esses dados refletem a 
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importância de, ao avaliar o acesso, buscar apresentar não só aquilo que aumentou em 

termos de oferta de serviços, mas o que de fato vem a ser garantido para a população.  

 

4.3. Indicadores referentes à atenção à saúde nos ciclos de vida 

 

 Dentre os indicadores da atenção básica, selecionamos 4 relacionados à saúde da 

criança, 3 sobre à saúde da mulher e 2 atinentes à saúde do adulto e do idoso, tendo em 

vista que expressam diretamente as ações realizadas pelos profissionais de saúde,  e 

assim se configuram como resultados estritos das ações destes. 

 Os dados apresentados nas tabelas adiante sobre saúde da criança, mulher e 

adulto, foram calculados tendo em vista a média anual das proporções obtidas 

mensalmente através dos dados encontrados no Sistema de Informação da Atenção 

Básica – SIAB, no período de 2001 a 2006, e foram coletados entre os dias 15 e 26 de 

Junho de 2012.  

 Observando as informações apresentadas nas Tabelas 7, 8 e 9, identificamos que 

o indicador referente ao aleitamento materno exclusivo em menores de 4 meses, que 

deveria ser uma sequência ascendente, apresenta-se inconstante nos municípios de 

pequeno porte, chegando ao final de 2006 com índices que poderíamos considerar 

poucos aceitáveis de 64,92% e 67,24%. Nos municípios de médio porte há certa 

constância, atingindo indicadores um pouco melhores ao final de 2006, tais como 

63,93% e 75,48%. Já nos municípios de grande porte, onde a cobertura populacional 

ainda não é vista como ideal, e onde há o maior número de famílias por equipe, vemos 

os melhores índices em relação a este indicador, terminando o ano de 2006 com valores 

de 75,65% e 76,90%. Não observamos uma meta para estes indicadores, por que eles 

são mais utilizados para o monitoramento das ações de saúde desenvolvidas pelo 

programa. No entanto, seus valores podem nos ajudar a visualizar, em parte, a qualidade 

das ações empreendidas de modo que todos eles são condições que refletem as ações de 

promoção da saúde através das consultas de acompanhamento de crianças, gestantes e 

adultos/idosos. Sendo assim, consideramos positivos os dados que vão sugerir um maior 

percentual de crianças em aleitamento materno exclusivo até os 4 meses por ser esse o 

foco de trabalho do PSF para as crianças nesta faixa etária. Valores baixos, podem 

representar baixa qualidade das ações de promoção à saúde da criança. 

 No que se refere ao indicador crianças menores de 1 ano com vacina em dia, fica 

claro que em todos os municípios esses índices são bastante altos, chegando em alguns 
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momentos em 97% de cobertura vacinal, o que são dados almejados pelo Programa 

Nacional de Imunização. Neste indicador, os dados são crescentes em todos os 

municípios e têm alcançado significativos percentuais, o que implica um trabalho 

bastante efetivo no que se refere à vacinação. Vale lembrar que as ações de vacinação já 

estão mais incorporadas aos cuidados realizados à criança em todo o Brasil, 

apresentando percentuais considerados satisfatórios. 

 No indicador de hospitalizações por pneumonia e desidratação, considerados 

causas evitáveis, observamos que nos municípios de pequeno porte a diminuição foi 

mais significativa. Já os municípios de médio porte tiveram um crescimento destas 

hospitalizações neste período, e os municípios de grande porte tiveram uma sensível 

diminuição destes valores. Vale lembrar também que estas são doenças prevalentes na 

infância e passíveis de assistência e tratamento pela atenção básica.  A hospitalização 

para estas situações pode estar refletindo um agravamento destes quadros e, por 

conseguinte, uma baixa qualidade das ações realizadas na atenção básica. 

 

TABELA 7– Indicadores de saúde da criança nos municípios de pequeno, médio e 

grande portes do Rio Grande do Norte, no período de 2001-2006 
ACARI 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Proporção de menores de 4 meses com aleitamento materno 

exclusivo* 

 

77,36 79,68 73,86 68,78 78,24 64,92 

Proporção de crianças menores de 1 ano com vacinas em dia* 97,73 97,90 98,38 99,26 98,68 97,70 

Número de hospitalizações em < de 5 anos por pneumonia** 18 11 6 14 9 5 

Número de hospitalizações em < de 5 anos por desidratação** 16 18 17 29 22 10 

TAIPU       

Proporção de menores de 4 meses com aleitamento materno 

exclusivo* 

 

58,90 

 

60,27 

 

63,90 

 

66,17 

 

72,35 

 

67,34 

Proporção de crianças menores de 1 ano com vacinas em dia* 79,23 74,24 80,12 84,45 92,26 91,72 

Número de hospitalizações em < de 5 anos por pneumonia** 39 28 13 15 8 6 

Número de hospitalizações em < de 5 anos por desidratação** 22 16 13 13 - - 

CANGUARETAMA       

Proporção de menores de 4 meses com aleitamento materno 

exclusivo* 65,15 67,90 

 

62,68 

 

66,23 

 

66,05 

 

63,93 

Proporção de crianças menores de 1 ano com vacinas em dia* 84,31 81,93 91,77 94,40 93,92 94,61 

Número de hospitalizações em < de 5 anos por pneumonia** 42 33 47 28 27 30 

Número de hospitalizações em < de 5 anos por desidratação** 29 24 23 25 13 23 

SANTA CRUZ       

Proporção de menores de 4 meses com aleitamento materno 

exclusivo* 73,76 

 

78,62 

 

76,30 

 

80,89 

 

81,36 

 

75,48 

Proporção de crianças menores de 1 ano com vacinas em dia* 89,29 90,71 88,35 90,88 93,70 90,12 

Número de hospitalizações em < de 5 anos por pneumonia** - 6 10 12 8 31 

Número de hospitalizações em < de 5 anos por desidratação** - 3 3 - 5 12 

* Valores calculados a partir da média mensal das proporções obtidas a cada mês. Valores percentuais. 

** Valores absolutos obtidos pela soma dos valores alcançados a cada mês. 

Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica, SIAB/DATASUS/MS, 2012. 
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TABELA 7 – Continuação... 

 
MOSSORÓ       

Proporção de menores de 4 meses com aleitamento materno 

exclusivo* 78,47 

 

76,53 

 

76,05 

 

75,12 

 

76,03 

 

75,65 

Proporção de crianças menores de 1 ano com vacinas em dia* 87,01 88,31 91,41 92,00 93,90 95,28 

Número de hospitalizações em < de 5 anos por pneumonia** 128 208 199 188 111 109 

Número de hospitalizações em < de 5 anos por desidratação** 149 153 161 129 135 112 

NATAL       

Proporção de menores de 4 meses com aleitamento materno 

exclusivo* 70,06 

 

72,40 

 

71,96 

 

73,49 

 

76,84 

 

76,90 

Proporção de crianças menores de 1 ano com vacinas em dia* 83,81 85,81 84,44 86,20 87,09 87,05 

Número de hospitalizações em < de 5 anos por pneumonia** 513 369 358 387 497 344 

Número de hospitalizações em < de 5 anos por desidratação** 223 160 135 117 109 83 

* Valores calculados a partir da média mensal das proporções obtidas a cada mês. Valores percentuais. 

** Valores absolutos obtidos pela soma dos valores alcançados a cada mês. 

Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica, SIAB/DATASUS/MS, 2012. 

 

 

TABELA 8– Indicadores de saúde da mulher nos municípios de pequeno, médio e 

grande portes do Rio Grande do Norte, no período de 2001-2006 
ACARI 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Proporção de gestantes com vacina em dia* 96,9 97,7 96,8 95,8 98,7 98,0 

Proporção de gestantes com pré-natal iniciado no 1 

trimestre* 

91,2 93,7 92,2 91,3 93,7 95,3 

Proporção de gestantes com consulta pré-natal no 

mês* 96,0 95,8 96,3 

 

94,2 

 

97,1 

 

97,5 

TAIPU       

Proporção de gestantes com vacina em dia 74,9 83,2 82,2 83,5 89,3 89,9 

Proporção de gestantes com pré-natal iniciado no 1 

trimestre 

67,4 69,5 66,4 57,5 68,3 67,7 

Proporção de gestantes com consulta pré-natal no mês 77 75,7 80,1 79,6 87,8 87,4 

CANGUARETAMA       

Proporção de gestantes com vacina em dia 84,3 83,0 88,6 92,3 94,8 96,1 

Proporção de gestantes com pré-natal iniciado no 1 

trimestre 

 

53,7 62,2 68,0 70,2 

 

75,7 

 

76,9 

Proporção de gestantes com consulta pré-natal no mês 78,3 79,8 80,2 86,7 90,5 91,1 

SANTA CRUZ       

Proporção de gestantes com vacina em dia 88,0 91,3 92,8 93,4 93,6 92,3 

Proporção de gestantes com pré-natal iniciado no 1 

trimestre 

71,4 75,6 80,7 77,5 80,3 80,6 

Proporção de gestantes com consulta pré-natal no mês 81,6 86,5 89,7 88,2 88,5 86,7 

MOSSORÓ       

Proporção de gestantes com vacina em dia 90,2 91,0 94,2 93,6 94,2 94,7 

Proporção de gestantes com pré-natal iniciado no 1 

trimestre 

73,6 76,5 78,8 81,0 82,1 83,8 

Proporção de gestantes com consulta pré-natal no mês 84,8 86,7 89,8 90,1 91,1 92 

NATAL       

Proporção de gestantes com vacina em dia 81,7 83,4 83,5 84,7 86,6 88,4 

Proporção de gestantes com pré-natal iniciado no 1 

trimestre 60,7 

62,2 64,8 67,6 72,3 

73,6 

Proporção de gestantes com consulta pré-natal no mês 80,5 82,9 83,1 82,3 83,4 85,5 

* Valores calculados a partir da média mensal das proporções obtidas a cada mês. Valores percentuais. 

Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica, SIAB/DATASUS/MS, 2012. 
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TABELA 9 – Indicadores de saúde do adulto e idoso nos municípios de pequeno, 

médio e grande portes do Rio Grande do Norte, no período de 2001-2006 
ACARI 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Proporção de diabéticos acompanhados* 94,8 94,1 95,9 96,8 98,9 99,1 

Proporção de hipertensos acompanhados* 87,7 92,1 92,0 96,1 97,2 98,9 

TAIPU 

 

      

Proporção de diabéticos acompanhados 92,8 97,1 98,9 98,8 98,6 99,7 

Proporção de hipertensos acompanhados 90,6 95,2 98,9 99,6 99,8 99,9 

CANGUARETAMA 

    

   

Proporção de diabéticos acompanhados 96,9 95,7 97,0 97,5 99,4 99,8 

Proporção de hipertensos acompanhados 97,4 95,8 97,3 98,7 98,7 99,4 

SANTA CRUZ 

     

  

Proporção de diabéticos acompanhados 92,9 95,9 95,0 95,5 91,1 92,5 

Proporção de hipertensos acompanhados 91,1 94,2 93,4 92,9 92,5 89,8 

MOSSORÓ 

 

 

   

  

Proporção de diabéticos acompanhados 92,1 94,8 95,4 95,4 95,7 95,3 

Proporção de hipertensos acompanhados 89,2 93,6 94,4 94,4 95,0 94,0 

NATAL 

 

      

Proporção de diabéticos acompanhados 91,6 90,3 87,9 89,6 89,5 87,8 

Proporção de hipertensos acompanhados 88,3 87,8 84,8 83,5 88,1 85,1 

* Valores calculados a partir da média mensal das proporções obtidas a cada mês. Valores percentuais. 

Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica, SIAB/DATASUS/MS, 2012. 

 

 

 No que se refere à saúde da mulher, os dados relativos à vacinação confirmam o 

êxito do Programa quanto à cobertura das populações mais vulneráveis, crianças e 

gestantes, com valores crescentes em todos os municípios.  

Quanto à captação precoce das gestantes para o início do pré-natal ainda no 

primeiro trimestre de gestação, observamos que o município de Taipu foi o que 

apresentou dados mais insatisfatórios, uma vez que houve pouca melhoria do indicador 

ao longo destes anos e com um resultado ao final de 2006 ainda considerado baixo, que 

foi de 67,7% de captação destas gestantes. Esse fato pode estar relacionado, por 

exemplo, à extensa área rural deste município e ao período longo entre as visitas das 

equipes de saúde para a realização dos atendimentos em cada localidade, chegando em 

alguns casos, a ter intervalos de 15 dias, ou mais, quando acontecem feriados, 

treinamentos para os profissionais etc. Esses fatores podem estar vinculado a estes 

dados insuficientes para o município de Taipu, refletindo ainda uma baixa qualidade 

para a atenção pré-natal. A proporção de gestantes com consultas de pré-natal no mês 

foi considerada satisfatória em todos os municípios de pequeno, médio e grande porte, 
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inclusive de Taipu, pois este apresentou dados crescentes e acima de uma cobertura de 

70% desta população. 

Quanto à saúde do adulto e idoso, buscamos analisar os indicadores que são 

mais expressivos nas unidades de saúde, que são o número de portadores de hipertensão 

e diabetes. Esse é um grupo prioritário do Programa e que tem continuamente ações de 

acompanhamento e controle destas doenças. No que se refere a estes indicadores, 

observamos que os números são ainda mais favoráveis, o que permite dizer que o 

Programa no que concerne ao atendimento básico a ser efetuado à criança, à gestante e 

aos portadores de hipertensão e diabetes tem garantido o mínimo necessário a estes 

grupos, com valores crescentes e dentro do padrão desejado pelo Programa.  

 Observamos ainda, a partir das entrevistas com os profissionais, que esse 

trabalho de acompanhamento dos grupos prioritários é, na maioria das equipes, 

realizados unicamente pelo enfermeiro, principalmente o atendimento pré-natal, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e realização de exame 

citopatológico. A exceção é a consulta de acompanhamento do hipertenso e diabético, 

que, geralmente, é realizada pelos médicos do Programa. Porém, no indicador 

examinado esses valores referem-se ao trabalho de acompanhamento dos agentes de 

saúde que devem trabalhar sob supervisão dos enfermeiros.  

Quando os médicos têm especializações em pediatria ou ginecologia/obstetrícia, 

alguns se propõe a fazer o acompanhamento na área em que é especialista, quando não, 

somente atendem os casos de intercorrências encaminhados pelo enfermeiro. Apenas 

nos municípios de grande porte, médicos e enfermeiros, em geral, compartilham a 

realização de atividades como acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil e pré-natal.  

Com os dados analisados anteriormente, observamos que os municípios de 

pequeno e médio porte conseguiram o grau de cobertura desejado pelo Programa e 

apresentaram resultados positivos no que concerne à saúde da mulher e do idoso, porém 

no que se refere à saúde da criança e na oferta de consultas médicas e visitas 

domiciliares os resultados apresentaram valores inferiores aos dos municípios de grande 

porte. 

 Diante disso podemos dizer que os municípios de pequeno e médio porte 

atingiram apenas parcialmente os resultados estritos aqui analisados, ao contrário dos 

municípios de grande porte que apresentaram resultados mais significativos, mesmo 

expressando menor taxa de cobertura populacional. 
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CAPÍTULO V – Avaliação dos Efeitos e Impacto do 

Programa Saúde da Família 

 

 Dando continuidade aos procedimentos da pesquisa apresentados no capítulo 

anterior, este trata de avaliar os efeitos e impactos do Programa. No capítulo seguinte 

faremos à análise e interpretação geral dos resultados obtidos. 

É importante observar sobre a identificação dos tipos de efeitos e impacto 

(valoração), que vamos considerar um efeito ou impacto esperado ou desejado, quando 

o mesmo vai de acordo com aquilo que é proposto pelo Programa, e positivo quando 

está relacionado à melhoria das condições de vida e saúde da população ou quando 

implicam em maior participação desta. 

 

1. Efeitos do Programa Saúde da Família 

 

Os efeitos podem ser considerados o resultado da utilização dos produtos do 

programa, e estão diretamente relacionados à efetividade dos resultados provocados 

sobre a população beneficiária. (SOUZA, 2013). As mudanças podem ser 

quantificáveis, mas na maioria das vezes são qualificáveis. Para identificarmos os 

efeitos do Programa Saúde da Família é preciso conhecer melhor as ações 

desenvolvidas e o que elas tem provocado de mudanças na população atendida e na 

equipe que realiza este trabalho. Como efeitos do programa baseado no modelo lógico 

apresentado no capítulo III, temos a avaliação dos resultados referentes a dois 

princípios: universalização e integralidade. O primeiro é avaliado no que concerne ao 

acesso/acessibilidade do usuário ao Programa e o segundo é referente ao primeiro 

sentido da integralidade, ou seja, as práticas de saúde. 

Para tanto, buscamos avaliar a acessibilidade a partir da referência ao PSF como 

porta de entrada do sistema, e também quanto as barreiras de acessibilidade que 

refletem as dificuldades que os usuários tem de ter acesso aos serviços provenientes do 

Programa.  

No tocante à integralidade avaliamos as práticas de saúde a partir das mudanças 

identificadas pelos usuários sobre a forma de serem atendidos pelos profissionais 

médicos e enfermeiros das equipes de PSF. Estes são considerados efeitos, uma vez que 
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têm resultados apenas sobre a população beneficiária do Programa, ou seja, são 

mudanças que circunscrevem à área de atuação das equipes, não podendo sentir seus 

efeitos sobre a população em geral ou sobre o sistema de saúde como um todo. 

 

1.1 Serviço referido para o primeiro atendimento de saúde (Universalização/ 

Acessibilidade) 

 

Neste item procuramos avaliar como o PSF encontra-se dentro do sistema de 

saúde municipal, uma vez que se propõe a ser a porta de entrada, ou seja, o primeiro 

serviço procurado pelo usuário. Para tanto fizemos duas perguntas, estas referem-se ao 

item 10 e 11 no quesito Avaliação da Acessibilidade (ver questionário anexo). Os dados 

estão nos gráficos adiante. 

 

GRÁFICO 1 – Local que procura para primeiro atendimento no município de 

Acari-RN 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

GRÁFICO 2 – Local que procura para primeiro atendimento no município de 

Taipu-RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
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GRÁFICO 3 – Local que procura para primeiro atendimento no município de 

Canguaretama-RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

GRÁFICO 4 – Local que procura para primeiro atendimento no município de 

Santa Cruz-RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

GRÁFICO 5 – Local que procura para primeiro atendimento no município de 

Mossoró-RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
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GRÁFICO 06 – Local que procura para primeiro atendimento no município de 

Natal-RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

Nos municípios de pequeno porte, observamos que em caso de urgência e/ou 

emergência o primeiro serviço referido para atendimento é o hospital, já no caso de um 

problema novo que não seja urgência e/ou emergência a grande maioria procura a 

UBSF. Tal fato nos remete para a grande procura pelos postos de saúde como primeiro 

local para atendimento, isto é, como porta de entrada para o sistema municipal de saúde.  

 Apesar de, em ambos os municípios, podermos considerar o PSF a porta de 

entrada do sistema, um fato importante para pensarmos isto está na característica dos 

municípios. A população de Taipu, por exemplo, tem uma rede de serviços mais 

limitada, principalmente pelo fato da maioria da sua população ser rural e o único 

serviço mais próximo são as equipes do PSF, além de um hospital de pequeno porte e 

uma clínica privada. Em contrapartida, em Acari, um município eminentemente urbano, 
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sistema, o que é um efeito esperado e positivo. 

 Outro fato a ser destacado quando evidenciamos o PSF como porta de entrada, 

encontra-se associado à fala dos usuários sobre as dificuldades para conseguir 
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situação que leva o Programa a ser mesmo uma porta de entrada imposta pela própria 

lógica de atendimento da rede. Os hospitais, principalmente dos municípios que 

possuem cobertura de 100% do PSF, rejeitam o atendimento de usuários que sejam 

portadores de problemas considerados, pelos profissionais destas instituições, de 

atendimento ambulatorial. Assim, uma vez que o usuário precise ir ao médico 

queixando-se de qualquer problema de saúde que não se configure como uma urgência 

ou emergência os hospitais tendem a reencaminhá-los para procurar a Unidade de Saúde 

da família do seu bairro. Dessa forma, os usuários se veem forçados a procurar primeiro 

à UBSF para só então tentar os hospitais. 

No entanto, é notória a preferência (ainda que ultimamente não estejam mais 

indo direto aos hospitais) dos usuários em procurar a atenção hospitalar sempre mais do 

que a própria unidade básica, isso por que podem ser atendidos em qualquer horário e 

sem restrição de fichas para atendimento, como ocorre no Programa Saúde da Família. 

As barreiras são menores e isso faz o serviço mais atrativo aos usuários, mas o próprio 

hospital já possui mecanismos para minimizar a procura “desnecessária” a este serviço. 

 Se por um lado, a adscrição de clientela permite um melhor acompanhamento da 

população, por outro lado, as condições limitantes do atendimento impostas aos 

usuários geram dificuldades para conseguir a assistência médica necessária, e o 

Programa gera o que vamos chamar de efeitos indesejáveis. Em outras palavras, 

restringe-se o atendimento dos usuários aos seus postos de saúde do bairro, como o 

primeiro serviço de referência. Porém, ao mesmo tempo, esse serviço de referência 

como porta de entrada do sistema oferece limitações que comprometem o atendimento 

ao usuário, quando por exemplo, os médicos não cumprem a carga horária de trabalho 

necessária para atender a contento toda a demanda por consultas médicas. Nestas 

situações, o usuário se vê sem acesso ao hospital, que antes era mais facilitado, e com 

acesso limitado ao Programa Saúde da Família, uma vez que este não cumpre com as 

condições de trabalho ora propostas pelo Programa, gerando o que ficou conhecido 

como “demanda reprimida”, que é na verdade, a parcela da população que não consegue 

atendimento. 

 Nos municípios de médio porte, observamos realidades um pouco diferentes. Em 

Canguaretama, 74% procuram os hospitais em caso de urgência/emergência e 74% 

procuram o PSF quando não é urgência/emergência. O que observamos a partir da 

entrevista com os participantes deste município, é que ainda existe um número 

significativo de pessoas que não sabem ao certo aonde ir quando for uma 
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urgência/emergência, ou o que vem a ser essa situação. Assim, percebemos que por 

receio de não ser atendido na tentativa inicial os usuários preferem procuram o PSF em 

primeiro lugar, independente do problema, uma vez que se forem direto no hospital, 

correm o risco de ter de voltar para a unidade básica. Em Santa Cruz a realidade foi um 

pouco diferente, 93% dos usuários disseram ir ao hospital em caso de 

urgência/emergência e 71% procuram a UBSF quando não for esta a situação. O que 

percebemos, é que a população deste município demonstra conhecer melhor que o 

hospital é o locus privilegiado para o atendimento de urgências e emergências. Contudo, 

a procura relativamente menor do PSF para casos que não sejam urgência e/ou 

emergência podem estar diretamente relacionados às dificuldades encontradas pelos 

usuários para conseguir assistência médica no Programa. Tendo em vista, que foi este o 

município que apresentou maior índice de dificuldades enfrentadas para marcar 

consultas e conseguir assistência médica a partir da fala dos usuários (ver em item 

adiante). 

 Nos municípios de grande porte, observamos que em Mossoró 79% da 

população dirigem-se ao hospital em casos de urgência e/ou emergência, e 78% 

procuram a UBSF em outras situações que não sejam essas. Considerando ser este um 

município de grande porte e que não tem uma cobertura total do Programa, os dados são 

positivos e apontam para uma reorganização da porta de entrada centrada na atenção 

básica. 

 Entretanto, quando analisamos o município de Natal, onde a cobertura do PSF 

ainda é menor, e onde se convive mais com diversos modelos de atenção básica, 

percebemos que 79% procuram o hospital em caso de urgência e/ou emergência e 

apenas 59% buscam a Unidade Básica de Saúde da Família quando não é uma destas 

situações. O que percebemos neste município, é um número crescente de pessoas que, 

insatisfeitos com a atenção básica, tem recorrido a outro sistema de atenção (efeito 

inesperado e negativo), como a atenção especializada oferecida pela AME, Assistência 

Médica Especializada, que foi uma das marcas da gestão municipal do período de 2009-

2012, e as UPAS (Unidades de Pronto-Atendimento em Saúde), que são os serviços de 

pronto-atendimento também alavancados a partir desta gestão.  

 Nos municípios de pequeno e médio porte o PSF é a porta de entrada 

prioritária, tendo como fator que contribui para esta realidade a restrição de atendimento 

ambulatorial realizada pelos hospitais. Já no caso dos municípios de grande porte, o PSF 

é em parte a porta de entrada, mas outros serviços que possuem menos barreiras de 
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acessibilidade são também consideradas pelos usuários quando buscam o primeiro 

atendimento de saúde. 

 

1.2.  Acesso/ Acessibilidade dos usuários no Programa Saúde da Família. 

(universalização) 

 

 A avaliação do princípio da universalização pressupõe conhecermos a 

ampliação da cobertura enquanto resultado estrito, já que foi produzida pelo PSF, o que 

foi verificado no capítulo anterior, e a acessibilidade enquanto efeito, no que concerne a 

demonstrar que além da ampliação da oferta do serviço, o mesmo é verdadeiramente 

utilizado pelo usuário. Assim, precisamos identificar as barreiras de acessibilidade ao 

PSF representadas pelas barreiras geográficas, sócio-culturais, organizacionais, 

financeiras etc. É importante lembrar que a acessibilidade é compreendida aqui como as 

características do serviço que facilitam ou dificultam sua utilização pelos beneficiários. 

(STARFIELD, 2004). E lembramos que essa é uma avaliação da efetividade do 

Programa, no que se refere ao acesso e está diretamente relacionada ao efeito do 

Programa. 

 As questões avaliadas foram: tempo de espera para atendimento (resultado do 

intervalo de tempo entre a chegada à unidade até o momento da realização da consulta), 

dificuldades para marcação de consultas (referentes à consulta realizada por médicos e 

enfermeiros prioritariamente, porém, alguns usuários consideraram também a consulta 

com o dentista, porém não nos debruçamos sobre sua análise); e marcação de exames 

(patologia clínica, ex: hemograma, sumário etc). Foram selecionados estes indicadores 

por serem mais expressivos quando os usuários revelam os motivos que os levaram a 

procurar os serviços de saúde. As consultas são, de longe, os principais serviços 

buscados nas unidades de saúde e podem representar as barreiras encontradas para a 

utilização do mesmo.  

 Realizamos três perguntas (itens do 13 ao 15 do questionário em anexo). No 

entanto, só foi possível termos o resultado fidedigno de duas, pois o último (tempo de 

espera pelo atendimento) ofereceu uma série de situações que interfeririam de forma 

importante nas conclusões sobre isto. Essa situação especial, foi expressa pela 

dificuldade de prever o tempo entre esperar conseguir a “ficha” para atendimento, e o 

tempo de chegada do médico para iniciar as consultas. Assim, o que observamos em 

todos os municípios é que as pessoas chegam pela madrugada para tentar conseguir uma 
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ficha de atendimento para o médico ou dentista. Muitos chegam às doze horas da noite, 

outros às três da manhã e assim por diante. Após a entrega das fichas, que acontece, no 

geral, entre as 7 e 7 e meia da manhã, alguns usuários retornam em casa para se 

alimentar e depois voltam para ser atendidos. Como, nem sempre eles sabem o horário 

de chegada dos profissionais, não têm como precisar o tempo que levam para ser 

atendidos. Mas, eles dizem, “é rápido. É só o médico chegar e pronto, é num instante...” 

(Q.01.46) Dessa forma, ficamos sem possibilidade de fazer uma justa avaliação do 

tempo de espera, porém identificamos ser este um grande problema no que se refere a 

conseguir atendimento, principalmente, do médico. 

No que tange aos demais aspectos, o quadro a seguir apresenta uma síntese dos 

resultados obtidos nos municípios. 

 

QUADRO 9 – Dificuldades de acesso dos usuários aos serviços no PSF. 

 Dificuldade de marcar consulta Dificuldade de marcar exames clínicos 

Acari 38% 19% 

Taipu 63% 21% 

Canguaretama 49% 38% 

Santa Cruz 74% 31% 

Mossoró 66% 47% 

Natal  56% 56% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

  

 Observamos, através do relato dos participantes, usuários e profissionais de 

saúde, que os portadores de doenças crônicas, como hipertensos e diabéticos, e também 

gestantes e crianças menores de 2 anos, têm atendimento prioritário (efeito esperado e 

positivo), e em todos os municípios existe o dia de consulta específico para estes 

grupos, também chamados pelo Programa de grupos prioritários. Neste dia, previamente 

agendado, eles não encontram dificuldades, mas se este usuário precisa ser atendimento 

fora deste dia, ele terá de passar pelas mesmas dificuldades do restante da população. 

Como já relatado anteriormente, as consultas de acompanhamento, em geral, são 

realizadas pelos enfermeiros. Os grupos prioritários agendados, em municípios 

pequenos e médios, como regra, são para consulta com o enfermeiro, se estas pessoas 

forem para o médico têm de enfrentar a fila para conseguir fichas como o restante da 

população. Ou seja, ao médico, de forma geral em municípios de pequeno e médio 

porte, ficam restritas as atividades de consultas de clínica médica e em alguns casos de 

intercorrências apresentadas pelos usuários que fazem parte dos grupos prioritários. 



157 
 

 

A dificuldade mais importante mencionada para conseguir marcar uma consulta 

no PSF está relacionada, em todos os municípios, à distribuição de fichas, à falta de 

organização do serviço para isto, e o pouco tempo de atendimento médico no PSF para 

um número grande de pessoas. Cada equipe tem um número fixo de atendimento para o 

médico, que varia de equipe para equipe e entre os municípios, indo de doze a trinta 

fichas que são distribuídas por dia. Nos municípios de pequeno e médio porte, esse 

atendimento, em geral, acontece apenas em um turno.  

 Nos municípios de pequeno porte, na zona rural, diferentemente da zona urbana, 

existe uma particularidade que gera uma dificuldade ainda maior para marcar consultas 

ou conseguir assistência médica: a equipe só está na localidade uma vez por semana, ou 

em outras, apenas a cada quinze dias. Sendo assim, as dificuldades se ampliam, pois a 

oferta do serviço é limitada para estas comunidades (efeito negativo). Diante desta 

situação, notamos uma particularidade de Taipu que pode estar vinculada aos elevados 

índices de dificuldades apontadas pelos usuários para marcar consultas. Neste 

município, temos 3 equipes na zona rural, ao contrário de Acari, que só possui 1 equipe 

na zona rural. Tal fato, pode explicar o maior número de reclamações referentes a 

marcação de consultas em Taipu. Consideramos um efeito negativo advindo com o PSF 

por que o serviço é oferecido de forma limitada (apenas alguns dias por mês), e por que 

os usuários referiram dificuldades para conseguir atenção em outros serviços como os 

hospitais. Nesse sentido, ao invés de uma ampliação do acesso, tivemos uma restrição. 

Como afirmam... 

A pessoa tem que ir logo cedo. A pessoa vai logo cedo para pegar ficha... Às vezes nem pega por 

que só é 10. Tem gente que vai de 12 horas da noite para pegar ficha e às vezes nem pega. Minha mãe 

quando vai sai de 3 horas. (Q.06.15) 

A dificuldade é por que é pouco tempo que ele passa aqui, vem de 8 em 8 dias, e só atende 12 

pessoas. Eu acho errado se ele só vem de 8 em 8 dias era, pelo menos, para ele passar o dia todo. 

(Q.06.04) 

Por que o médico só vem para aqui de 15 em 15 dias... (Q.01.34) Zona rural. 

Quando a médica não tá aqui a gente vai para Taipu, mas lá eles ficam reclamando também, por que 

eu já fui e sei. “E. você vá para o posto de lá, procure as pessoas lá”. Então no caso se aqui não tem, 

claro que tem que ir para lá... Lá no hospital eles não querem atender, já aconteceu comigo; (Q.06.28) 

 

A distribuição de um número limitado de fichas para uma demanda grande para 

consultas clínicas, gerou um comércio ilegal. Observamos relatos em todos os 

municípios, mas não em todas as equipes do Programa. Tanto usuários quanto 

profissionais relataram ser essa uma situação difícil e para o qual não se tem solução. O 

que acontece é que os usuários vão para a fila, esperam toda a madrugada e pela manhã 

pegam uma ficha. Mas o que deveria ser para o seu atendimento, não é. Estes usuários 
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vendem a ficha por preços variados indo de 15 até 30 reais. Dessa forma, é comum 

observarmos profissionais e funcionários da unidade relatando “são sempre as mesmas 

pessoas na fila. Quando a gente vai entregar as fichas são sempre as mesmas caras 

(funcionária em conversa com a pesquisadora)”.  

Essa situação provocou, em algumas equipes, a necessidade de controlar esse 

comércio “ilegal” e para tanto decidiram distribuir apenas uma ficha para cada família, 

dando direito de apenas uma pessoa ser atendida. As equipes acham que diminuiu um 

pouco os problemas decorrentes dessa situação, a população não. Para os moradores, 

fica mais difícil utilizar o serviço com estas restrições, posto que, quando duas pessoas 

na família estão doentes, apenas uma pode realizar a consulta médica. (efeito negativo) 

 

É difícil por que às vezes... Por que, um exemplo, tem dois doentes numa casa, numa família. Não 

consulta, só consulta um por que não pode tirar 2 fichas na mesma casa. Agora como é que a pessoa vai 

saber que dia vai adoecer?A gente doente, adoece na semana, aí tem de esperar pelo médico daqui na 

segunda-feira. Lá (em Taipu – hospital) eles atendem, mas tem o dizer deles... (Q.06.19) 

  

Considerando que há uma dificuldade de conseguir fichas para atendimento 

médico, associado ao fato de que não se oferece esse atendimento todos os dias, e que o 

mesmo é limitado a uma consulta por família, cria-se e uma enorme barreira 

organizacional para se conseguir marcar e realizar consultas no PSF. 

Uma diferença entre os municípios de pequeno e médio portes aqui analisados 

refere-se à rotatividade de médicos nos segundos e que não acontece nos primeiros, ou a 

falta de médicos nas equipes. Essa é a realidade de Canguaretama e de Santa Cruz. Para 

acrescentar ainda mais dificuldade ao acesso dos usuários à consulta médica no PSF, 

estes profissionais também não cumprem a carga horária do Programa, atendendo 

apenas durante um turno, quando deveriam ser dois, e em apenas alguns dias da semana, 

por exemplo de segunda a quarta-feira, quando o preconizado seria de segunda a sexta-

feira. Além das dificuldades já citadas, nestes municípios eles também colocaram como 

problemas: não conseguir a ficha para atendimento no dia que precisam, em geral, eles 

tem um dia para marcação que é diferente do dia para atendimento; e também o fato de 

ter apenas um dia na semana para marcar a consulta. 

Ás vezes a gente vai aí só tem ficha para uma semana depois. Tem semana que não tem médico... 

(Q.02.105) 

Depende da especialidade. Se for dentista passa de mês para marcar, por que são poucas fichas. 

(Q.02.65) 

Tem, por que às vezes não tem médico, ele falta e não avisa. E tem que tirar a ficha de 

madrugada. Às vezes a gente vai passa a madrugada aí quando é de 8 horas vem dizer que o médico não 

vai vir. (Q.02.76) 
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Nos municípios de grande porte temos uma confluência das dificuldades 

apresentadas por municípios de pequeno e médio porte. Existe também uma pequena 

quantidade de fichas para a grande demanda da população, há falta de profissionais, 

poucos turnos de atendimento, e dias restritos para marcação. A diferença consiste em 

que nestes municípios é menor a rotatividade de médicos e maior o cumprimento, ainda 

que não seja total, da carga horária de trabalho. Seguem algumas falas: 

Pra marcar consulta tem que chegar muito cedo, tem que madrugar. É muito difícil se deslocar 

de casa, de madrugada em tempo de acontecer alguma coisa com a pessoa por causa de uma consulta. 

Marca na sexta pra ser atendida na segunda .(Q.03.92) 

Passa até 8 dias para ser atendido e você para conseguir tem que ir muito cedo. (Q.04.64) 

Tem e não tem, por que se a gente precisar só consegue marcar para a enfermeira, por que não 

tem médico na área. (Q.04.75) 

Sem dúvida, a maior dificuldade, em todos os municípios, de marcação de 

consultas no PSF é a distribuição de fichas para atendimento do médico e do dentista, 

por que estas não atendem as necessidades da população. A distribuição de um número 

de fichas muito aquém destas necessidades, faz com que as pessoas tenham, ou se 

sintam na obrigação, de madrugar nos postos de saúde na tentativa de conseguir 

atendimento médico. Outra situação que implica esta necessidade de chegar pela 

madrugada, está na dificuldade de atendimento ambulatorial a ser oferecidos em outros 

serviços como o hospital, uma vez que estes só reconhecem o dever de atender a 

demanda vinda por urgência/ emergência e não o atendimento ambulatorial que deveria 

ser realizado pelas equipes de atenção básica.  

No tocante à marcação de exames laboratoriais, as dificuldades chegam a ser 

menores, pois em todos os municípios há uma melhoria significativa nos laboratórios 

que atendem a demanda do PSF. Mesmo assim, o grau de dificuldades ainda está em 

conseguir a consulta para solicitar o exame e depois para mostrá-lo. Os usuários relatam 

que chegam a apresentar os resultados dois meses depois da solicitação do médico, por 

que conseguem realizar o exame, mas não conseguem o retorno para mostrá-lo. Alguns 

municípios que tiveram índices maiores de problemas para marcação de exames, 

mostraram também que o problema está normalmente na entrega do exame, no tempo 

levado para isso e os resultados que nem sempre são confiáveis. 

É importante observar que apesar deste serviço não ser oferecido pelo PSF, 

incluímos nesta etapa do trabalho e não quando da avaliação do sistema de referencia e 

contra referência por estes, em geral, serem realizados em serviços de menor 

complexidade, como em unidades de saúde que funcionam no modelo tradicional de 
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atenção, por exemplo, e que também compõe a atenção básica. Por isso, estamos 

considerando o acesso a estes serviços também de baixa complexidade tecnológica e por 

isso estando mais próximo da atenção básica. 

No município de Taipu e Canguaretama, os maiores valores são representados 

também pelas dificuldades dos moradores da zona rural. Uma vez que para marcar o 

exame as pessoas precisam se deslocar para a zona urbana, e ainda retornarem para 

fazer e depois para receber, isso gera uma despesa muitas vezes inesperada e nem 

sempre compatível com as condições financeiras das famílias, são as barreiras 

financeiras (efeito negativo). Seguem algumas falas: 

Eu acho que o correto era ter pessoas aqui preparadas para tomar conta, marcava essas 

consultas, já levava tudinho prontinho para Canguaretama, mas não. A gente tem que pagar passagem, 

se não tiver dinheiro não chega lá, ou se não tiver um carro próprio. Na minha casa a gente tem um 

carro próprio, meu marido vive assim no meio do mundo... Ele vende crediários, aí nem toda hora ele tá 

em casa. Eu quando quero ir tenho que pegar um carro para marcar essas consultas... Aí é marcado lá e 

é aquela dificuldade para pegar transporte, às vezes não tem dinheiro ali na hora, mas a gente enfrenta, 

ou fiado ou com dinheiro a gente tem que ir. A dificuldade é essa por que a revolta do povo aqui de 

Piquiri é que se aqui tivesse alguém para atender, para levar o nome dessas pessoas, já própria para 

marcar essas consultas e não ter que a gente ir. Às vezes a gente manda pelas agentes de saúde, mas nem 

sempre elas vão para lá. (Q.02.94) 

Às vezes quando a gente chega já está completo, aí tem que ir no outro dia. (Q.02.76) 

Tem o dia certo para marcar, e pode ser ainda que você não consiga. (Q.02.78) 

Tem que ir no PAM, lá ainda tem que arrumar vaga e torcer pra máquina funcionar(Q.03.69). 

Porque tem que marcar aí fazer em outro lugar. E tem vez que não tem como marcar porque não 

tem vaga. (Q.03.132) 

A dificuldade é grande, passo mais de hora na fila e as vezes não tem ficha e tem os dias de 

exame.(Q.03.10). 

 

Em Natal as dificuldades apontadas foram as mesmas com um detalhe, os 

usuários que têm acesso às AMEs preferem fazer suas consultas e exames pelas AMEs 

por que já fazem lá mesmo sem precisar se deslocar para outro lugar. Ao contrário, no 

PSF os usuários precisam procurar outros serviços para realizar seus exames. 

A gente não tem dificuldade para marcar, o problema é que demora muito para a gente fazer, e 

mais ainda para a gente receber o resultado... (Q.04.32) 

 

Quando a gente vai para a AME, a gente faz lá mesmo, no PSF não funciona... (Q.04.69) 

 

Podemos considerar que, no tangente ao acesso/acessibilidade, os municípios de 

pequeno e médio porte conseguiram ampliar consideravelmente o acesso aos serviços 

de saúde, mas, o aumento do acesso não significou aumento da acessibilidade e ainda 

existem barreiras para o usuário conseguir assistência nos serviços de atenção básica. 

Quanto aos municípios de grande porte, observamos avanços importantes na ampliação 

do acesso, mas que ainda assim não conseguiram abranger toda a população, e no que se 

refere à acessibilidade esta também ainda apresenta limitações. Ou seja, o efeito 



161 
 

 

positivo e desejado observado esteve relacionado, sobretudo, à oferta de atendimento a 

grupos prioritários, porém observamos efeitos indesejáveis e negativos. 

 

1.3 Práticas de saúde/ integralidade 

 

1.3.1 Ações de caráter preventivo – trabalho de educação em saúde desenvolvido 

pelas equipes 

 

Neste item, investigamos a oferta de atividades de caráter coletivo a grupos 

populacionais específicos (mulheres, adolescentes, idosos etc) como as atividades 

educativas com participação de todos os membros da equipe. Procuramos identificar 

quais atividades os usuários participam, com que frequência e quais os principais temas 

enfocados, a fim de verificar a presença de ações integradas por parte da equipe que 

possam potencializar comportamentos considerados saudáveis e contribuir com o 

cuidado integral aos indivíduos e famílias. Somamos a estes resultados, aqueles 

levantados através da entrevista com os profissionais de saúde para conhecermos 

melhor a realidade destas ações. 

Diante dos questionários dos usuários observamos que as reuniões que eles 

participam no programa são, prioritariamente, para o trabalho educativo em saúde e 

voltados para temas sobres as doenças, não existindo nenhum trabalho direcionado para 

informações sobre o Programa, a estrutura do sistema ou algo do tipo. Os profissionais 

disseram, na sua grande maioria, não realizar nenhuma atividade com o intuito de 

explicar o que é o Programa, como funciona, o que se propõe etc. Os que relataram já 

terem feito esse trabalho, afirmaram que foi no início da implantação do Programa, 

depois disso, pararam esta atividade. 

Os profissionais também relataram que quando existia o condicionamento da 

entrega de medicamentos, enxoval, lanche etc, depois do grupo educativo, a 

participação dos usuários nestas atividades era maior, mas atualmente com a saída das 

medicações para hipertensos e diabéticos das unidades de saúde da família, para serem 

vendidos e distribuídos pelas Farmácias Populares, e com a dificuldade das equipes 

encontrarem formas de “prender” os usuários nos grupos educativos, a participação 

deles tem diminuído cada vez mais, por estarem menos motivados para participar 

(efeito indesejado e negativo). É preciso lembrar que o custeio dos lanches e materiais 

utilizados nos grupos são “patrocinados” pelos próprios profissionais de saúde, sem a 
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participação da coordenação do Programa ou da secretaria de saúde. Associado a isso 

também temos a pouca motivação dos profissionais para este tipo de atividade, em 

alguns municípios eles referem ser essa desmotivação fruto dos problemas enfrentados 

na gestão do período de 2009-2012 (Natal), em outros eles falam estar vinculados ao 

atraso do pagamento e pouca garantia de permanência no Programa (Taipu, 

Canguaretama). (efeito indesejado) 

Menos da metade dos usuários participam de atividades educativas, conforme 

quadro adiante, porém é maior a presença destes nos municípios de pequeno porte do 

que nos demais. Tal fato pode estar relacionado às ações realizadas pelas Secretarias de 

Saúde em parceria com outras instituições, como, por exemplo o desenvolvimento de 

ações intersetoriais. 

Os usuários também relataram já ter participado, de forma esporádica, de 

reuniões na sala de espera para o atendimento sobre assuntos diversos, tais como: 

dengue, câncer de colo de útero. (efeito positivo e desejado) Essas atividades são em 

geral, nos municípios de pequeno e médio portes, demandadas pela própria Secretaria 

de Saúde, para reforçar o dia D de determinada doença, alavancar uma campanha, aderir 

as campanhas do Ministério etc. Nestas atividades não foi referido nenhum trabalho de 

cunho educativo sobre o que é o PSF, como se organiza a demanda, etc.  

Os enfermeiros são os principais agentes envolvidos no trabalho educativo, a 

presença do médico é rara, principalmente por que há o receio de “comprometer” um 

dia de atendimento médico com a disponibilização destes profissionais para o trabalho 

educativo. Uma vez que a demanda é sempre reprimida e que a queixa maior da 

população é a dificuldade de acesso ao profissional, as equipes se ressentem de ter de 

retirar o médico da consulta, para solicitar seu trabalho nos grupos educativos. Por outro 

lado, também os médicos não demonstram grande interesse em participar destas 

atividades, e veem nelas o perfil do profissional enfermeiro, do assistente social, mas 

não da equipe, e menos ainda, o seu. 

  O que notamos foi o grande número de relatos dos profissionais que não 

realizam trabalhos educativos com regularidade. Estes se encontram, principalmente, 

nos municípios de pequeno e médio porte. Em Santa Cruz, as enfermeiras afirmaram 

que estas ações se dão mais a partir da demanda colocada pela Secretaria de Saúde/ 

Ministério da Saúde. Por exemplo, quando há o dia nacional de alguma doença, quando 

há campanhas sobre prevenção etc, eles fazem mobilizações e momentos educativos 

sobre o tema, mas são sempre de forma esporádica e não há continuidade. Aqueles que 
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desenvolvem grupos educativos continuamente estão mais direcionados ao trabalho com 

gestantes, idosos e hipertensos/diabéticos (efeito desejado e positivo). São sempre 

enfermeiros e agentes comunitários, sem a participação dos médicos nestes trabalhos e 

com presença extremamente pontuais em algumas equipes dos dentistas e técnicos de 

enfermagem, e acontecem com maior prevalência em municípios de pequeno e grande 

porte. As justificativas dos profissionais para não realizar esse tipo de trabalho estão 

comumente direcionadas à falta de estrutura física, de valorização do trabalho pela 

população, da cultura das pessoas de compreender que o médico deve fazer consulta ao 

invés de estar dando palestra etc. 

No município de Santa Cruz, a UFRN através do curso de graduação em 

enfermagem e da residência multiprofissional estão sempre desenvolvendo trabalhos 

educativos com os usuários nas equipes do PSF. Além dessas, tem também as ações 

desenvolvidas pelas equipes no PSE (Programa de Saúde do Escolar), porém nem todas 

as equipes desenvolvem esse trabalho. Muitos justificam a ausência destas atividades, 

em decorrência dos obstáculos impostos para a sua realização e do pouco incentivo da 

gestão. 

Quanto à participação das equipes nesse processo, observamos que os 

enfermeiros de Mossoró relatam que, quando o médico trabalhava às quarenta horas no 

programa, ele se envolvia no trabalho educativo. No entanto, quando houve a redução 

da carga horária do médico, não houve concomitantemente diminuição da demanda. Ao 

contrário, ela só tem aumentado e com isso o profissional tem restringido seu tempo às 

ações de caráter curativo e ambulatorial. As ações preventivas, são, na sua grande 

maioria, desenvolvidas pelos enfermeiros.  

Em Natal, os médicos ainda tem a obrigatoriedade de cumprir as quarenta horas, 

ainda que na prática nem todos a cumpram efetivamente, conforme eles relataram. 

Todavia, já se percebe uma presença maior destes profissionais nos grupos educativos. 

Em algumas equipes há relatos de trabalhos importantes desenvolvidos e coordenados 

pelo médico, como é o caso da Terapia Comunitária, Grupo de Idosos etc. São os 

próprios médicos que articulam e desenvolvem este trabalho, estes, em sua maioria, tem 

especialização em saúde comunitária e/ou saúde da família. 

 Apesar de existirem grupos educativos, o que verificamos é que eles são 

voltados mais para o grupo de hipertensos e diabéticos, gestantes e idosos, mas não é 

uma realidade de todas as equipes do PSF.  
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QUADRO 10 – Participação dos usuários em atividades educativas no PSF 

 
 Participaram 

de reuniões 

no PSF 

Frequência Grupos que participam Assuntos tratados em trabalhos com grupos ou na sala de espera: 

Esporádica Mensal  

Acari 40% 11% 23% Gestantes, idosos e 

hipertensos/diabéticos  
dengue, câncer de colo de mama, câncer de colo de útero, etc 

Taipu 31% 15% 6% Gestantes, idosos e 

hipertensos/diabéticos  
dengue, câncer de colo de mama, câncer de colo de útero, etc 

Canguaretama 16% 9% 4% Gestantes, idosos e 

hipertensos/diabéticos 
hipertensão e diabetes, câncer de colo de útero e de mama, fumo 

(prevenção), doenças sexualmente transmissíveis 

Santa Cruz 26% 16% 3% Gestantes, idosos e 

hipertensos/diabéticos 
gestação, aleitamento materno, vacinas, hipertensão, idoso, 

dengue, atendimento no PSF, saúde, parasitoses, doenças 

transmissíveis. 
Mossoró 21% 9% 7% Gestantes, idosos e 

hipertensos/diabéticos 
Amamentação, gravidez, câncer de mama e de colo de útero, 

remédio, hipertensão e diabetes, dengue, gripe, saúde, 

alimentação, AIDS, bolsa família. 
Natal 10% 1% 5% Gestantes, idosos e 

hipertensos/diabéticos, 

grupos comunitários, 

Pró-jovem, grupo de jovens e adolescentes, caminhada dos idosos, 

Hipertensão e diabetes modos e qualidade de vida, grupo de 

gestantes, Planejamento, Saúde e alimentação.  
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
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Algumas equipes encontram dificuldades como a falta de espaço físico, e 

justificam a não realização destas atividades. Outras, ainda tentam superar os obstáculos 

e realizar, dentro das suas possibilidades e contando sempre com a ajuda dos agentes de 

saúde para não perder de todo o contato com a população. Sendo assim, observamos 

que foram os municípios de Canguaretama, Taipu e Mossoró os que apresentaram 

menor oferta de grupos educativos de acordo com o relato dos profissionais. Não vemos 

uma relação direta entre porte dos municípios e oferta destes serviços, ao contrário, a 

presença de trabalho educativo parece estar diretamente relacionada à importância 

atribuída pelos profissionais a esse tipo de atividade e à motivação destes para 

desenvolvê-lo, e isso supera as dificuldades que enfrentam para realizá-lo. 

 

1.3.2 Abordagem dos usuários pelos profissionais de saúde – assistência 

ambulatorial 

 

Neste item vamos avaliar os efeitos do Programa no que se refere às práticas dos 

profissionais na visão dos usuários, buscando identificar na relação profissional-usuário 

a abordagem direcionada ao mesmo, tendo como foco a integralidade da atenção. Para 

tanto, consideramos a fala do usuário sobre o trabalho destes profissionais para atender 

as suas necessidades. 

Assim, procuramos conhecer o comportamento dos profissionais durante o 

atendimento nas consultas de enfermagem e médica e assim identificar uma prática mais 

voltada a uma atenção integral, compreendendo o ser humano como um todo, como um 

ser central para o atendimento das suas necessidades. 

As perguntas se direcionaram para a linguagem e comunicação entre 

profissionais e usuários, quanto ao ato técnico realizado no sentido de atender suas 

necessidades de saúde (ver o ser humano como um todo e para tanto gerar um cuidado, 

um atendimento pautado nos aspectos da saúde integral, no conhecimento das condições 

de vida da população) e, por fim na realização da visita domiciliar. 

Os resultados encontrados demonstram que em todos os municípios estudados 

não obtivemos diferenças significativas no que se refere à comunicação entre 

profissionais e usuários, tanto em relação ao médico quanto ao enfermeiro. No geral, os 

usuários relataram compreender bem o que o médico e o enfermeiro explicam, assim 

como as recomendações de ambos. Falam também que se consideram compreendidos 

pelos profissionais.  
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No entanto, uma questão nos chamou a atenção: a demonstração da falta de 

interesse do profissional sobre outros problemas de saúde que o indivíduo possa ter. 

Nesta questão, os usuários foram enfáticos ao afirmar que os médicos pedem que o 

usuário só relate um problema e agende um outro dia para vir contar sobre outro 

problema que possa vir a ter. Em Taipu essa referência a não demonstração de interesse 

por parte do profissional em investigar outros problemas de saúde foi de 72% dos 

participantes, em Acari 56%, Canguaretama 59%, Santa Cruz 70%, em Mossoró 57% e 

Natal 49%. Seguem falas nesse sentido: 

Eu não gosto do médico, ele é muito chato. Eu tava com umas manchas no corpo no tempo que eu fui 

e estava gripada. Aí eu fui para ele. Minha mãe disse “Examine logo a garganta...” Ele disse “Não, eu, 

vou resolver primeiro essas manchas, depois ela volta aqui pega outra ficha de novo para depois eu ver 

esse outro negócio”... Ele é assim... (Q.06.15) 

Ele só diz assim que o que eu sinto vem da minha cabeça, não é nada não. Se a gente for falar de 

outro problema ele manda dizer só na outra consulta.(Q.06.21) 

 

O interesse por parte do enfermeiro sobre outros problemas de saúde que possam 

ser revelados pelos usuários foi referido por 46% em Taipu, e 45% em Acari,(respostas 

“não se aplica” teve 26% e 29% respectivamente), em Canguaretama foram 46% e 

Santa Cruz 20% (“não se aplica” representaram 40% em ambos os municípios), em 

Mossoró foram 27% e Natal 23% (com não se aplica em 24% e 35% respectivamente). 

Esses dados revelam, que os enfermeiros dos municípios de pequeno porte demonstram 

maior interesse no que se refere a outros problemas que os usuários possam ter. Os 

valores referentes ao “não se aplica”, estiveram relacionados aos participantes que 

nunca tiveram consulta com o enfermeiro e/ou não souberam avaliar. 

As ações do enfermeiro foram melhor avaliadas, o que pode ser resultado do tipo 

de consulta realizado, uma vez que aos mesmos é atribuída às consultas de 

acompanhamento de crianças e gestantes, e exames para detecção precoce do câncer 

cérvico-uterino. As ações destes profissionais também estão mais direcionadas à saúde 

materno-infantil, por isso observamos que alguns participantes relataram não conhecer a 

consulta do enfermeiro por que nunca foram atendidos pelo mesmo, assim assinalamos 

a opção não se aplica. 

Outras questões colocadas trataram-se das recomendações médicas e de 

enfermagem no que se refere a cuidados de saúde, ao conhecimento por parte da equipe 

dos problemas de saúde da família e a visita destes profissionais em seu domicílio, onde 

obtivemos os resultados apresentados no Quadro 11 adiante. 
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QUADRO 11 – Relação profissional-usuário no PSF 

Município Médico faz 

recomendações 

de saúde 

Enfermeiro faz 

recomendações 

de saúde 

A equipe 

conhece sua 

família 

Visita do 

médico 

Visita do 

enfermeiro 

Acari 79% 81% 70% 27% 32% 

Taipu 50% 80% 74% 22% 24% 

Canguaretama 39% 84% 51% 21% 22% 

Santa Cruz 25% 58% 31% 6% 12% 

Mossoró 45% 42% 42% 19% 25% 

Natal 46% 36% 34% 9% 18% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 É possível perceber como começa a se delinear a consulta destes profissionais. O 

médico e o enfermeiro atendem ao usuário de forma que os mesmos possam entender o 

que eles falam, ao mesmo tempo, que consideram ser compreendidos. Contudo, quando 

procuramos saber se o profissional investiga outros aspectos da sua saúde ou da sua 

vida, estes índices caem drasticamente, reforçando uma consulta localizada para 

problemas específicos como vamos verificar nas falas adiante. Sobre as recomendações 

de cuidados de saúde durante a consulta, percebemos também que os valores são 

decrescentes à medida que aumenta o porte dos municípios, e na maior parte das vezes, 

essas recomendações se referem ao grupo de hipertensos e diabéticos, no caso aqueles 

que precisam sempre de reforço sobre condutas alimentares, posto que estas interferem 

diretamente no sucesso do tratamento e do controle destas doenças.  

 Nos municípios de pequeno e médio porte, a avaliação do enfermeiro é melhor 

do que a do médico quando se refere às recomendações de cuidados de saúde realizadas 

pelo profissional. Já nos municípios de grande porte a avaliação do médico é melhor do 

que a dos enfermeiros. Nos municípios de pequeno porte é onde os médicos mais fazem 

recomendações de cuidados de saúde, e nos municípios de médio porte onde estas 

recomendações são menores. As recomendações dos enfermeiros foram mais 

observadas nos municípios de Acari e Canguaretama e menos nos municípios de grande 

porte.  

 Da mesma forma, observamos que o maior conhecimento sobre os problemas de 

saúde das famílias deu-se em municípios de menor porte, e o menor conhecimento nos 

de maior porte. Os médicos realizaram mais visitas nos municípios de pequeno porte e 

menos visitas em Santa Cruz e Natal. Já o enfermeiro realizou mais visitas em Acari e 

Mossoró, e menos visitas foram registradas em Santa Cruz e Natal. 
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 Outra questão importante sobre este aspecto, refere-se ao tempo da consulta. 

Perguntamos aos usuários se o tempo da consulta médica era suficiente para poder falar 

o que sentia, ser examinado etc. Para 51% em Taipu, 86% em Acari, 49% em 

Canguaretama, 39% em Santa Cruz, 61% em Mossoró e 35% em Natal, esse tempo é 

suficiente. Mas observamos, que a variação nessa resposta entre um município e outro 

estava relacionada à compreensão dos usuários sobre o que se esperava de um tempo de 

consulta adequado. Nos municípios onde os valores foram mais expressivos, a exemplo 

de Acari, o tempo adequado era referente sobretudo à resolubilidade do profissional, 

mesmo que este não fizesse todos os procedimentos necessários, tais como o exame 

físico ou a investigação mais aprofundada sobre os problemas trazidos pelo usuário. O 

tempo ao qual eles se referiam, era o tempo do usuário falar o que sentia e receber a 

prescrição médica para o tratamento adequado. As falas abaixo são elucidativas: 

A consulta? É uns dois minutos cada pessoa. O negócio é ligeiro, para que ter que passar num 

sei quantas horas? Nammmm... Fala o que está sentindo e pronto (Q.01.51) 

Eu não passo mais do que 5 minutos no consultório, é incrível. Pra consulta é entrou e saiu. 

(Q.01.67) 

 

Para eles, a “boa consulta” ou tempo adequado para a mesma, é aquele no qual é 

rápido, o paciente sai da sala com uma receita médica na mão e a medicação resolve o 

problema que trouxe para a consulta. O que fica evidente, é a distorção entre o que 

pensa os usuários e o que preconiza uma boa consulta clínica.  

Além destes que consideram a rapidez no atendimento como uma boa consulta, 

outros participantes relataram ter profissionais médicos que procuram fazer uma boa 

consulta, com a realização de exame clínico etc. Para estes a boa consulta refere-se, 

além do tempo, a capacidade de resolução por parte do médico dos problemas trazidos 

pelos usuários, do tempo dispendido para examinar, avaliar e fazer as recomendações, 

assim como também do tratamento pessoal oferecido pelos profissionais. A satisfação 

com a consulta médica, envolve para estes usuários pensar todas estas questões de 

forma integrada. Para ilustrar estas justificativas, seguem algumas falas abaixo: 

 

A consulta do médico mesmo é mais demorada, ele pergunta..., ele faz tanta pergunta... A gente 

passa bem 1 hora na sala dele e ele conversa, conversa, conversa... (Q.05.49). 

Assim, às vezes quando a gente vai se consultar, quando tenho a sorte de pegar as fichas, eles 

me consultam bem, porque pergunta, me examina e quando vejo que tá passando um exame que não é do 

jeito que eu quero e peço a ele pra passar, as vezes eles não querem, mas aí querem.(Q.03.24). 

Meu esposo foi se consultar e os remédios que ele passou corresponderam ao tratamento. 

(Q.03.171). 
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Para uns, como vimos anteriormente a consulta rápida é considerada adequada, 

mas para outros esse é o principal motivo de insatisfação em relação à consulta. Eles 

relatam que o médico nem olha para o paciente. Outros fatores apontados foram: 

fragmentação do indivíduo (só vê um problema de cada vez), a ausência de realização 

do exame físico e a pouca valorização do médico em relação à queixa trazida pelo 

usuário. 

Acho que não por que todo médico assim... A gente quando adoece a gente não sente só uma 

doença, não é? Aí eles só querem atender uma por vez, depois é que tem que voltar para tratar a outra... 

Aí é mais difícil, né? Eu vejo assim que era para ele numa consulta tratar tudo o que a pessoa tem, para 

a pessoa não vir mais no posto. (Q.01.45) 

 

Quando tem muita gente a consulta tem que ser rápida. Quando tem muita gente ele fica 

estressado. Ele se estressa e a gente tem que dizer pouca coisa e sair... (Q.01.76) 

 

Eu fui falar para ela as coisa que eu estava sentido. Ela olhou para minha cara e disse “Vamos 

fazer assim uma coisa de cada vez. Primeiro vamos dizer, você trata desse dedo aqui, e esses outros que 

estão aleijados, você vem depois.” Pronto. Foi essa resposta que ela me deu. Aí você faça seu 

julgamento. (Q.05.46) 

 

Eu fui mostrar os exames que eu tinha feito no PAM, três exames de sangue e um de urina. Aí 

mostrei:”Tá aqui os exames”. Eu vim pra pegar também os remédios pra pressão , duas qualidades de 

remédio pra pressão, um pra o estomago e um ASS pra dor de cabeça que eu tenho sempre. Aí ele 

falou:”Peraí tenha paciência, eu já olhei seus exames. Aí ele disse:”Vai ser preciso repetir os exames 

que você fez”, aí eu disse:”então me dê logo a requisição que eu ainda vou pegar a declaração do posto 

que eu moro aqui e levo lá”. Ele disse:”Não pode dar tudo de uma vez não. Eu já olhei seus exames, já 

passei seus remédios. E por que não dá logo que to aqui? Eu acho que é por causa da ficha, pra ele tá 

ganhando mais. Eu disse: “Dr. Eu vim de três e meia da manhã, perdendo meu sono, levando neblina, aí 

quando é de nove horas eu venho mostrar o senhor e o senhor ainda me diz uma coisa dessa? Eu ainda 

vou aprontar o almoço. “Pois é, eu já fiz demais, já olhei os exames, já dei a requisição dos remédios, 

você ainda quer mais? Se quiser venha outro dia. Ele não olha nem pra gente. Quando eu fui pedir a 

requisição pra os exames que ele disse eu tinha de repetir, de repente ele mandou eu sair. (Q.03.124 ) 

 

 

Apesar deles referirem que a comunicação entre profissionais e usuários é 

satisfatória, fica claro pelos relatos abaixo, que existe uma relação truncada pela pouca 

valorização da queixa do paciente, revelando um certo descaso para com o quadro 

clínico referido, o que se agrava pela ausência de interesse do médico para comprovar a 

queixa através do exame do paciente ou de exames complementares, o que pode ter um 

efeito grave sobre o paciente.  

Eu fui para a médica daqui do posto e disse que tava com uma dor aqui embaixo (região 

abdominal) que não passava. Ela achou que não era nada demais. Mas a dor continuava, não parava. Aí 

eu fui lá no Hospital Regional e Dr. J me atendeu, pediu para eu bater uma chapa, eu bati, aí ele 

encontrou o que eu tinha.... Era vesicu.., não sei direito o nome, parece que é vesiculite. Com 3 dias eu já 

fui operado. Tá vendo? Depois eu voltei lá no posto e apresentei a médica os exames, a cirurgia e tudo. 

Ela ficou surpresa e disse “Por que você não me disse antes?” Eu disse “Eu disse a senhora, mas a 

senhora achou que não era nada..." (Q.01.42) 

 

A consulta é muito rápida ele não examina ninguém. E é só estupidez com a pessoa. Pronto, na 

hora que eu vou pedir um exame da vesícula ele perguntou “A senhora tem certeza que tá com esse 

problema na vesícula?” “Se eu tô pedindo é por que eu tô sentindo que to com dor, né?” Mas ele pediu. 

Eu fui bater e deu bastante pedra. (Q.06.13)  
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Podemos sugerir a partir destes dados que, segundo os usuários, a relação 

profissional médico e usuário é clara no sentido do diálogo durante o atendimento, 

porém é um atendimento rápido, ainda centrado naquele problema ou doença que gerou 

a necessidade da consulta. É um atendimento onde não há demonstração de interesse 

para conhecer/ investigar outros problemas que o indivíduo possa vir a ter, mas que 

fazem recomendações sobre cuidados de saúde para evitar determinado problema ou 

melhorar as condições de vida geral, e que o tempo da consulta é insuficiente para 

realizar um atendimento de forma integral.  

Esses resultados não apresentam diferenças significativas entre os diversos 

municípios, sugerindo que em nenhum deles houve mudanças significativas relativas às 

práticas de saúde, principalmente dos profissionais médicos, em relação à um 

atendimento mais integral e equânime. Em outras palavras não vimos efeito do 

Programa sobre isto. 

1.4 Conhecimento sobre o programa e sua valorização pela população 

(integralidade/ acessibilidade) 

 

Conhecer o programa, seus objetivos e funcionamento são mecanismos 

indispensáveis para a boa utilização do serviço (acessibilidade). Uma vez que, assim, os 

usuários são capazes de compreender as limitações e procurar o serviço certo para 

atender às suas necessidades. Os resultados são apresentados no quadro 12 a seguir: 

 

QUADRO 12 – Conhecimento dos usuários sobre o PSF 

 Conhece o 

PSF. 

Categorias: 

Acari 11% Programa para atender todas as necessidades de saúde 

das famílias; 

Programa para assistir aos mais pobres e/ou as 

comunidades mais distantes; 

Programa de saúde para resolver problemas simples 

Programa que o médico visita a casa da família 

Taipu 43% 

Canguaretama 17% Programa que tem o agente comunitário de saúde; 

Programa para ajudar as famílias 

Programa para atender todas as necessidades de saúde 

das famílias; 

Programa que atende os problemas de saúde mais 

simples; 

Santa Cruz 2% 
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Programa que cuida das famílias a partir de grupos 

específicos 

Mossoró 12% Programa para acompanhar a saúde das famílias 

Programa que tem o agente comunitário de saúde 

Programa que faz visitas nas casas das família pelo 

agente de saúde e profissionais; 

Programa que ajuda a diminuir a demanda dos hospitais 

Programa voltado a populações mais carentes 

Programa para atender todas as necessidades de saúde 

das famílias; 

Programa que visa a prevenção das doenças 

Natal 12% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

Dos participantes que afirmaram saber o que é o PSF, o município de Taipu foi o 

que obteve o maior percentual de afirmativas. Observamos que, no geral, a 

compreensão do Programa em nenhum município se dá a contento, mas nos municípios 

maiores a população já consegue associar o PSF às ações preventivas. 

Aos profissionais, perguntamos se eles faziam alguma atividade no sentido de 

esclarecer a população sobre o que era e como funcionava o PSF. Nos municípios de 

pequeno e médio porte, eles foram enfáticos ao responder que não. Nos municípios de 

grande porte, observamos em equipes isoladas e de uma forma descontínua um trabalho 

voltado para esclarecer a população em algum momento do processo de trabalho. 

Comumente, no início da implantação do Programa no local. 

Se associarmos estas informações, vamos perceber que pouco tem sido realizado 

no sentido de esclarecer a população sobre o que é o Programa, e isso pode ser 

percebido pelas respostas dadas pelos usuários a esta questão. Se pensarmos o quanto é 

difícil, muitas vezes, para os próprios profissionais compreenderem como funcionam os 

serviços e para quê, vamos perceber que para as pessoas, de modo geral, que não 

acompanha os processos de mudanças na saúde de forma consciente e participativa, essa 

compreensão é ainda mais difícil. 

 

Falas dos usuários dos municípios de pequeno porte: 
 

Tem atendimento, entrega de medicamentos de graça, pré-natal... Tem essas coisas...Ajuda o povo 

que precisa, né? (Q.01.52) 
São consultas simples, quando é doença grave a médica já envia para outro médico. (Q.01.32) 
Ele atende de tudo por que ele é clínico geral. O programa é assim, se eu preciso eu já vou ser 

atendida de um tudo. (Q.06.48) 
O que o povo pedir eles dá, é ultra, é endoscopia... Eu vou mais no posto para pedir uma ultra, para 

pedir meus exames... (Q.06.29) 

Eu acho que é assim... é o Programa Saúde da Família que é o PSF, eu acho que é assim para 

beneficiar as famílias que necessitam e que muitas vezes não tem..., devido a questão da distância, por 

exemplo, a distância de Taipu, para se deslocar nem todo mundo tem transporte para ir para lá e o PSF, 
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esta é uma unidade do PSF, não é? Então o PSF vai para essas comunidades para melhorar a qualidade 

de vida dessas pessoas. Acho que é um acolhimento que a pessoa faz. (Q.06.31) 

É o programa que acompanha as famílias tanto em casa como no posto.  Acompanha de perto. Eu 

não sei se é assim... Aí tem cardiologista, nutricionista, fonoaudiólogo. (Q.06.55) 

O programa saúde da família ajuda as famílias que precisam. Ajudam com consultas, remédios, 

acompanhamentos, e às vezes, eles também visitam o idoso quando não pode ir até o PSF eles trazem o 

médico na casa da pessoa. (Q.06.69) 

 

 

 Os usuários ainda se reportam muito ao Programa como uma ajuda para os mais 

pobres, os mais necessitados. A saúde, enquanto direito, ainda se configura muito 

distante da vida destas pessoas. 

 

Fala dos usuários dos municípios de médio porte: 
 

Eu sei que aí é um médico para tudo. E isso é errado.  Deveria ser um médico para cada tipo de coisa 

(Q.02.72) 

Eu acho que é uma coisa onde é tudo misturado. Faz de tudo. (Q.02.78) 

É para os agentes de saúde pegar o material e ir para a visita nas casas. Saber como é que o povo tá... 

(Q.05.77) 

É para consulta mais simples, mais grave assim vai para o hospital. (Q.05.53) 

É para cuidar da família inteira da criança até o idoso. O que acontece? Prioridade criança e idoso. 

Pelo meu ponto de vista, aqueles que não conseguem ir até lá, deve vir dar prioridade a eles em casa... 

Eu acredito que é assim... (Q.05.46) 

 

 

 Compreender o que é o Programa é também uma forma de minimizar possíveis 

barreiras de acessibilidade, uma vez que conhecer melhor como funciona ajuda a 

utilizar de forma consciente os serviços que lá são oferecidos. Contudo, percebemos que 

há um grande desconhecimento que gera insatisfação em relação ao médico generalista 

e a forma como a atenção à saúde é prestada, principalmente por que difere do modelo 

ao qual a população estava acostumada. 

 

Fala dos usuários dos municípios de grande porte: 

 

Do programa o que eu tenho conhecimento é da visita dos agentes. A agente de saúde sempre 

vem aqui”. (Q.03.130) 
Visita as casas para saber como é que estão os pacientes, fazer o trabalho de prevenção ... 

Deveria ter mais visita do agente... (Q.04.22) 
É aquele programa que o médico vai na casa. Sei que eles vão na casa dos idosos, não sei mais 

não... (Q.04.73) 

É um programa que ajuda os grandes hospitais para não haver lotação. (Q.04.27) 

Um programa que veio dá auxílio aos hospitais implantando nos bairros os postos de saúde. 

(Q.04.182) 

É um programa que tem posto de saúde nos lugares mais pobres. (Q.04.32) 

É um programa de prevenção de saúde. Grupos específicos. (Q.04.122) 

 

Os dados revelam informações fragmentadas, em alguns momentos 

representando concepções errôneas, como por exemplo, um programa para pobres, para 
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oferecer serviços aos que não podem pagar, para dar remédios, para “ajudar” aos mais 

carentes etc. Esse “ajudar” também pode representar uma visão distorcida, haja vista os 

programas de cunho assistencialista oferecidos pelos governos à populações carentes. 

Estando localizado, prioritariamente, em áreas desprovidas de serviços de saúde e de 

intensa pobreza, oferecendo gratuitamente acesso a medicamentos e etc, estas situações 

podem levar o usuário a perceber o PSF como mais um programa assistencialista. É 

importante acrescentarmos que não houve mudanças significativas entre os municípios 

no que corresponde à descrição do que é o programa pelos usuários. Apenas houve uma 

alusão às ações preventivas nos municípios de grande porte. 

Outra forma equivocada de ver o Programa é considerar que ele deve atender de 

um tudo. Essa visão que os usuários tem de que o médico tem que atender de tudo, tem 

que resolver “tudo” foge completamente dos objetivos do Programa. Nessa visão do 

usuário, o “tudo” não possui especificidades, o que não é correto, pois o médico 

generalista, não é aquele que atende “tudo”, mas aquele que possui condições de avaliar 

o sujeito como um todo, dentro de um contexto plural e perceber quais as suas 

necessidades de saúde, sabendo orientar o que deve ser procurado em termos de 

especialistas e o que pode ser resolvido a partir daquele nível do sistema. A visão do 

profissional generalista, ainda é muito turva para a população e isso pode gerar 

insatisfações e incompreensões que poderão por em cheque a aceitação do programa 

pelos mesmos. 

Não saber dos limites do mesmo, da especificidade do seu atendimento, leva os 

usuários a não ter credibilidade pelos serviços oferecidos. Tais concepções pode 

favorecer o uso incorreto dos serviços pela população, assim como gerar demandas que 

fogem completamente ao escopo do Programa, gerando barreiras organizacionais e 

culturais para o acesso.  

 O impacto que poderia ter sido provocado pelo Programa, pode ter tido seu 

potencial diminuído em virtude do pouco conhecimento dos usuários sobre o que é e a 

que se destina o PSF. 

De forma sucinta podemos afirmar que os efeitos observados sobre o princípio 

da universalidade revelaram que a porta de entrada para os municípios de pequeno e 

médio porte é o PSF, porém apresenta efeitos indesejáveis relacionados às dificuldades 

de oferecer o serviço de acordo com a demanda apresentada pela população. Já nos 

municípios de grande porte o PSF e as AMEs representam a porta de entrada para a 
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população coberta pelo Programa. Ou seja, o efeito do Programa nestes municípios é 

mais limitado. 

No tocante à acessibilidade observamos efeitos positivos em todos os municípios 

quando os mesmos estabelecem dias pré-agendados para atendimento dos grupos 

prioritários, porém quando se refere ao atendimento da zona rural observamos um efeito 

negativo (municípios de pequeno e médio portes) e efeitos indesejáveis para todos os 

municípios quando referem-se ao não cumprimento da carga horária de trabalho 

prevista, limitação da oferta de consultas resultante da carência de profissionais e 

horários limitados. 

Quanto à integralidade observamos efeitos positivos, em todos os municípios, no 

que se refere à realização de grupos educativos principalmente com gestantes, crianças e 

idosos, além de atividades em sala de espera, ainda que as mesmas aconteçam quase 

sempre de forma esporádica e sem continuidade, porém não há participação dos 

médicos e de outros profissionais no trabalho educativo, e muitas vezes, esses ainda 

utilizam de metodologias pouco participativas. 

 No que concerne à relação profissional-usuário observamos em todos os 

municípios que não identificamos os efeitos esperados pelo Programa no que se refere 

ao atendimento do médico, uma vez que a prática deste profissional ainda é centrado na 

doença, sem demonstrar interesse por conhecer outros problemas de saúde, e o tempo da 

consulta, em geral, não possibilita a realização de um atendimento integral. Quanto aos 

enfermeiros observamos efeitos desejados e positivos no que se refere a ser uma prática 

voltada a conhecer outros problemas de saúde e realizar mais recomendações de 

cuidados com a saúde. 

 

2. Impacto do Programa Saúde da Família 

 

O impacto remete a um conjunto de efeitos, sendo resultado e consequência dos 

mesmos. Decorrendo destes, atinge outros aspectos da vida dos beneficiários, trazendo 

mudanças significativas para a vida das pessoas e estão relacionados aos efeitos sociais 

e institucionais. O impacto também possui relação de causalidade com o Programa.  

(SOUZA, 2013).  

Identificar o impacto provocado por um Programa não é tarefa fácil, posto que 

precisamos atribuir determinada mudança resultante de diversos fatores. Esse fenômeno 

é denominado de atribuição. Para Roche (2002, p.50-51),  
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uma das partes mais problemáticas da avaliação de impacto é determinar a 

casualidade, por que na vida real uma combinação de vários fatores 

provavelmente deve ter causado qualquer mudança observada. (...) 

Determinada intervenção não ocorre de forma isolada de outras organizações, 

a partir do contexto local, das políticas econômicas e políticas mais 

abrangentes e, de modo mais importante, das ações e reações daqueles a 

quem se pretende apoiar. Ela interagirá com estas de diferentes maneiras em 

diversos locais. Identificar o que causou um impacto nestas situações de 

algum modo científico é provavelmente muito difícil e geralmente muito 

dispendioso.  

 

Sendo assim, o autor propõe que façamos o exercício da argumentação razoável, 

tentando demonstrar que determinado insumo conduz logicamente a determinada 

mudança, mesmo que isso não possa ser provado estatisticamente. Porém, isso pode ser 

checado a partir do ponto de vista de diversos atores envolvidos para verificar áreas de 

acordo e desacordo. (ROCHE, 2002). 

 Para que possamos identificar os impactos decorrentes do Programa Saúde da 

Família, construímos no desenho do estudo um modelo lógico que orientou a coleta, 

análise e interpretação dos dados relativos ao Programa. Assim, compreendemos que os 

princípios que estão mais relacionados ao impacto do Programa referem-se à 

integralidade e à participação. A primeira no que remete a garantia de que o indivíduo, a 

partir do PSF, conseguirá ascender de forma qualitativa à toda a rede de serviços de 

saúde. Esse aspecto é considerado um impacto do Programa haja vista que a integração 

da rede de serviços a partir da organização da demanda conduzida pelo PSF, prevê uma 

racionalização no uso de tecnologias, serviços e exames de maior complexidade, o que 

reduz os gastos em saúde e melhora a oferta de serviços para a população como um 

todo. Já no que se refere à participação comunitária, o PSF tende a atuar como 

provocador de mudanças nesse cenário, a medida que insere o usuário na gestão da 

unidade de saúde e no planejamento coletivo desta ações. Essa maior participação vai 

favorecer o controle social e o estabelecimento de relações mais horizontais entre 

profissionais e usuários, contribuindo para se alcançar melhores resultados em saúde. 

Outro aspecto avaliado como impacto são as mudanças provocadas na vida das 

pessoas a partir do Programa. Essas mudanças vão refletir a efetividade do PSF e a 

satisfação dos usuários com o mesmo. 
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2.1 Funcionamento do sistema de referência e contra referência (acessibilidade/ 

integralidade) 

 

Os questionamentos realizados com usuários e profissionais sobre o sistema de 

referência e contra-referência dos municípios, permite-nos mostrar como acontece e 

quais as dificuldades apresentadas para se ter acesso/acessibilidade aos outros níveis do 

sistema de saúde, e faz parte da avaliação da integralidade assim como das práticas de 

saúde, uma vez que o sistema deveria funcionar de forma articulada e complementar. 

Neste tipo de análise fizemos uma avaliação da efetividade do Programa, para 

determinar o impacto do mesmo sobre o sistema de saúde. 

 

2.1.1 Sistema de referência e contra-referência – a vivência dos usuários 

 

Para avaliarmos o sistema de referência e contra-referência junto ao usuário 

consideramos as condições de acessibilidade relacionadas às barreiras para se conseguir 

atendimento especializado a partir do PSF, e também a continuidade da atenção 

representada pela referência realizada pelo PSF e a contra-referência feita pelos demais 

serviços especializados, o que vai corresponder à avaliação da integralidade no seu 

terceiro sentido proposto por Mattos (2001). 

 

QUADRO 13 – O PSF e os sistemas de referência e contra-referência 

 Precisou ser 

encaminhado 

para serviços 

especializados 

A equipe do PSF 

obteve informações 

sobre o 

atendimento na 

referência 

A equipe demonstrou interesse 

pelo atendimento realizado na 

referência 

Acari 40% 15% 15% 

Taipu 57% 27% 6% 

Canguaretama 50% 11% 5% 

Santa Cruz 55% 7% 1% 

Mossoró 59% 23%  15% 

Natal 47% 14%   10% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

De acordo com o Quadro 13, observamos que em todos os municípios em torno 

da metade dos participantes já precisaram ser encaminhados para algum serviço de 

referência. Destes, nos municípios de pequeno porte, em menos da metade destes 
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atendimentos (15% e 27%), os profissionais do PSF receberam informações sobre o que 

aconteceu na consulta, qual o problema identificado e o que necessita para dar 

continuidade ao acompanhamento daquele indivíduo na atenção básica, ou seja, não 

funcionou o sistema de contra-referência. Por outro lado, os usuários também não 

perceberam interesse por parte da equipe do PSF para conhecer estas informações (15% 

e 6%). 

 Comparado aos municípios de pequeno porte, nos de médio e grande porte os 

índices aqui alcançados refletem uma maior descompasso entre os serviços de atenção 

básica, média e alta complexidade. É possível perceber que não há qualquer 

continuidade dos serviços prestados pela atenção básica, ou pelos outros níveis de 

complexidade para com esta. Uma vez que, o usuário sendo encaminhado para outros 

níveis, o profissional da atenção básica não tem acesso ao que aconteceu, ou ao que o 

usuário necessita a partir daquela intervenção. Nos casos relatados onde o profissional 

obteve informações sobre a consulta, comumente, estas informações foram provenientes 

do próprio paciente quando do momento do retorno à equipe de saúde da família. E são 

geralmente situações que demandam um acompanhamento mais criterioso da atenção 

básica, como no caso de crianças e gestantes. 

Neste sentido, o princípio da integralidade não se concretiza nos aspectos 

referentes a relação entre os diversos serviços considerando e reconhecendo o PSF 

como lócus preferencial de acompanhamento sistemático dos usuários. Uma vez que, o 

usuário que precisa ser encaminhado para os outros níveis do sistema encontra 

dificuldades de acessibilidade e ainda falta de continuidade da atenção. (ausência de 

impacto). 

No que se refere ao que aconteceu após a solicitação deste encaminhamento 

pelas equipes do PSF, as principais dificuldades encontradas foram referidas em relação 

ao tempo de espera, principalmente para algumas especialidades como dermatologia, 

psiquiatria etc. Tal fato gera uma espera, que muitas vezes pode piorar o prognóstico do 

paciente, ou tornar aquela intervenção desnecessária, uma vez que já se buscou resolver 

por outros meios. Muitos usuários relataram ter conseguido o atendimento apesar da 

demora, outros desistiram de esperar e não fizeram a consulta/exame ou o fizeram 

pagando diretamente ao prestador de serviço e ainda temos alguns que estavam 

aguardando a realização destes procedimentos no momento da entrevista. As falas 

evidenciam estas dificuldades: 
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Fui fazer uma mamografia e minha filha fez uma cirurgia de hérnia umbilical e na boca do 

estômago. Eu não achei dificuldades. (Q.06.32) 
Eu peguei uma depressão danada e eu tive que ir para Dr. B em Natal. Não demorou muito para 

marcar não, mas por que eu marquei particular, por isso foi rápido. Senão eu ainda estava esperando 

por que demora demais... (Q.06.28) 
Já fui para fazer uma ultra mamária, para ortopedista, para otorrino, gastrologista... Faz uns 

três anos... Ela dá o encaminhamento com a maior luta, mas ela dá. Demora para marcar. A gente bota 

no sistema da secretaria daqui, dá tempo a pessoa morrer para conseguir marcar... (Q.05.71) 
Foi na recepcionista pra marcar ela pediu meu cartão do SUS e eu dei. E ai ela pediu que eu 

ficasse passando lá pra saber se foi marcado. Eu fui uma pouca de vez e nunca conseguiram, eu larguei 

de mão, demorou mais de mês ai eu desisti. (Q.03.143) 

Tudo aí demora... Eu peguei um encaminhamento para uma ultra transvaginal e demorou quase 

1 ano, a endoscopia do mesmo jeito... (Q.04.72) 

 

  

É possível perceber que a descrença por parte do usuário em conseguir o 

atendimento faz com que, os que podem arcar financeiramente com esta despesa, o 

fazem para ter a certeza do atendimento, porém os que encontram dificuldades e não 

têm condições financeiras para pagar um consulta ou um exame especializado, acabam 

desistindo. Isso pode gerar complicações importantes na vida das pessoas, agravando 

doenças que poderiam ser facilmente tratadas e gerando reflexos diretos sobre a 

qualidade de vida da população. 

Quando é por aqui é mais rápido, dá para fazer, mas quando é para Natal é muito difícil. Eu precisei 

fazer uma cirurgia de varizes, até hoje nunca fiz. Foi encaminhado, passou mais de 6 meses. Quando fui 

procurar saber ela disse “ Se você quiser a gente devolve seu encaminhamento.” Faz mais de três anos. 

Aí eu fui pessoalmente, peguei a requisição, fui pessoalmente em Natal, rodei que só... Consegui por 

muito apelar, por que eu tava com uma flebite muito alterada, e eu tava dentro do Onofre Lopes. 

Consegui marcar no setor de consulta. Tinha que começar tudo novamente. Se fosse por aqui eu não ia 

conseguir nunca.(Q.02.110) 

 

Os municípios de pequeno e médio porte encontram dificuldades para realizar o 

encaminhamento, principalmente quando a referência é para a cidade de Natal. Além da 

demora que já é uma queixa comum, observamos que os usuários, quando conseguem a 

consulta é para meses à frente, o que para alguns gera esquecimento e por isso faltam a 

consulta, ou em outras vezes, conseguem comparecer, mas o médico por algum motivo 

falta e ele é reencaminhado para a atenção básica para conseguir marcar novamente. 

Outra situação corresponde às barreiras financeiras, quando o usuário não tem o 

dinheiro para se deslocar para outro município no dia da consulta, fazendo com que 

perca a consulta. 

 

Chegou a minha ultrassonografia para eu fazer na sexta-feira, no domingo eu tive bebê. Não 

fiquei sem saber o sexo dela por que eu fui fazer particular. Por que se eu fosse espera eu só ia saber 

quando ela nascesse. Eu ainda não recebi a ultra e o bebê já nasceu... (Q.05.37) 
Foi para o neurologista. Demora por que é tudo feito em Natal. Inclusive esse da epilepsia a 

gente espera 1 ano até 2 anos para conseguir um exame. Da última vez que eu fui ele pediu uma 

tomografia e o eletro. Tá com uns 2 anos e 8 meses. Aí eu deixei na secretaria e sempre ia lá. Depois de 1 

ano ele conseguiu marcar. Consegui o eletro o ano passado e consegui a consulta para o neuro agora em 
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maio. O exame já nem servia mais. O médico já tinha me dito do jeito que tá o desenvolvimento dele, ele 

tá vendo a melhora dele. Aí ele disse que não quer que eu pague o exame dele não, ele queria pelo SUS... 

(Q.06.05)O médico encaminhou, eu deixei lá para ser marcado, mas nunca chegou. Eu não fui 

consultado não. O exame de próstata nunca chegou já faz mais de 7 meses. Já fui na Secretaria e nada . 

Nem notícias. Vai ter que fazer de novo... (Q.01.21) 
Esse menino veio do Maria Alice há mais de 1 semana e o exame que foi solicitado ainda não foi 

feito. Ele já vai voltar para o Maria Alice e não fez o exame. Para ter uma ideia de lá, tem mais de 6 

meses que eu tô com um exame, que veio lá do Onofre Lopes para passar no computador com Dra. M. 

Todo tempo ela me enrolando. Eu já saí de lá irritada. Joga para um, joga para outro. Se for esperar a 

pessoa morre. Saí de lá hoje estressada... (Q.06.05) 
Médico de pele, um que tem convênio com o SUS. Demora muito, dois meses para marcar. 

Passei quatro anos para conseguir fazer uma colonoscopia. Eu fui lá, reclamei, fui lá perguntar “Você 

querem que eu morra? Sabe quanto encaminhamentos eu tenho só do médico daqui?” Sete. Nesse caso 

eu tive que ir lá saber se não iam marcar por que se eu tivesse um câncer eles iam pagar.  Por mim eu 

estava sendo cuidada, pois eu fui no médico e ele passou os exames. Os exames esse ano foi como eles 

agiram e eu fiz. (Q.02.84) 

 

As dificuldades decorrentes dessas barreiras de acessibilidade fazem com que os 

usuários tenham de retornar com frequência à Unidade de Saúde para conseguir novo 

encaminhamento, seja por que não conseguiram marcar, seja por que não tiveram como 

ir à consulta no dia agendado etc, o que resulta numa nova demanda para o atendimento 

médico no PSF. 

Em algumas visitas às unidades de saúde, tivemos a oportunidade de ver a pasta 

de referência e algumas situações chamaram a atenção: encontramos consultas marcadas 

para o dia seguinte, com datas anteriores, porém que os usuários não vieram pegar. 

Quando conversamos com os usuários, eles relatam que deixam a ficha para ser 

marcada na unidade e recebem a orientação de retornar a cada semana para verificar se 

já foi marcada. Eles afirmam que vão por três, quatro semanas seguidas e depois 

começam a espaçar as idas à unidade por que não acreditam mais que a consulta será 

marcada. Porém, já aconteceu deles retornarem e a consulta ter sido agendada para o dia 

que eles foram buscar a referência ou para um dia que já tenha passado e acabam 

perdendo e tendo de fazer nova consulta para solicitar nova referência. E isto reflete, 

uma barreira organizacional para a acessibilidade aos outros níveis do sistema. 

É possível observar que no caso dos municípios de pequeno e médio porte, os 

serviços oferecidos pelo próprio município ou por outros municípios vizinhos também 

de médio porte, não apresentam dificuldades para marcação e realização do 

procedimento, ao contrário do que ocorre em casos de encaminhamento para a alta 

complexidade, que demandam serviços para a cidade de Natal, e onde o 

encaminhamento torna-se não só difícil, como em alguns casos, nunca é realizado. 

Com esperas que variam de meses até anos, os usuários se veem no dilema entre 

esperar ou tentar conseguir pela empresa privada. Aqueles que tem uma condição 
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socioeconômica mais favorável, fazem essa opção, ou então quando a situação é de 

urgência e é grave, eles fazem todo um esforço para conseguir pagar por esta 

assistência. Ainda na espera para ser atendido temos muitos usuários, que sequer têm 

esperança de que este atendimento vá ocorrer. Outros esperam muito tempo, e quando 

conseguem marcar, por motivos vários, não acontece o atendimento e eles voltam para a 

unidade para reiniciar todo o processo a partir da consulta com o médico na atenção 

básica. Essas situações são as grandes responsáveis pelo descrédito do usuário com o 

sistema público de saúde, pois o mesmo não apresenta resolutividade em tempo 

oportuno para os problemas trazidos pela população. Nestes termos, podemos afirmar 

que ocorre um impacto negativo, pois a ampliação e crescimento do descrédito tem um 

significado relevante para a população. 

 

2.1.2 Funcionamento do sistema de referência e contra-referência – visão dos 

profissionais 

 

Ao entrevistarmos os profissionais de saúde sobre como eles veem o PSF na 

rede de serviços e o sistema de referência e contra-referência, percebemos que nos 

municípios de pequeno e médio porte, o Programa é considerado por eles a porta de 

entrada do sistema. Porém, os profissionais da zona rural relataram que acreditam que o 

PSF seja, na maior parte das vezes, utilizado como porta de entrada por esta população. 

No entanto, devido as limitações e dificuldades para o usuário conseguir atendimento 

nestas localidades, eles acabam procurando os hospitais também como primeira opção. 

Nos municípios de grande porte, o PSF também é considerado pelos profissionais a 

porta de entrada do sistema, mas a carência de médicos e a presença de outros serviços 

que oferecem atendimentos básicos, fazem com que a procura pelo PSF não se torne 

prioritária. Ou seja, nestes municípios é mais fácil perceber a busca por outros serviços. 

Referir o usuário do PSF para qualquer outro nível do sistema, foi colocado por 

todos os profissionais como uma grande dificuldade do Programa. Nos municípios 

menores (pequeno e médio portes) a dificuldade é maior quando os serviços são para a 

alta complexidade, por que tem de encaminhar para municípios maiores. Nos 

municípios de grande porte, as dificuldades são potencializadas porque nestes a rede de 

serviço é maior e mais complexa, então aquilo que os municípios de pequeno e médio 

porte não conseguem demandar são encaminhados para os municípios de grande porte. 

E nestes é onde ocorre o desaguadouro dessa demanda e onde as queixas dos 
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profissionais em relação à dificuldade de encaminhar são inúmeras. Assim, percebemos 

que o aumento da oferta de serviços de atenção básica para municípios de pequeno e 

médio porte, com coberturas de 100%, e ainda a expansão do PSF nos municípios de 

grande porte resultaram em aumento da demanda por encaminhamentos a especialistas e 

também serviços de mais alta complexidade, o que repercutiu de forma negativa como 

um aumento da demanda destes serviços nas grandes cidades, gerando um impacto 

negativo. 

Sobre à referência às especialidades, algumas formas de organização e 

funcionamento do Programa em alguns municípios tem diminuído as dificuldades 

encontradas para referenciar. No município de Acari, por exemplo, alguns médicos que 

estão no PSF são especialistas como pediatra, ginecologista e obstetras e eles atendem 

também como referência. Ou seja, o médico da equipe I é pediatra, e um dos seus dias 

de atendimento é reservado para atender os usuários referenciados de outras unidades de 

PSF do município de Acari. Assim, as referências para pediatria, ginecologia e 

obstetrícia em geral, são resolvidas dentro do próprio Programa entre os profissionais 

médicos que atuam nas equipes.  

Nestes casos, eles afirmam que há contra-referência, pois como todos se 

conhecem e se encontram regularmente em reuniões na Secretaria de Saúde, então têm 

como discutir sobre algum caso específico e dar as informações pertinentes. Mas não de 

forma escrita ou formal, pois seria uma contra-referência direta ao próprio colega que 

encaminhou o usuário.  

Em Acari, existe o cadastro único, onde as famílias registram-se na Secretaria de 

Saúde e recebem um número e, com esse número, são atendidas em todos os serviços de 

saúde, incluindo o PSF. Então, a primeira “referência” dá-se de um Programa para 

outro. Ou seja, um profissional “encaminha” para receber um parecer por um colega do 

PSF que possui tal especialidade.  

Por outro lado, Acari possui pactuações e parcerias com outros municípios, 

principalmente através da AMSO (Associações dos Municípios do Seridó), que reúne 

cidades como Caicó e Currais Novos, que são municípios de médio porte e que 

oferecem uma gama de serviços especializados que suprem a necessidade destes 

municípios circunvizinhos para alguns serviços especializados. 

 A dificuldade, de fato enfrentada nos serviços de referência em Acari, está 

relacionada a serviços de alta complexidade como seria o caso de exames como 



182 
 

 

tomografia, ressonância, internações em UTI etc, pois demandam encaminhamentos 

para a cidade de Natal, e neste contexto, as dificuldades são maiores. 

Em Taipu, a oferta de serviços é mais limitada e existem algumas especialidades 

que atendem no município, e os demais serviços são oferecidos por municípios como 

Ceará-Mirim e João Câmara, que são de pequeno porte e também com uma capacidade 

de serviços limitada, o que demanda um maior número destes encaminhamentos para a 

capital do Estado. E, consequentemente, maiores dificuldades para marcação e 

realização destas consultas e exames. 

No próprio município, tanto em Acari quanto em Taipu, são oferecidos alguns 

serviços especializados, tais como cardiologia, otorrinolaringologista, ultrassonografia, 

etc. Quanto a estes encaminhamentos, não há demora nem complicações para o 

atendimento.  

Nos municípios de Canguaretama e Santa Cruz a realidade dos serviços de 

referência e contra referência são um pouco diferentes, mas também semelhantes em 

alguns aspectos, tais como: demora na marcação para especialistas, principalmente 

quando estes não são oferecidos pelo próprio município e ausência de contra referência. 

As diferenças estão mais relacionadas ao grau das dificuldades do que mesmo com a 

ausência delas. Canguaretama foi um dos municípios onde foram maiores as 

reclamações sobre o sistema de referência do que em Santa Cruz. Os profissionais 

relatam que há uma demora, mas também um atendimento de certa forma satisfatório se 

comparado a outros municípios de mesmo porte. 

Ainda em termos de dificuldades para encaminhar e mais ainda, as dificuldades 

de relação entre os diversos níveis, foram marcantes também as colocações dos 

profissionais no que se refere à relação do PSF, principalmente com o hospital. Em 

Canguaretama, há quem afirme que as dificuldades são ainda maiores por que o 

Hospital Estadual tem uma gestão política que difere da gestão municipal e isso tem 

implicado também na recusa e/ou no mau atendimento às referências vindas do 

Programa. 

Em Mossoró e Natal, os profissionais apontaram uma série de dificuldades para 

ter o PSF realmente como estratégia e uma delas diz respeito ao sistema de referência e 

contra referência. É unânime entre eles, afirmar que é um sistema de marcação bastante 

moroso e que a contra-referência não existe e relatam não conhecer, principalmente o 

médico, o quantitativo de vagas que a unidade de saúde detêm para cada tipo de 

procedimento ou consulta ao especialista. Ainda afirmam que solicitam, mas que a 
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demora é muito grande, e que muitos pacientes desistem de esperar. Contudo, também 

podemos verificar que na fala, em especial das enfermeiras mais antigas, é evidente que 

antes o PSF tinha menos dificuldades do que hoje, também no que se refere à marcação 

de consultas especializadas. A realidade de ambos os municípios é praticamente a 

mesma. E os profissionais relatam também que enquanto estão no PSF eles conseguem 

dar alguma resolutividade, no entanto, quando necessitam dos outros níveis do sistema, 

isso fica inviável, na maioria das vezes.  

No tocante à contra-referência é unânime o relato de que ela não existe, não 

havendo, dessa forma impacto algum. Os profissionais apenas têm uma ideia do que 

aconteceu quando o próprio usuário relata o atendimento, ou quando apresenta a 

medicação que para ele foi prescrito. A ausência de contra-referência, denuncia 

claramente a ausência de interlocução entre os serviços e a falta de continuidade da 

assistência ao usuário do serviço público. Sobre esse sistema, alguns relatos dos 

profissionais: 

Se funciona? Funciona, mas demora. Muitos médicos são daqui, mas tem umas especialidades 

que têm que ir para outros municípios. Quando tem que ir para outros municípios, geralmente Natal, aí é 

que demora mais um pouco. E os exames de rotina estão demorando demais. Eu acho que os 

especializados estão chegando mais rápido do que os de rotina. Não demora para marcar para fazer 

não, mas eles demoram para receber o resultado, está demorando até 3 meses. (E.02.06) 

 Aqui em Santa Cruz assim, como o município é grande, tem uma boa organização, é muito bem 

organizado o município. A gente consegue, por exemplo, exames de baixa complexidade, a gente pede 

numa semana, na outra já está aqui, às vezes na mesma semana o paciente já trás. Exames de média e 

alta já demoram mais um pouquinho, mas não demoram muito o absurdo que a gente vê não. Tem outros 

municípios que a gente vê passar um ano. Aqui não demora. (M.05.03) 

 

Além das dificuldades impostas para o encaminhamento dos usuários aos 

serviços especializados, observamos também o relato dos profissionais no que se refere 

à falta de articulação e de trabalho integrado entre unidades de saúde e hospitais. O que 

também foi colocado pelos usuários, como barreiras para a acessibilidade aos hospitais: 

 

O hospital daqui vê os postos como urgência, então a gente está remando contra a maré. Então 

aqui sempre tem urgência. No dia do hiperdia, no dia de pré-natal, no dia de atendimento geral, sempre 

aparece. E no dia que você negar atendimento e disser que é para ir para o hospital, ele manda de volta 

dizendo que é para eles irem para o postinho, como eles sempre dizem. O hospital se nega a atender 

gestante com uma urgência, com pico hipertensivo. Às vezes eu estou só aqui, o médico não está, e tem 

que mandar mesmo, o obstetra de lá manda de volta. Então como é que a gente vai trabalhar isso com a 

população, se o hospital que é quem tem que cuidar das urgências manda de volta? Muitas vezes a gente 

recebe desaforo dos médicos de lá por conta disso. (...) É terrível. Primeiro: daqui para o hospital eles 

não gostam de atender, de jeito nenhum. Tudo eles mandam voltar para o posto. “Vá para o postinho. Vá 

para o postinho”. Com relação às especialidades não tem contra referência não. Eu é quem oriento 

“Olhe você vai para o médico, e é para mandar ele fazer isso... Você diga a ele que ele mande tudo por 

escrito”. Pelas especialidades não vem nada por escrito. (E.02.03) 

É um jogo de joga para cá, joga para lá. Eu digo que é urgência eles mandam para cá. Eu digo 

que grávida sangrando é urgência e é para ir para lá. Mas eles mandam voltar. (M.02.05) 
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 Os resultados negativos decorrentes do Programa, faz o profissional crer que não 

está “fazendo” como PSF, mas sim reproduzindo práticas antigas dentro de uma nova 

roupagem e revelam a ausência de impacto quando afirmam que, quando as ações 

decorrem da equipe do Programa e os problemas podem ser solucionados lá mesmo, as 

coisas acontecem. Porém, quando sai do poder de atuação destas equipes, o usuário não 

encontra continuidade, não encontra resolutividade e a atenção ao usuário fica 

prejudicada: 

Eu acho assim que, na minha opinião, a gente... apesar da gente não trabalhar, não fazer PSF 

mesmo... Na minha opinião, eu vejo como estratégia, mas muito pouco funciona como estratégia... Na 

teoria é, mas muito pouco funciona como estratégia. Mas eu acho que dá para funcionar em algumas 

coisas como estratégia. Por exemplo, no caso da gestante, eu acho que funciona bem direitinho, a gente 

faz a captação precoce da gestante, inicia o pré-natal, o enfermeiro solicita todos os exames, pede HPV... 

Mas se é de alto risco, aí eu tenho que encaminhar para o pré-natal de alto risco. Aí eu vou e encaminho 

lá para o AMI, a Assistência Materno-Infantil aí ela é atendida pelo médico de lá. Nesse momento eu 

vejo que ela funciona mesmo como estratégia, a gente está promovendo saúde e contribuindo para 

reduzir a taxa de mortalidade infantil e materna... mas quando chega a questão do parto, eu já não vejo 

com bons olhos, por quê? Porque nós só temos uma referência... só temos uma Maternidade em Mossoró 

e é referência para toda essa região. Que é Disx-sept Rosado. Eu acho que você já viu em noticiário... 

Então lá... é um caos... É muita gestante, para poucos profissionais, a sobrecarga de trabalho para eles é 

muito alta... Aí fica aquela briga, as prefeituras dizendo que repassou o dinheiro para eles, e eles dizendo 

que não repassou... E vai gestantes de outros municípios para lá, aí é aquela dificuldade para ser 

atendida... (E03.04) 

É preciso considerar que, com a ampliação do acesso na atenção básica, as 

pessoas vão mais ao serviço de saúde, mesmo não estando com alguma doença. Ou seja, 

devido ao serviço estar mais próximo, por haver uma maior conscientização da 

necessidade de cuidar da saúde, e por estes serviços serem historicamente difíceis de ter 

acesso, a população hoje procura mais assistência médica. E isso tem provocado uma 

sobrecarga de serviços incompatível com a demanda atualmente existente nos 

municípios, principalmente os de grande porte, onde são efetivamente, os 

desaguadouros de todos os outros municípios para os serviços de maior complexidade.  

 É importante registrar que os municípios que possuem serviços mais 

especializados e em geral realizam contratos com os demais municípios para oferecer 

esse tipo de serviço, repassando recursos financeiros para cobrir estas despesas. No 

entanto, os consórcios intermunicipais de saúde apresentam algumas dificuldades como 

o não cumprimento dos acordos e repasses que implicam em complicações para o 

atendimento dos usuários. Neste estudo, não aprofundamos essa discussão por entender 

que foge do foco da pesquisa, mas alguns obstáculos aqui apontados podem revelar 

relações com o funcionamento destes contratos.   
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2.2 Satisfação do usuário com o PSF 

 

Para avaliarmos o impacto do Programa, precisamos considerar acima de tudo as 

mudanças que ocorreram na vida das pessoas a partir do mesmo. Nesse sentido, 

procuramos investigar a satisfação do usuário para com o Programa, para com a equipe 

e, ainda, o que eles apontam de mudanças decorridas a partir do Programa e as 

sugestões para melhoria do mesmo.  

Nos municípios de médio porte o nível de insatisfação com a equipe é maior do 

que nos outros municípios. Os principais motivos de insatisfação com as equipes 

colocada pelos usuários foram: os profissionais não atendem as necessidades da 

população, por serem poucos para atender a demanda, principalmente médico; porque 

preferem médicos especialistas do que apenas um médico para atender a tudo; por que 

faltam médicos nas equipes e porque não tem atendimento médico todos os dias. 

Os municípios de pequeno porte foram os que apresentaram um maior nível de 

satisfação com a equipe. Segundo os usuários, tal satisfação está relacionada com o 

receio de “perder” o que já conquistaram, com a presença de uma equipe de saúde onde 

antes não tinha. Porém, o motivo mais citado pelos usuários para não trocar sua equipe 

foi, sem dúvida, a credibilidade alcançada pelos médicos que já estão no Programa há 

bastante tempo. Em Acari, por exemplo, tem médicos no programa há 11 anos. Tal fato 

ajuda a gerar relações mais fortes entre profissionais e população e criam maior grau de 

satisfação. O que não vem acontecendo nos municípios de médio e grande porte. 

É comum percebermos que os municípios menores são os que apresentam 

maiores dificuldades de fixação dos profissionais, principalmente por estes virem das 

grandes cidades e não querer fixar moradia nos seus locais de trabalho. No entanto, 

Acari tem uma particularidade, está próxima de dois municípios de médio porte de onde 

provêm os médicos que fazem parte do Programa. Da mesma forma Taipu, que é um 

município próximo a cidade de Natal, e é lá onde moram os profissionais que atuam no 

município. Outro fator está no fato destes profissionais serem mais idosos, geralmente 

aposentados, ou próximos de se aposentarem, e já terem moradia e família 

estabelecidos, o que diminui seus interesses de mudar de município e de emprego. 

Como se observa no Quadro 14 adiante, nos municípios de médio e grande 

porte, os principais motivos relacionados à vontade de trocar a equipe de saúde 

estiveram relacionados à insatisfação com o atendimento médico e dos demais 

profissionais. A falta de clareza nas informações, a ausência de acolhimento nas 
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unidades e a falta simplesmente de educação para atender ao público, foram as questões 

mais citadas pelos usuários. No que se refere ao médico a reclamação gira em torno da 

consulta médica, pelas limitações desta, pelas poucas fichas oferecidas, pelas 

dificuldades de consegui-las, pela ausência de um trabalho mais atencioso e que se volte 

mais para ouvir o usuário, examiná-lo e conversar.  

Quando interrogados sobre o que mudou na vida deles a partir do PSF, 

observamos que a maior mudança, e que foi citada mais frequentemente em todos os 

municípios, foi a facilidade do acesso territorial. A população que antes não tinham 

nenhum serviço de saúde próximo, que precisava se deslocar para lugares distantes, 

passou a ter o Programa próximo a sua residência, e isso, por si só, já representou uma 

mudança importantíssima. Daí, seguindo Roche (2002), quando o autor alude à 

importância do significado para a população, podemos falar de impacto positivo. 

Além destas mudanças observadas, as demais colocações foram muito 

semelhantes em todos os municípios, como seguem nas falas abaixo: 

Ficou bom. Melhor do que correr lá para a rua é ter um postinho perto de casa. Qualquer coisa tem 

como fazer uma consulta aqui. Quando é mais grave vai para o hospital (Q.01.25) 
Houve uma melhora por que antigamente tudo era para ir lá para a rua. Hoje a pessoa é atendida aí 

pertinho... (Q.01.35) – zona rural. 
Melhorou muito, por que antes nem tinha posto de saúde, agora tem. Quando a gente precisa ir para 

o médico tem aqui. Antes era de quinze em quinze dias, depois passou um tempo sem ter, agora tá bom 

por que vem médico um dia na semana. (Q.06.27) 
Por que aqui eles fazem o acompanhamento da gestante sem a pessoa precisar de ir em outro canto. 

(Q.01.46) 

Para mim foi tudo. Por que antes, há 8 anos atrás tudo era uma dificuldade. Um remédio você não 

conseguia. De 8 anos para cá, melhorou muito... Eles fazem um acompanhamento de tudo. Até para 

prevenção de doenças. De tudo mesmo, a gente é bem atendido... (Q.06.48) 

 

Ainda que a população afirme encontrar barreiras para conseguir o atendimento 

que necessita, ela percebe como uma grande mudança o fato de ser implantadas equipes 

de saúde em locais que eram desprovidos de qualquer serviço dessa natureza. 

Principalmente, na zona rural, a mudança foi importante e repercutiu também na vida 

econômica das famílias, por estas diminuírem os custos com transportes e 

deslocamentos para as cidades, assim como os custos com medicação. Uma vez que 

antes do PSF, os indivíduos que precisavam dos serviços de saúde iam até a cidade para 

receber atendimento, e com o PSF esse deslocamento ficou limitado para casos que 

requeiram hospital, ou quando o Programa não está na localidade (impacto 

socioeconômico). Isto fica claro: 

 

Melhorou por que antes só tinha o hospital, agora tem um posto em cada bairro, aí ficou 

melhor. (Q.02.46) 
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Minha mãe é hipertensa e ela gosta muito do posto. Por que é muito difícil comprar remédio 

para diabetes, pressão, essas coisas... Se não tivesse o PSF ficaria pior por que quem não pode pagar o 

remédio como é que ia ficar? (Q.02.112) 
Melhorou por que assim um exame de rotina assim que a gente queria tinha que ir para outros 

postos. E agora não, tá mais perto e tem mais possibilidades por que quando a gente chegava... Era só 

um posto aqui dentro de Santa Cruz e quando a gente chegava era a maior dificuldade... E agora não... 

Ficou tudo mais fácil... (Q.05.51) 

 

A proximidade da unidade básica diminui os gastos com deslocamento, mesmo 

para as populações urbanas, e permitiu também diminuir os gastos com medicação, uma 

vez que o programa oferece medicamentos da farmácia básica gratuitamente. Associado 

a isso os usuários passaram a perceber a maior oferta de serviços tais como: vacinação, 

exames ginecológicos, acompanhamento de crianças e gestantes etc. Ainda que eles 

relatem dificuldades para conseguir utilizar a contento todos os serviços do Programa, 

reconhecem que sem ele a situação seria pior. O que segue, é bem expressivo: 

Praticamente foi muito bom né? Foi bom pro pessoal aqui do bairro todinho, foi muito bom, 

porque é perto, de primeiro a gente tinha que se deslocar lá pro centro da cidade 

Hoje em dia a pessoa tem mais chance de se consultar, é vacina, é visita do médico. 

Antigamente era muito difícil pra dar vacina no filho só em campanha de ano em ano, hoje só não vacina 

quem não quer. Eu vejo aí hoje, eu vejo quando tive meus filhos pequenos, eu ia consultar lá no hospital 

infantil a pé. Porque as coisas estão mais fáceis. Hoje em dia a mãe só não consulta seu filho, só não é 

vacinado se ela não quiser. È muito perto. É por isso que eu dou um dez! ”. (Q.03.127) 

É difícil conseguir uma consulta, mas por mais difícil que seja, a gente consegue. O atendimento 

não é cem por cento, mas se ele sair daí não vai ser muito bom não”.(Q.03.119) 

Tem mais chance de falar com o médico. (Q.04.121) 

Muito. Porque qualquer problema de saúde a gente procura eles e eles nos atendem muito bem. 

Porque antes a gente tinha que ir para o Santa Catarina, hoje não. Hoje a gente vai pra aí. (Q.04.129) 
 

No que se refere às mudanças significativas provocadas na vida das pessoas, ou 

seja, o impacto que a população beneficiária consegue identificar a partir do Programa, 

observamos que houve a prevalência da ampliação do acesso enquanto o mais 

significativo. Ainda que haja dificuldades para marcar consultas, para realizar 

determinados procedimentos, mesmo assim, por ter o serviço mais próximo, e com uma 

maior oferta de consultas médicas e odontológicas e procedimentos, torna-se mais fácil 

do que era anteriormente, para a população conseguir o serviço. E e isso foi algo 

considerado relevante para estas populações, principalmente para as populações de zona 

rural que não tinham nenhum serviço de saúde na localidade, e passaram a ter a partir 

do PSF. (impacto esperado e positivo). 
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QUADRO 14 – Satisfação e mudanças com o PSF 

 Trocaria 

sua equipe 

por outra 

O que mudou a partir do programa. Categorias: Sugere 

mudanças 

Sugestões para melhoria. Categorias: 

Acari 18% Facilidade de acesso territorial, bom atendimento 

Priorização no atendimento de determinados grupos 

Atende as necessidades da população, certeza do 

atendimento 

52% Mais recursos materiais, equipamentos e medicamentos 

Melhoria da assistência (relacionamento profissional-

usuário, ampliação do atendimento médico) 

Melhoria da infra-estrutura 

Melhoria da organização do serviço (melhor distribuição de 

fichas) 

Taipu 22% 74% 

Canguaretama 47% Facilidade de acesso territorial, bom atendimento 

Oferta de medicamentos gratuitos 

Serviços de saúde para comunidades antes 

desprovidas destes serviços 

 

72% Mais recursos materiais e humanos 

Melhoria do atendimento dos funcionários e profissionais 

Melhoria da assistência médica 

Melhoria da infra-estrutura 

Colocar especialistas no programa 

Santa Cruz 48% 84% 

Mossoró 34% Facilidade de acesso territorial 

Facilidade de acesso ao médico 

Oferecem serviços que antes a população não tinha 

acesso 

Oferta de medicamentos gratuitos 

 

78% Mais recursos materiais, equipamentos, medicamentos e 

recursos humanos. 

Melhoria do atendimento médico 

Melhoria da assistência (ampliação do atendimento médico) 

Melhoria do relacionamento entre profissionais, 

trabalhadores e usuários 

Colocar médicos especialistas no programa 

Melhorar a gestão municipal 

 

Natal 33% 89% 

FONTE: Pesquisa de campo, 2011. 
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Outro ponto também destacado, refere-se ao recebimento de medicamentos 

gratuitos. De acordo com Reis et.al (2002) em estudo realizado sobre os gastos das 

famílias no Brasil com assistência médica, foi observado que quanto menor a renda e 

maior a idade dos indivíduos, maior os gastos das famílias com medicamentos, 

principalmente para aqueles que perfazem até 2 salários mínimos por mês. 

Considerando que as populações atendidas pelo PSF, na sua maioria (e considerando o 

perfil dos participantes deste estudo) tem uma situação econômica limitada, as despesas 

com medicamentos devem representar um percentual significativo do orçamento 

familiar, assim o recebimento gratuito e o acesso à consulta ao médico através do 

sistema público, são melhorias que impactam diretamente na qualidade de vida dos 

indivíduos. Então para os grupos mais idosos, esse tem sido de fato o maior impacto 

evidenciado. (impacto esperado e positivo). 

Entretanto, muitas falas são também de insatisfação, da percepção de que não 

está acontecendo melhorias, mas, ao contrário, pode estar implicando em grandes 

prejuízos à população, uma vez que eles não estão conseguindo a assistência almejada. 

Isso foi mais prevalente nos municípios de médio e grande porte. 

Ainda que alguns reconheçam que a existência de postos de saúde onde antes 

não tinha melhorou alguma coisa, afirmam igualmente, que não dá para melhorar a 

saúde só com estrutura de concreto. É preciso ter pessoas que atendam e que satisfaçam 

as necessidades dos usuários, e isso estes municípios não estão conseguindo resolver. 

 Observamos também nestas falas que, principalmente, no município de Natal, os 

usuários apontam uma piora. Assim como os profissionais, eles se referem ao antes da 

gestão do período de 2009-2012 e o agora, evidenciando que no início o Programa era 

muito bom, mas que no momento atual não está atendendo como deveria. É possível 

verificar até comparações com outros serviços que têm sido a tônica desta gestão 

municipal, como as AMEs e UPAs. Ambos os serviços são de média complexidade, 

porém não estão de todo integrados na rede de serviços de Natal, uma vez que para ser 

atendido na AME o indivíduo tem de ir diretamente no serviço pegar ficha como nas 

unidades de saúde, quando deveria ser encaminhado pela atenção básica, como acontece 

nos outros serviços, haja vista ser este um serviço especializado. 

No tocante às sugestões que a população possa ter para melhorar o Programa, 

observamos que em todos os municípios a maioria da população tem proposta. Estas 

variam pouco entre os municípios e indicam que a percepção do usuário não centra-se 

apenas no atendimento, mas ele também está sensível a perceber as dificuldades do 
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serviço e assim apontam problemas na estrutura física das unidades, da carência de 

materiais básicos e equipamentos. Mas, sobretudo e de forma muito enfática, colocam a 

necessidade de mudança em relação ao atendimento, a forma de abordar o usuário e de 

resolver seus problemas.  

Também evidenciaram a necessidade de mais médicos nas equipes, e surgiu 

como sugestão a introdução de médicos especialistas no Programa. Na visão de alguns 

usuários, o médico especialista é o mais capaz de resolver os problemas. O fato do 

médico ter uma especialidade e ir para o PSF atender como generalista, na visão dos 

usuários, atender “tudo”, torna o trabalho dele desacreditado, uma vez que, para os 

usuários se ele é especialista em determinada coisa ele só sabe aquilo bem e não domina 

o restante dos problemas de saúde. 

 Quando procuramos investigar a satisfação dos usuários para com o Programa, 

notamos que os municípios de pequeno porte foram os que apresentaram uma maior 

satisfação. Nos municípios de médio porte, observamos também um nível de satisfação 

bom, mesmo diante de todas as dificuldades levantadas. Porém, nos municípios de 

grande porte o nível de satisfação é o menor de todos e representa os municípios com 

maiores dificuldades para consolidar o Programa como estratégia e porta de entrada da 

atenção básica. Seguem adiante os Gráficos 7, 8 e 9 sobre a opinião dos usuários quanto 

ao PSF. 

GRÁFICO 7 – Avaliação do PSF pelos usuários em municípios de pequeno 

porte 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
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GRÁFICO 8 – Avaliação do PSF pelos usuários em municípios de médio porte 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

GRÁFICO 9 – Avaliação do PSF pelos usuários em municípios de grande porte 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

2.3 O PSF e a organização e participação da comunidade nas esferas de 

planejamento e controle dos serviços públicos de saúde 

 

 Este foi o aspecto mais difícil e mais frágil de ser avaliado, uma vez que a 

participação da população nas políticas de saúde, e mais especificamente no PSF, ainda 

são coisas muito distantes da realidade de uma forma geral. No entanto, no que se refere 

à avaliação de impacto, precisamos considerar como uma mudança substantiva do 

Programa, sua capacidade de provocar a adesão e participação dos usuários nos 

mecanismos de gestão da saúde pública. 
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Avaliação do PSF pelos 

usuários - Natal/RN 

Ruim/Péssima

Regular

Bom

Ótimo
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Nesse sentido, percebemos que no geral, nos municípios de pequeno porte não 

temos a presença de conselhos locais por bairro etc. Existe apenas o Conselho 

Municipal de Saúde em que participam usuários das diversas áreas de abrangência do 

PSF, mas nem sempre há representantes de todas as áreas do Programa. No entanto, 

essa participação ainda é muito pequena. 

De acordo com os questionários aplicados aos usuários, observamos que nas 

reuniões do Conselho a presença constante é dos conselheiros de saúde, mas a 

população, como regra, não participa e não procura saber o que acontece nestes espaços. 

Elas desconhecem o papel do Conselho e a importância da sua participação. Fato este 

também observado junto aos profissionais que sabem da existência do Conselho 

Municipal, mas que nunca participam das reuniões. Geralmente os participantes são 

agentes de saúde e/ou membros da secretaria de saúde, mas os médicos e enfermeiros 

do Programa, não. Em Taipu, 90% dos usuários sabem que existem organizações sociais 

no município, como o Conselho de Saúde, mas apenas 4% participam de algum tipo de 

organização social. Em Acari 68% desconhecem a existência do Conselho, e apenas 

12% participam de alguma organização social. Tais números indicam e demonstram o 

grande desafio posto ao Programa no sentido de estimular e buscar a participação da 

população, uma vez que os próprios profissionais não procuram atuar junto ao 

Conselho. 

No que se refere à participação da população no planejamento e gestão do 

Programa, essa participação também é muito pontual, sem espaços definidos para essa 

participação, sem o estímulo e nem o reconhecimento dessa importância por parte dos 

profissionais. Os únicos indícios de participação tiveram na fala das enfermeiras ao 

afirmarem que procuram manter um meio aberto de comunicação durante a consulta 

para sugestões, críticas e dúvidas. No entanto, sabemos que a população, neste espaço 

do consultório, sente-se constrangida e impotente para fazer reclamações ou críticas, e 

que não se sente à vontade para colocar suas insatisfações e sugestões para o serviço. 

Com isso temos um Programa pensado para o outro, mas sem a participação deste, sem 

de fato analisar a necessidade que é colocada pelo beneficiário direto destas ações. Tal 

fato, vai de encontro ao que é preconizado pelo Programa. 

Em Santa Cruz e Canguaretama, a realidade também não é diferente. Existe 

apenas um conselho comunitário de saúde no município e a participação da população 

se dá, na maioria das vezes, pelos conselheiros. A participação da população em si é 

bastante escassa. Assim também a representação dos conselheiros por bairro não é 
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igualitária, sequer temos um conselheiro ou representante por bairro ou algo do tipo. O 

que percebemos, é que nestes municípios os Conselhos são instâncias de pouca 

visibilidade por parte da população e de pouca participação por parte das equipes. Na 

verdade, não identificamos nenhum profissional de saúde em Canguaretama ou Santa 

Cruz que participe das ações do Conselho. Tendo em vista que, a maioria dos 

profissionais, são de outros municípios, e como as reuniões em geral, são realizadas no 

turno da noite ou nos finais de semana, estes profissionais não estão no município. 

Outro fato avaliado refere-se a realização da Conferência Municipal de Saúde. O ano de 

2011 foi o ano de realização destas conferências, no entanto, a população, sequer teve 

conhecimento da realização deste evento no município. Para visualizar melhor essa 

situação, basta percebemos que apenas 7% dos usuários entrevistados em Canguaretama 

sabem da existência de Organizações Sociais no bairro e/ou município, e destes apenas 

3% participam de alguma. Em Santa Cruz, esta realidade é semelhante, com um detalhe, 

7% sabem da existência de Organizações Sociais no bairro e/ou município, mas nenhum 

destes participam de alguma destas organizações. 

Na fala dos profissionais que participaram de Conferências Municipais ou de 

reuniões do conselho, fica evidente o descrédito para com estas instituições e a ausência 

de participação efetiva da população. Seguem relatos: 

É só politicagem. Quando tem uma coisa aqui, a gente reúne aqui, conversa com o povo, a gente 

vê que primeiro há um esclarecimento.  Por que às vezes a pessoa sabe brigar, mas não sabe lutar pelo 

que quer. Por que brigar é uma coisa... é baixar o cacete, falar de prefeito, mas você saber reivindicar 

um direito seu é diferente. (M.05.01) 

Eu vou ser bem franca. Eu achei que a conferência foi assim meio que manipulada. Não é bem 

uma participação da população, ou uma decisão dela. (E.02.02) 

 

 Quanto à participação da população no planejamento e desenvolvimento dos 

trabalhos nas unidades de saúde nos municípios de médio porte, os enfermeiros relatam 

que essa participação se dá principalmente via agente comunitário de saúde, posto que 

ele “traz a demanda” para a equipe, e também através das consultas individuais quando 

os profissionais permitem uma abertura maior para a população expor sua satisfação ou 

insatisfação com o Programa. 

Já a realidade dos municípios de Mossoró e Natal aponta algumas 

singularidades: os Conselhos Comunitários são por bairro, em Mossoró a maioria dos 

profissionais entrevistados afirma ser recente a constituição e implantação dos 

Conselhos, alguns com três meses, outros seis e até 1 ano, em Natal não, geralmente são 

conselhos mais antigos. Nestes municípios, em especial, em Natal, os Conselhos eram 

mais atuantes, se reuniam com mais regularidade e, na maioria das vezes, possuíam os 
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agentes de saúde como integrantes ou conselheiros; a participação do PSF nos 

Conselhos em Mossoró ainda se dá de forma limitada, em geral quem participa das 

reuniões são os diretores de unidades, agentes de saúde, e em alguns momentos, já 

tiveram presentes também enfermeiros e dentistas. Os médicos relataram nunca ter ido a 

estas reuniões. Em Natal, os profissionais de enfermagem são os que apontam maior 

participação nas ações do Conselho, mas confessam que têm diminuído sua presença 

nos mesmos devido ao aumento da cobrança da população por melhores serviços e a 

precariedade cada vez maior do Programa. Sem ter como dar uma “resposta” aos 

usuários, os profissionais encontram-se desmotivados para atuar junto ao Conselho.  

 No que concerne à participação da população, percebemos que esta também está 

bastante enfraquecida nos municípios de grande porte. Em Mossoró, 19% dos usuários 

entrevistados sabem que existem organizações sociais no bairro e 4% participam de 

alguma. Em Natal, 31% sabem que existem organizações sociais no bairro, mas apenas 

1% participa. Na verdade, em Natal o que existe é um esvaziamento dos conselhos 

comunitários e pouca atuação dos mesmos na gestão atual. 

Quanto a participação da comunidade no planejamento e desenvolvimento das 

ações do Programa, no município de Mossoró nenhum profissional referiu algum tipo 

de participação da comunidade neste processo. Ao contrário, a maioria das equipes 

sequer se reúne para discutir problemas da área, problemas trazidos pela população etc. 

A reunião acontece regularmente entre enfermeiros e agentes de saúde e os demais 

membros vão pouco ou nunca vão as reuniões da equipe. Em algumas equipes não se 

tem nem dia certo para estas reuniões, pois acontecem sem regularidade e apenas 

quando tem uma demanda importante que envolva todos os profissionais ou a maioria 

deles. 

 Ao avaliarmos o impacto do PSF sobre a participação social, observamos que ele 

não é evidente, uma vez que pouquíssimas pessoas sabem da existência de organizações 

sociais e menos ainda são aquelas que de fato participam. Associado à isso, temos uma 

ínfima participação dos profissionais e equipes de saúde nestas instâncias. A 

comunidade também não participa do planejamento e desenvolvimento das ações do 

Programa, não tendo espaço para reclamações, sugestões, dúvidas ou outras situações. 

O espaço que a população utiliza para isso é o espaço do trabalho educativo, que é 

pontual, apenas atinge alguns grupos prioritários (em geral, os que não apresentam 

muitos problemas com o Programa) é pouco participativo e que nem todas as equipes 
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realizam. Ou ainda o espaço das consultas individuais, um momento ainda mais tenso e 

difícil para eles colocarem suas insatisfações. 
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Capítulo VI – Análise e interpretação dos resultados 

 

Com os dados apresentados nos capítulos anteriores, precisamos retomar nossa 

questão central: quais os resultados do Programa Saúde da Família sobre os 

beneficiários em municípios de pequeno, médio e grande porte no RN? Essa questão 

nos leva, necessariamente, a retomar a hipótese que assentou o desenvolvimento deste 

estudo: os resultados do Programa variam, em nível de realização, conforme o porte dos 

municípios. De acordo com a nossa hipótese, quando menor o município, maior o nível 

de realização dos resultados.  

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), a comparação por porte 

dos municípios torna-se importante à medida em que percebemos que este tem uma 

estreita relação com a diversidade socioeconômica, refletindo assim nas condições de 

mercado, oferta de serviços e condições gerais de vida da população. Assim, citando 

uma publicação do IBGE de 2005, esta publicação traz algumas considerações 

importantes sobre o perfil dos municípios segundo o porte. De acordo com esta, à 

medida que aumenta o porte populacional, aumenta também o percentual de pessoas 

vivendo em áreas urbanas, sendo portanto, áreas mais urbanizadas, e ainda, pólo de 

atração de imigrantes, com maiores oportunidades de emprego e oferta de serviços, 

especialmente nas áreas de saúde e educação. Quando esta análise repousa sobre a 

renda, o documento revela uma associação positiva entre tamanho da população e 

rendimento domiciliar per capita. Outro indicador, o grau de vulnerabilidade, se 

mostrou mais elevado nos municípios menores. Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 

2006), tais dados respaldam a suposição de que o porte populacional é um indicador que 

deve ser considerado na descrição de agrupamentos de municípios. Porém, apesar 

desses indicadores médios apresentarem condições socioeconômicas melhor para os 

municípios maiores, sabe-se que é nestes espaços onde há uma maior desigualdade 

social intra urbana, e tal fato impacta negativamente alguns indicadores de saúde. Estes 

municípios ainda apresentam perfis específicos de morbi-mortalidade, como por 

exemplo, altas taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares e por causas externas. 

(BRASIL, 2006). 

Em outro trabalho de Henrique e Calvo (2009), comparando os municípios por 

porte, os autores demonstram que quanto menor os municípios melhores são os 
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resultados do PSF no que se refere aos indicadores sociais. E é nos municípios maiores, 

especialmente os que possuem mais de 100.000 habitantes, onde permanece o desafio 

para consolidar a equipe de saúde da família. (BODSTEIN, et.al., 2006, CAMPOS, 

et.al, 2002, FACCHINI, et.al., 2007). 

Considerando estes estudos é possível afirmar que há diferenças importantes 

entre os municípios quando os agrupamos a partir do seu porte populacional, que vão 

ser relevantes sobre aspectos da saúde e da vida dos indivíduos. Considerando ainda que 

os municípios de pequeno e médio porte, em geral, já apresentam uma cobertura de 

100% do PSF, estando numa situação satisfatória na implantação do Programa 

(HENRIQUE, CALVO, 2009), e ainda que eles possuem menor complexidade da rede 

de serviços, menor demanda de problemas urbanos que geram ônus significativos para 

os serviços de saúde como, por exemplo, a violência urbana, drogadição etc, podemos 

inferir que o Programa Saúde da Família tem melhores resultados nestes municípios. 

Sobretudo, impactos positivos, haja vista que são também estes municípios que, 

historicamente, tiveram restrições de acesso e exclusão de grande parcela da população 

aos serviços de saúde de uma forma geral. 

Dessa forma, passaremos agora a rever os resultados do Programa, conforme 

apresentado nos capítulos anteriores, quanto ao nível de realização por porte 

populacional, na avaliação de três princípios do Programa (universalização, 

integralidade e participação social), para então identificarmos em que medida temos 

mudanças significativas entre eles e como isso pode estar relacionado ao seu porte. Para 

melhor compreensão, eles serão apresentados considerando o princípio avaliado, 

seguido pelo tipo de resultado (se estrito, efeito ou impacto) e por porte. 

Para tanto, iniciaremos esta parte com a apresentação de um quadro-resumo dos 

principais resultados alcançados a partir da pesquisa. Em seguida, iremos situar estes 

resultados a partir dos critérios utilizados na avaliação de impacto (SOUZA, 2013) e 

analisá-los à luz do modelo teórico do Programa e da literatura pertinente. 
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QUADRO 15 - QUADRO-RESUMO – Resultados do processo de avaliação do PSF nos municípios 

Municípios Municípios de pequeno porte Municípios de médio porte Municípios de grande porte 

ACESSIBILIDADE 

1. Resultados Estritos 

1.1 Grau de cobertura do programa saúde 

da família 

100% de cobertura do PSF 100% de cobertura do PSF Cobertura parcial 

1.2 Média anual de consultas médicas por 

habitantes nas especialidades básicas e 

média mensal de visitas domiciliares por 

família pelos agentes comunitários de 

saúde. 

Abaixo da meta estabelecida pelo 

Ministério da Saúde  

Abaixo das metas estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde 

Atende parcialmente as metas 

estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde 

1.3. Indicadores referentes à atenção á 

saúde nos ciclos de vida. 

Valores considerados positivos, uma vez 

que não se tem parâmetros apenas uma 

estimativa de maior cobertura possível. 

Valores considerados positivos, à 

exceção da hospitalização de crianças 

por causas sensíveis à atenção básica, 

que deveria ser decrescente e os 

valores foram crescentes. 

Valores considerados positivos, 

uma vez que não se tem 

parâmetros apenas uma 

estimativa de maior cobertura 

possível. 

2. Efeitos 

2.1 Serviço referido para o primeiro 

atendimento de saúde 
Amplitude 

Efeito esperado e positivo – Procuram o 

PSF como primeiro serviços em casos que 

não são urgência/emergência; 

 

Efeito negativo – Dificuldades de acesso 

ao serviço, uma vez que o mesmo é 

oferecido de forma limitada para as 

localidades rurais. (Taipu) 

Amplitude 

Efeito esperado e positivo – 

Procuram o PSF como primeiro 

serviços em casos que não são 

urgência/emergência; 

 

 

 

 

Amplitude 

Efeito esperado, porém 

limitado – procuram o PSF, mas 

ainda buscam outros serviços 

pela facilidade de atendimento 

(AMEs e UPAs) 

 

 

2.2 Acesso/ acessibilidade dos usuários no 

PSF. 

 

Amplitude 

Efeito desejado e positivo – dias para 

acompanhamento de grupos prioritários 

 

Amplitude 

Efeito desejado e positivo – dias 

para acompanhamento de grupos 

prioritários 

 

Amplitude 

Efeito desejado e positivo – 

dias para acompanhamento de 

grupos prioritários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
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QUADRO 15 – Continuação... 
2.2 Acesso/acessibilidade dos 

usuários no PSF 
Expectativas: 

Efeito negativo – limitação de 

atendimento por família. Comércio 

de fichas. 

 

Não foi observado efeito no que 

concerne à diminuição das 

barreiras de acessibilidade 

 

Expectativas: 

Efeito negativo – limitação de 

atendimento por família. Comércio 

de fichas. 

 

Não foi observado efeito no que 

concerne à diminuição das 

barreiras de acessibilidade 

 

Expectativas: 

Efeito negativo – limitação de 

atendimento por família. Comércio 

de fichas. 

 

Efeito indesejado – Procura de 

outros serviços especializados como 

porta de entrada (AME e UPA) em 

decorrência das dificuldades para 

conseguir assistência médica nas 

unidades básicas de saúde. 

INTEGRALIDADE 

1. Efeitos 

1.1. Práticas de saúde 

1.1.1 Ações de caráter preventivo – 

trabalho de educação em saúde 

desenvolvido pelas equipes 

 

Medição/ Amplitude: 

Efeito positivo e desejado: 
realização de ações educativas para o 

público em geral. 

Efeito positivo e esperado: Trabalho 

educativo para os grupos prioritários 

 

Expectativa: 

Efeito indesejado: pouca 

participação da população. 

Efeito indesejado: Falta de estímulo 

dos profissionais para a realização 

das ações educativas. 

 

Medição/amplitude: 

Efeito positivo e desejado: 
realização de ações educativas para o 

público em geral. 

Efeito positivo e esperado: Trabalho 

educativo para os grupos prioritários 

 

Expectativa: 

Efeito indesejado: pouca 

participação da população. 

Efeito indesejado: Falta de estímulo 

dos profissionais para a realização 

das ações educativas. 

 

Medição/Amplitude: 

Efeito positivo e desejado: 
realização de ações educativas para o 

público em geral. 

Efeito positivo e esperado: Trabalho 

educativo para os grupos prioritários 

Efeito positivo e esperado: Maior 

presença do profissional médico e 

demais profissionais de saúde a 

frente dos trabalhos educativos 

(Natal) 

 

Expectativa: 

Efeito indesejado: pouca 

participação da população. 

Efeito indesejado: Falta de estímulo 

dos profissionais para a realização 

das ações educativas. 
Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
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QUADRO 15 – Continuação... 

1.1.2. Abordagem dos usuários 

pelos profissionais de 

saúde – assistência 

ambulatorial 

 

Expectativas/ Valoração/ 

Materialização: 

Efeito não observado – mudanças 

das práticas dos profissionais 

médicos 

Efeito positivo e desejado – Maior 

participação dos enfermeiros no 

acompanhamento dos grupos 

prioritários e uma atenção mais 

integral 

Expectativas/ Valoração/ 

Materialização: 

Efeito não observado – mudanças 

das práticas dos profissionais 

médicos 

Efeito positivo e desejado – Maior 

participação dos enfermeiros no 

acompanhamento dos grupos 

prioritários e uma atenção mais 

integral 

Expectativas/ Valoração/ 

Materialização: 

Efeito não observado – mudanças 

das práticas dos profissionais 

médicos 

Efeito positivo e desejado – Maior 

participação dos enfermeiros no 

acompanhamento dos grupos 

prioritários e uma atenção mais 

integral 

ACESSIBILIDADE/ INTEGRALIDADE 

Impacto 

2.1. Funcionamento do sistema de 

referência e contra-referência. 

- A vivência dos usuários 

- Visão dos profissionais 

 

Expectativas: 

Impacto inesperado positivo: 

referência para clínicas básicas 

(pediatria, ginecologia e obstetrícia) 

funciona dentro das equipes do PSF. 

(Acari) 

 

Efeito negativo: Menor tempo para 

atendimento à população adscrita. 

(Acari) 

 

Materialização 

Impacto negativo: Ineficiência do 

sistema de referência gera descrédito 

nos serviços públicos de saúde. 

 

 

Desdobramento: 

Não houve impacto: na contra 

referência. 

Materialização 

Impacto negativo: Ineficiência do 

sistema de referência gera descrédito 

nos serviços públicos de saúde. 

 

 

Desdobramento: 

Não houve impacto: na contra 

referência.  

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
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QUADRO 15 – Continuação... 

 

 Desdobramento: 

Não houve impacto: na contra 

referência. 

 

  

2.2. Satisfação do usuário com o PSF Materialização: Impacto simbólico 

Impacto positivo: Vínculo entre 

profissionais médicos e usuários cria 

valorização e credibilidade no 

sistema de saúde pública (Acari) 

 

Dimensão: impacto 

socioeconômico:  

Impacto positivo: melhorou o 

acesso diminuindo barreiras 

geográficas e financeiras e 

aumentando a frequência dos 

usuários aos serviços de saúde 

 

Materialização: impacto simbólico 

Impacto negativo: atuação dos 

profissionais médicos insatisfatória 

gera a preferência por médicos 

especialistas aos generalistas 

 

Dimensão: impacto 

socioeconômico:  

Impacto positivo: melhorou o 

acesso diminuindo barreiras 

geográficas e financeiras e 

aumentando a frequência dos 

usuários aos serviços de saúde. 

Dimensão: impacto 

socioeconômico:  

Impacto positivo: melhorou o 

acesso diminuindo barreiras 

geográficas e financeiras e 

aumentando a frequência dos 

usuários aos serviços de saúde 

 

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

1. Impacto 

O PSF e a organização e participação 

popular nas esferas de planejamento 

e controle dos serviços públicos de 

saúde. 

Não houve impacto Não houve impacto Não houve impacto 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
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 Tomando como referência os dados sintetizados no quadro anterior, podemos 

iniciar nossa análise a partir do princípio da universalização, que envolveu os aspectos 

relacionados ao acesso/acessibilidade. É importante considerarmos que em 

determinadas situações, os termos acessibilidade e integralidade se sobrepõe de forma 

tal que as características analisadas vão corresponder a estas duas categorias, como é o 

caso da referência e contra-referência, satisfação do usuários etc.  

Os resultados alcançados estiveram relacionados com os seguintes critérios da 

avaliação de impacto: amplitude, medição, valoração, expectativas, materialização, 

desdobramentos e dimensão. A seguir apresentaremos os resultados a partir de cada 

conceito central utilizado nesta pesquisa 

 

1. Universalização: O acesso e a acessibilidade no PSF 

 

 Em termos de medição, os resultados estritos nos mostraram que o acesso foi 

ampliado atingindo uma cobertura de 100% em municípios de pequeno e médio porte, 

porém nos municípios de grande porte a cobertura ainda é baixa (Natal) ou mediana 

(Mossoró), porém já representam um acréscimo substantivo na oferta dos serviços de 

atenção básica para a população. 

 Tal fato é singular e precisa ser interpretado. Quando falamos em ampliação do 

acesso, logo nos vem à ideia de universalização, de direito a todos, e, principalmente de 

inclusão de segmentos antes excluídos dos serviços de saúde. Todavia, é preciso ficar 

claro que ampliar a oferta do serviço não significa, necessariamente, fazer com que o 

mesmo seja mais, ou melhor, utilizado pela população. Ao contrário, no PSF tivemos 

um aumento substancial da oferta de serviços, porém ainda precisamos minimizar 

barreiras que impedem o usuário de chegar até o serviço e o utilizá-lo de maneira 

adequada. Para Azevedo (2007, p.39) a  

 

ampliação da cobertura populacional consiste num dos elementos 

constitutivos do acesso, mas há de se entender que a ampliação do número de 

unidades de saúde, ainda que sejam unidades de saúde da família, apesar de 

necessária, não é suficiente para indicar que efetivamente o acesso tenha se 

ampliado.  

 

  

Para melhor apreender essa situação, basta situarmos aqui os demais resultados 

estritos alcançados. Poderíamos dizer que estes resultados são insuficientes em relação 
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ao que se espera do PSF enquanto “estratégia”, “modelo prioritário”. Para o Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2002b), o programa contribui para diminuir a mortalidade infantil e 

a internação hospitalar. Nas famílias assistidas há ainda o aumento da vacinação, do 

controle da diabetes e hipertensão etc. Nos municípios onde o PSF está 

“adequadamente” implantado, com profissionais capacitados e integrados ao sistema 

municipal de saúde, neste nível de atenção é possível resolver 85% de todos os 

problemas de saúde da população adscrita. O PSF assim se constitui como um 

importante avanço em direção aos princípios do SUS, tais como: amplo acesso aos 

serviços, atenção integral, adequada às necessidades individuais e coletivas com 

qualidade e alta resolutividade, para todos os brasileiros.  

 Figueiredo e Tanaka (1995) chamam-nos a atenção para o contexto da saúde 

então vigente, onde antes do PSF as condições eram desfavoráveis ao SUS. No que 

tange à análise individualizada de suas diretrizes, algumas tiveram estratégias de 

desenvolvimento reconhecível, como é o caso da universalização e a municipalização da 

gestão dos serviços de saúde. No entanto, até então as mudanças não resultaram de uma 

melhora da assistência para a maioria dos municípios brasileiros. Segundo os autores, 

no Brasil vive-se uma forma de “tragédia cotidiana”, onde as filas, doenças, mortes e 

privações de diversas naturezas traduzem a inserção dos historicamente excluídos do 

acesso à assistência. O PSF deveria vir para mitigar essa realidade. 

Os dados estatísticos nos mostram, mas não explicam, o que evoluímos em 

termos de quantidade de atendimentos, principalmente, quando consideramos os grupos 

prioritários. A cobertura médica de atendimento ainda está aquém do esperado e as 

visitas domiciliares também. Entretanto, tivemos nesse período de análise de 2001 a 

2006, um aumento do número de equipe e a ampliação do Programa, o que ao contrário 

do que se esperava não representou a ampliação esperada de atendimento médico por 

habitante/ ano, nem o aumento esperado da média mensal de visitas domiciliares por 

família/ por agente comunitário. Nos municípios de pequeno e médio porte estes 

resultados foram insatisfatórios, no entanto, os municípios de grande porte apresentaram 

melhores resultados, ainda que seu grau de cobertura do Programa ainda não contemple 

a população como um todo. Mas onde o Programa já foi implantado, está apresentando 

resultados satisfatórios quanto a estes indicadores. 

Mas por que os resultados são considerados abaixo do esperado, ou 

insatisfatórios? Tomando como referência o Ministério da Saúde, em publicação de 

2002b (p.10-11), este afirma, 
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É importante ressaltar que o acompanhamento realizado pela equipe de Saúde 

da Família prevê uma série de atividades que ampliam o vínculo da 

população com os profissionais e aumentam a qualidade e abrangência do 

trabalho realizado. Os indivíduos que são atendidos pelo PSF recebem maior 

número de atendimentos. Enquanto cada brasileiro é assistido em 1,5 

consulta médica básica por ano em média, aqueles que têm acompanhamento 

da equipe do programa, em municípios com alta cobertura populacional, são 

assistidos em 2,1 consultas médicas. Um grande diferencial do trabalho das 

equipes do PSF é o alto conhecimento das famílias e o acompanhamento 

realizado nas visitas domiciliares. As famílias cobertas pelo programa de 

Saúde da Família recebem, em média, 13 visitas ao ano, ou seja, mais de uma 

visita por mês. 

 

Percebemos a partir daí, o quanto estes municípios estão aquém do que é 

preconizado e mais ainda do que se espera efetivamente dos mesmos. Considerando que 

estes dois indicadores são o carro-chefe dos indicadores de saúde trabalhados pelo 

Programa, fica a inquietação: por que não alcançamos o mínimo? Quais os fatores 

intervenientes podem estar atuando para resultados abaixo do esperado? 

 O crescimento do Programa é inegável, seu grau de cobertura incomparável, 

porém os resultados, ainda que apenas os estritos, ainda encontram-se abaixo do 

esperado para todos os municípios, mesmo com uma melhora relativa para municípios 

maiores. 

 Outro dado que chama a atenção nos resultados estritos, refere-se às 

hospitalizações por causas sensíveis à atenção básica como pneumonias e desidratação 

em crianças menores de 5 anos. Estas doenças são consideradas passíveis de tratamento 

pela rede básica, e estima-se que onde o Programa é bem implantado esses valores 

tendem a diminuir. Porém, não foi o que aconteceu nos municípios de médio porte 

analisados. 

 De acordo com Elias e Magajewski apud Gonçalves (2009), a partir do 

monitoramento das internações hospitalares por condições sensíveis à atenção básica, é 

possível avaliar o impacto da atenção primária sobre a saúde da população. Para estes 

autores citados por Gonçalves (2009, p.11), chamou a atenção,  

 

a tendência de aumento das internações por AVC na população atendida pelo 

PSF. Os resultados apresentados, a par de comprovar o avanço ocorrido na 

última década, constatam o caráter precário das mudanças ocorridas desde o 

início da implementação do PSF, especialmente quando se constata a 

indefinição das políticas relacionadas com o processo de trabalho e a 

insuficiente qualificação das equipes de saúde da família. Para reforçar esta 

afirmação, na região pesquisada, apenas 14% das equipes consideradas 

adequadas receberam capacitação através de Curso Introdutório, menos da 

metade dos médicos das equipes de PSF (45%) cumprem a jornada de 40 
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horas semanais e mais de 25% das equipes se modificam em tempo menor do 

que doze meses. Além disso, se verifica no caso da doença hipertensiva que a 

falta de equipamentos e medicamentos essenciais é uma constante. Os 

obstáculos encontrados para a referência e contra referência aos serviços dos 

níveis secundários e terciários são relevantes e o resultado é o aumento de 

enfermidades que por falta de diagnóstico e controle oportunos, agravam e 

têm sua atenção adequada apenas no nível hospitalar.   

 

Em pesquisa realizada por Formigli, et.al. (1996), percebemos também que as 

causas de morte registradas nas Declarações de Óbito infantil foram consideradas, 

potencialmente, evitável pela ação oportuna e adequada de serviços de saúde. Para os 

autores, a universalização do acesso em Salvador ainda não se fez traduzir numa oferta 

de serviços suficientes e racionalmente distribuída, de modo a propiciar o contato 

oportuno entre o paciente e as unidades de saúde. 

 Levando em conta apenas os resultados estritos, podemos dizer que a ampliação 

do Programa, também, por si só não representou um aumento quantitativo de consultas 

e visitas domiciliares, além de uma diminuição da hospitalização por causas evitáveis, 

principalmente nos municípios de médio porte que apresentaram resultados mais 

insatisfatórios. E mais, os municípios de grande porte foram os que apresentaram 

melhores resultados em relação a estes indicadores. 

 Quais os fatores poderiam estar por trás destes resultados? A esta pergunta 

procuramos responder a partir da análise dos demais elementos relacionados à 

acessibilidade, e que diz respeito aos efeitos do Programa. Porém, suspeitamos que seja 

necessário aprofundar estas discussões, seja através de novos estudos, seja através de 

outras reflexões sobre o trabalho das equipes. 

No tocante aos efeitos, em termos de amplitude, observamos que em todos os 

municípios o PSF tem sido representado como a porta de entrada prioritária para o 

sistema de saúde e esse é um efeito esperado e positivo. Ainda que nos municípios de 

grande porte tenhamos parcelas da população atendida pelo PSF que procura também os 

serviços oferecidos pelas AMEs e UPAs, podemos afirmar que isso se deve, sobretudo, 

às dificuldades enfrentadas pelo Programa para realizar suas ações, principalmente no 

município de Natal. Quando analisamos as dificuldades no que se refere a conseguir 

marcar consultas no PSF, identificamos também barreiras de acessibilidade que geram 

um efeito indesejado.  

O PSF, enquanto porta de entrada do sistema de saúde, é uma conquista 

excepcional do ponto de vista da organização do sistema, da diminuição de custos com 

alta tecnologia, da racionalização do gasto em saúde, do direcionamento oportuno dos 
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problemas de saúde de acordo com as necessidades do usuário etc. (STARFIELD, 

2004). Contudo, há que considerar que ao mesmo tempo em que o Programa torna-se a 

porta de entrada, em muitos municípios, ela é uma “estreita porta de entrada” que tem 

efeitos perversos sobre a população mais carente de serviços, a exemplo das populações 

rurais em municípios de pequeno e médio porte. (AZEVEDO, 2007). 

Quando se limita o atendimento ao PSF e não se oferecem as condições 

necessárias para atender a demanda, temos uma restrição do direito e não uma 

ampliação do acesso. Tal cenário, aponta para um possível retrocesso, uma vez que ir à 

Unidade Básica de Saúde tentar o primeiro atendimento tem se tornado uma imposição 

dos demais serviços referenciados. E nestes casos, o usuário se vê peregrinando pelos 

serviços de saúde para tentar resolver seu problema. Seria uma estratégia positiva a 

utilizada hoje pelos hospitais, se o PSF conseguisse dar a cobertura necessária a estas 

populações, mas o que os usuários relatam são dificuldades crescentes de atendimento 

na rede básica e uma resistência a este atendimento nos outros níveis do sistema, 

principalmente nos hospitais, o que estamos chamando aqui de efeito negativo do 

programa. 

Assim, se os profissionais de saúde só estão na localidade a cada 15 dias, e se 

uma criança tem uma febre, uma dor abdominal, uma virose etc, problemas 

corriqueiros, passíveis de atenção ambulatorial, o que fazer quando os hospitais rejeitam 

o atendimento por que não é uma situação de urgência/ emergência hospitalar? E, o 

usuário só terá o serviço do PSF novamente dali a alguns dias, e se não houver feriado, 

reuniões na secretaria etc, que impeçam os profissionais de estarem naquele dia, na 

referida localidade.  Aqui, cabe refletir através da fala de uma usuária que exprime bem 

toda a indignação por não compreender essa lógica: “Como vou adivinhar quando estou 

doente? A doença não tem data certa pra chegar. Não dá para esperar o médico daqui 

vir pra poder adoecer...” (Q.06.47). 

Mesmo que os profissionais expressem a respeito disso uma preocupação, e que 

há uma tentativa de sensibilizar os demais profissionais que atuam no hospital para 

atender as famílias que vivem em localidades rurais independente do quadro clínico que 

elas apresentem, percebemos que, de acordo com os usuários, a resistência ainda é 

muito grande.  

O que falta a nosso ver é uma verdadeira integração destes serviços, seja no 

tocante ao mínimo, como o atendimento de populações que têm a assistência pelo PSF 

limitada, como também a integração de ações conjuntas com as equipes, como é o caso 
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da contra-referência que veremos mais adiante. Além, é claro, de se rever os 

“benefícios” e as consequências da redução da carga horária dos profissionais para estas 

comunidades. 

Em pesquisa realizada por Ribeiro et.al. (2010), também ficou patente a restrição 

de acesso imposta às áreas rurais. Nesta pesquisa, observou-se que metade dos 

informantes disseram que quando alguém adoece, primeiro tenta-se o tratamento em 

casa para os casos considerados, segundo os autores, de condições de risco clínico, tais 

como febres e diarreias. Ou seja, doenças importantes que mereciam de avaliação por 

um profissional de saúde, principalmente quando o indivíduo doente é uma criança. 

Outro fato que ficou evidente é que a distribuição de medicamentos é mais eficiente nas 

áreas urbanas do que em áreas rurais. 

Nesse sentido, o efeito positivo da porta de entrada através do PSF, nas 

localidades rurais, tal como verificamos nestes casos, gerou um efeito negativo e 

importante para os municípios menores, onde há maior prevalência de áreas rurais. 

Tendo em vista que, por um lado ampliou-se a oferta de serviços de atenção básica na 

localidade por que antes não havia, porém, ao mesmo tempo, restringiu-se esse acesso à 

alguns dias no mês, e houve a restrição para os demais serviços, tais como hospitais. 

 Um aspecto bastante importante quando analisamos a acessibilidade, é o efeito 

positivo e desejado trazido pelo programa e que foi alcançado por todos os municípios. 

Como de fato temos percebido não só em discursos oficiais, mas também em trabalhos 

de pesquisa, com o PSF houve um aumento do acompanhamento dos grupos 

considerados prioritários como crianças, gestantes, pacientes portadores de doenças 

crônicas como diabetes e hipertensão, além de pacientes que têm hanseníase e 

tuberculose. (BRASIL, 2002b). Desde o início do Programa, estes são os grupos 

considerados prioritários, ainda que ao longo da implementação do mesmo, tenhamos 

assistido a um aumento considerável de outros tais como: idosos, adolescentes etc, mas 

ainda de forma pontual através das equipes e dos municípios. Essa priorização, permite 

um acompanhamento mais próximo e um maior controle sobre os problemas de saúde 

que atingem estas populações com mais frequência e que são passíveis de prevenção e 

promoção, além do tratamento oportuno e adequado pela atenção básica. 

No que tange ao acesso das demais parcelas da população no critério referente ás 

expectativas, não observamos efeitos, tendo em vista que as barreiras de acessibilidade 

impostas são recorrentes dentro dos serviços públicos de saúde, e são representadas aqui 

pelas dificuldades de marcação de consultas, principalmente para o médico, no PSF. Ou 
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seja, com o PSF não notamos mudanças significativas para ampliar o acesso destas 

populações, tendo em vista que as barreiras habituais de acessibilidade ainda persistem, 

quais sejam: o problema das fichas, das filas e de uma demanda superior à oferta. 

 Em pesquisa realizada pelo CONASS (Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde) sobre a opinião dos brasileiros, foi constatado que a saúde aparece como um dos 

principais problemas evidenciados pela população. E dentre aqueles enfrentados no 

SUS, encontram-se justamente as filas de espera para obtenção de consultas médicas. 

(BRASIL, 2003). 

 A “ficha”, representa a principal barreira organizacional colocada pelos usuários 

para conseguir marcar consultas, principalmente, médicas no PSF. Os grupos 

prioritários não tem essa dificuldade uma vez que as equipes oferecem alternativas para 

facilitar o acesso, tais como: marcação de consulta pelos agentes comunitários, dia 

específico para marcação só de determinado grupo, agendamento de retorno pelos 

próprios profissionais, médicos e enfermeiros etc. No entanto, os demais usuários ficam 

dependentes de vagas para conseguir atendimento e associando isso à grande demanda e 

carga horária médica limitada, uma vez que os médicos, em geral, não cumprem a carga 

horária de 40 horas semanais, vamos ter como resultado a persistência de filas pela 

madrugada e insatisfação da população, na medida em que ir à unidade pela madrugada 

não é sinônimo de conseguir a consulta.  

No trabalho desenvolvido por Souza, et.al (2008), também foi observado que as 

fichas e as filas são os principais problemas apontados pela população e que tal 

situação, em parte, foi atribuída ao número reduzido de médicos na unidades e à falta de 

especialistas. Nesse estudo ainda, os autores identificaram que as variações quanto às 

dificuldades de acesso, foram mais expressivas em municípios com características de 

metrópoles, onde a expansão da cobertura ainda é restrita e com áreas contíguas 

descobertas. Ainda ressaltam que nestas equipes do Programa, ainda prevalece um 

trabalho em saúde nos moldes tradicionais, centrados na consulta médica por meio da 

distribuição de fichas para a demanda aberta. 

 No estudo em questão, identificamos possíveis variáveis intervenientes que 

podem estar contribuindo para a ausência dos efeitos esperados em relação à diminuição 

das barreiras de acessibilidade ao Programa. Essas variáveis foram: não cumprimento da 

carga horária de 40 horas por todos os profissionais médicos, com maior frequência nos 

municípios de pequeno e médio porte, a alta rotatividade de médicos nos municípios de 

médio porte e ausência destes profissionais em municípios de médio e grande porte. 
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Acreditamos que estes três fatores isolados e/ou associados estejam relacionados a uma 

diminuição e, por conseguinte, limitação na oferta de consultas à população aumentando 

a demanda reprimida, além de condições também insuficientes para possibilitar a 

criação de vínculos e co-responsabilização com a população. 

Para o Brasil (2004b) o pouco tempo de permanência dos médicos nas equipes 

pode constituir em fator limitante para o trabalho, dificultando desde a qualificação dos 

profissionais até o desempenho das ações, tendo em vista a necessidade de adesão e 

incorporação de novos valores e o exercício de novas práticas de saúde. 

Em pesquisa normativa realizada no PSF, observou-se que nenhuma unidade 

federativa apresentou 100% das equipes com a presença do médico. No Nordeste, o 

Estado do Rio Grande do Norte apresentava 5,6% de ausência deste profissional. Essa 

deficiência de profissionais, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, é um 

problema grave para a implantação e a expansão da estratégia da Saúde da Família, que 

precisa do envolvimento não só dos gestores, mas também da academia e dos polos de 

educação permanente (BRASIL, 2004b). 

 Nos municípios de pequeno porte, existe o que os profissionais denominam de 

horário corrido, onde, principalmente os médicos, atendem, em geral, até o meio-dia. 

Nos municípios de médio porte, observamos que os médicos cumprem carga horária 

bastante diversa de uma equipe para outra. Encontramos médicos que atendem dois dias 

durante a semana, outros três, alguns só atendem pela manhã de segunda a quinta e 

assim por diante.  

No município de Santa Cruz, para se ter uma ideia, a Secretaria de Saúde editou 

uma portaria que diminuía de 40 para 20 horas a carga horária do médico do PSF, 

mantendo o mesmo salário. Tal medida, foi tomada devido ao fracasso do último 

concurso público para médicos do PSF. Passados dois anos do concurso e tendo 

chamado todos os aprovados, ainda restavam vagas a serem preenchidas, pois os que 

foram chamados não aceitaram as condições de trabalho oferecidas pelo programa. De 

doze equipes, apenas 5 tinham médico que vieram do concurso, as outras não tinham 

este profissional ou funcionavam com médicos contratados temporariamente em outro 

regime de trabalho, na maioria de 20 horas. Com essa redução de carga horária, as 

implicações foram muitas: diminuíram as ações dos médicos nos programas de 

acompanhamento e de prevenção, reduziu a participação destes nas reuniões de equipe e 

no trabalho educativo, e até mesmo nas visitas domiciliares. Estes fatores, não são 
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apenas destes municípios, mas refletem uma realidade nacional e geram também 

implicações sobre os resultados do Programa.  

De acordo com o Ministério da Saúde, o estabelecimento de 40 horas semanais 

para os profissionais do PSF sustenta-se na ideia de que esta é uma condição necessária 

para a criação de vínculos entre os membros da equipe e entre estes e a população, 

assim como para um melhor desenvolvimento do processo de trabalho nas equipes. Os 

resultados revelados pela pesquisa normativa do PSF mostram que, formalmente, a 

maioria dos municípios atendeu a esta diretriz, o que foi evidenciado pela contratação, 

no entanto, as cargas horárias cumpridas foram sistematicamente inferiores, 

principalmente dos médicos e cirurgiões-dentistas do Programa. Nesta pesquisa, 

observou-se também que de 20 a 30% dos profissionais têm vínculos trabalhistas 

precários, e isso resulta em maior rotatividade e insatisfação dos profissionais. 

(BRASIL, 2004b). 

Ainda nesta pesquisa, para o total das equipes investigadas, a carga horária 

efetivamente cumprida pelos profissionais foi, em todas as categorias, exceto os agentes 

comunitários de saúde, inferior à contratada, especialmente para os de nível superior. Os 

percentuais de equipes cujos profissionais cumpriam 40 horas semanais, foram de 

59,7% para os médicos e 77,8% para os enfermeiros. Nesse sentido, o Ministério da 

Saúde destaca que um dos problemas graves a ser enfrentado com a expansão do PSF e 

seu impacto sobre a organização e resolutividade do sistema refere-se à questão dos 

recursos humanos disponíveis para o Programa, e com isso destaca como fundamental: 

pensar a formação médica, a insuficiência de profissionais, o despreparo e a baixa 

qualificação para atuar no Programa. (BRASIL, 2004b). 

Para Sampaio (2004), as equipes que atendem em tempo integral tem isso como 

um fator facilitador do estabelecimento do vínculo, da relação mútua entre usuários e 

profissionais de saúde. Contudo, algumas situações dificultam essas relações, tais como 

a rotatividade dos profissionais e jornadas de trabalho bem inferiores ao preconizado. 

Nesse contexto, a alta rotatividade dos profissionais das equipes tem sido, em geral, 

associada a formas precárias de vínculo, que leva os mesmos a procurar lugares que 

ofereçam melhores condições e maior segurança. No entanto, os dados de Sampaio 

(2004) relativos aos profissionais que têm vínculos como estatutários ou celetista, 

demonstram que isto também não está associado a uma maior fixação do profissional no 

município. E aponta que a permanência dos profissionais, nas equipes, varia para as 

diferentes categorias, sendo menor entre os médicos e maior entre os auxiliares. Assim, 
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sugere que se analisem outros fatores para além das formas de contratação, que 

favoreçam e estejam relacionadas, de fato, a uma maior fixação dos profissionais nas 

equipes e nos municípios.  

Nas áreas rurais, as principais limitações do acesso/ barreiras de acessibilidade 

estiveram relacionados ao fato das equipes passarem pouco tempo e/ou estarem 

presentes após intervalos de tempo considerados longos pela população, entre 8 e 15 

dias. A permanência das equipes poucos dias nas comunidades da zona rural está 

relacionado à geografia destas áreas, possuindo grandes distâncias entre as residências e 

com pequeno contingente populacional, o que faz com que uma equipe precise atender 

um maior número de pessoas e com isso, outras localidades, tendo de dividir seu tempo 

entre todas as áreas atendidas. Dessa forma, os municípios que possuem extensas áreas 

rurais vão apresentar dificuldades para oferecer os serviços do Programa de tal forma 

que garanta uma maior acessibilidade aos usuários, uma vez que as distâncias e/ou o 

pouco tempo na área vão ser sempre condições que implicam em dificuldades para fazer 

uso destes serviços. Tais situações, associadas à resistência de atendimento ambulatorial 

encontrada nos hospitais, principalmente, nos municípios de pequeno e médio porte, 

geram para estas famílias condições de exclusão ao acesso universal à saúde. Tal fato 

acontece quando o usuário da zona rural precisa de atendimento ambulatorial e, que por 

diversos motivos, como o pouco tempo das equipes na sua localidade, fichas 

insuficientes para atendimento médico etc, implicam em dificuldades para conseguir 

assistência. E o não atendimento nos hospitais, dos casos considerados ambulatoriais, 

também vai contribuir para ampliar as dificuldades para este usuário.  

 Ainda sobre as barreiras de acessibilidade, no que se refere às expectativas, 

observamos um efeito negativo gerado em algumas equipes quando lançaram mão de 

mais um recurso que a princípio pretendeu minimizar os problemas, no entanto, gerou 

ainda mais limitações, de acordo com a população. Para tentar minimizar os problemas 

decorrentes do comércio de fichas na porta das unidades de saúde, limitaram o número 

distribuídas por famílias. Assim, cada família tem direito a receber apenas uma ficha 

para determinado dia de atendimento. Com isso os usuários alegavam limitações 

maiores ao acesso, uma vez que quando dois membros da família estiverem doentes, 

apenas um poderá ir até à unidade de saúde conseguir atendimento médico. Assim, 

verificamos o quanto as barreiras podem interferir de forma importante no acesso ao 

serviço. E neste sentindo, para Oliveira (2010, p.63-64), 
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O acesso aparece como um aspecto fundamental a ser considerado em uma 

estratégia para qualificar a assistência. As desigualdades na utilização de 

serviços de saúde refletem nas desigualdades individuais no risco de adoecer 

e morrer, e também nas diferenças comportamentais frente às doenças e às 

características da oferta de serviços. É importante verificar que a equidade no 

acesso está relacionada à qualidade e organização dos serviços oferecidos. 

Numa compreensão ampliada, a acessibilidade pode ser definida como o grau 

de ajuste entre as características dos recursos de saúde e as da população, no 

processo de busca e obtenção de assistência à saúde.  

 

 A autora ainda acrescenta, 
 

Do ponto de vista funcional, há a necessidade dos serviços serem oportunos, 

contínuos, atenderem à demanda real e serem capazes de assegurar o acesso a 

outros níveis hierárquicos do sistema.(...) Diversos fatores são considerados 

obstáculos à utilização dos serviços, tais como: custo, localização, forma de 

organização e demora para obtenção do atendimento. (OLIVEIRA, 2010, p. 

66). 

 

 No município de Natal, estas barreiras de acessibilidade, sobre o critério de 

expectativas, geraram também um efeito indesejado, que foi a procura por serviços 

especializados em detrimento do PSF. Os usuários afirmam ser mais fácil e as barreiras 

são menores, mais ainda são evidentes, para conseguir atendimento nas AMEs e UPAs 

do que no Programa. Nestes serviços, também encontramos um cenário parecido com o 

PSF: filas, fichas e demanda reprimida. No entanto, eles chegam diretamente ao 

especialista e não precisam de mais filas, fichas e espera para conseguir esse 

atendimento através da referência do PSF, ou seja, torna-se mais rápido, mesmo que 

ainda existam barreiras para superar. 

Assim, o usuário sai do PSF, por que só tem um médico generalista, onde tem 

muita dificuldade de marcar consultas e mais ainda de conseguir encaminhamento para 

médicos especializados, principalmente cardiologistas, pediatras etc. e vai para a AME, 

onde ele consegue atendimento especializado com menos “dificuldade”, e onde estes 

possuem, atualmente, maior aporte de recursos materiais, laboratoriais e 

medicamentosos em comparação ao PSF. Outro detalhe: é importante ainda pontuar, a 

falta de integração, de relação entre estes serviços. Um usuário que for atendido no PSF 

e receber a solicitação do médico para realização de exames, não conseguirá realizá-los 

na AME, pois esta só realiza exames que forem solicitados pelos profissionais que lá 

atuam. Ou seja, o usuário precisa ser atendido pelo médico da AME para poder realizar 

os exames laboratoriais lá mesmo.  

Considerando que nos bairros onde tem PSF é onde também tem AME, os 

usuários preferem ficar de madrugada na fila da AME, por que uma vez que consigam a 

ficha vão direto para o especialista e fazem os exames necessários por lá mesmo. Já em 
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optando ir para o PSF, o usuário precisa passar por um médico generalista, esperar um 

encaminhamento que não sabe quando será realizado e fazer seus exames em outro 

serviço para o qual também terá de esperar marcar. Assim, fica nítida a preferência dos 

usuários pelas AMEs. É preciso registrar que estavam previstas a construção de novas 

AMEs em Natal até o final da gestão do período de 2009-2012, no entanto, em virtude 

da suspeita de irregularidades estas obras foram embargadas. 

 O que observamos nesta última gestão de ambos os municípios de grande porte é 

uma priorização de UPAs, e em Natal, especialmente, de AMEs. Estes serviços estão 

mais bem equipados, oferecem um leque de atendimentos e não possuem adscrição de 

clientela. Principalmente nas AMEs, não se exige a referência da atenção básica para ter 

acesso ao atendimento especializado e isso facilitou o acesso dos usuários, em 

detrimento ao Programa Saúde da Família. Por outro lado, o Saúde da Família de Natal 

hoje vivencia uma crise geral de desabastecimento. Faltam recursos mínimos para que 

os profissionais possam prestar uma assistência à saúde: faltam medicamentos, folhas 

de papel ofício, receituários, lâminas para a coleta de preventivos, falta o básico, o 

indispensável. Isso tem levado a muita desmotivação por parte da equipe, ainda mais 

quando veem crescer os serviços especializados. Esse cenário de AMEs e UPAs só 

deixam a mostra um reflexo do processo de privatização da saúde que está ocorrendo 

não apenas localmente, mas também nacionalmente. Foge ao escopo desta pesquisa 

discutir tal contexto, mas não podemos negar que esse é um tema que merece uma 

incursão maior para descortinar o que está por trás desses novos cenários na saúde no 

Estado do Rio Grande do Norte e no Brasil. A inviabilidade do Programa, assim como 

efeitos e impactos negativos, pode estar sendo resultado de um interesse dos gestores 

por outras propostas, inclusive de cunho privatista, e isso merece ser melhor pesquisado. 

 Se por um lado, nos municípios de pequeno e médio porte tivemos uma 

limitação do atendimento no PSF nas localidades mais distantes e, concomitante a isso, 

uma restrição de atendimento nos outros níveis do sistema. Isso não aconteceu nos 

municípios de grande porte, onde prevalecem ainda muitos modelos de atenção, 

inclusive de atenção básica. Houve exatamente o contrário, uma migração das 

populações atendidas pelo PSF para outros serviços especializados justamente por terem 

menos dificuldades para conseguir resolver os problemas de saúde das famílias. Todos 

estes são efeitos indesejados do Programa, mas que refletem não só a falta de 

priorização do PSF enquanto lócus preferencial de atendimento do usuário, mas também 

a falta de organização e resolutividade do Programa para se constituir, de fato, em 
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estratégia de reorganização da atenção básica, seja nos municípios de pequeno, médio e 

grande porte.  

 

2. A Integralidade no PSF a partir das práticas de saúde 

 

 No tocante à integralidade, os efeitos estiveram relacionados às práticas de saúde 

em duas perspectivas: o trabalho educativo realizado pelas equipes e a abordagem dos 

usuários pelos profissionais.  

No que se refere ao critério medição e amplitude observamos como efeitos 

desejados positivos a realização de atividades educativas para os grupos prioritários e 

para o público em geral através de ações na sala de espera. Estas atividades foram mais 

prevalentes em municípios de pequeno e grande porte, porém foram nos municípios de 

pequeno porte onde os usuários referiram participar mais. No entanto, essa participação, 

em geral, foi referida por menos de 50% dos usuários, chegando a valores muito baixos 

em municípios de grande porte. 

No que tange ao critério expectativas, identificamos como efeitos indesejados 

em todos os municípios: a pouca participação da população decorrente, sobretudo da 

falta de incentivo material para isso e a realização de poucas ações de cunho educativo 

relacionado à desmotivação dos profissionais. De acordo com estes, são os municípios 

de Taipu, Canguaretama e Mossoró, em que estas atividades foram desenvolvidas de 

forma insuficiente. Podemos acrescentar a esses elementos a presença de ações que se 

organizam em tornos de palestras sobre doenças, com abordagens prescritivas de 

comportamentos saudáveis e pouca participação dos usuários enquanto sujeitos do 

processo de aprendizado. 

Nos municípios de pequeno e médio porte acrescentamos também como efeito 

indesejado, no que concerne às expectativas, a ausência de profissionais médicos no 

trabalho educativo, decorrentes do pouco tempo destes profissionais no Programa e pela 

falta de interesse dos mesmos em participar. 

 O trabalho educativo, em geral, é desenvolvido pela enfermagem, mais 

fortemente pelo enfermeiro, agentes comunitários de saúde, e, em algumas equipes, 

também pelo dentista. A presença do médico foi notada nos municípios de grande porte 

e não nos demais. E mesmo sendo observada nestes, percebemos uma diferença 

significativa entre as equipes de Mossoró e de Natal. No primeiro, os médicos pouco 

participavam e, na sua maioria, não consideravam importante sua participação no 
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trabalho educativo. Em Natal, por sua vez, é maior a presença do profissional médico, 

inclusive desenvolvendo ações de excelência no campo do trabalho educativo e com 

reconhecimento pela comunidade e demais membros da equipe. 

Para Reis et.al (2007), a abordagem educativa atua como importante elemento 

no sentido de minimizar as demandas por atendimento médico e favorecer 

comportamentos considerados mais saudáveis. E ainda, esta abordagem desse ser feita 

pelo diálogo, tendo por norte o desenvolvimento da cidadania e da autonomia. Os 

autores criticam o uso de recompensas como mecanismos para atrair a população para 

estas atividades. Para eles, ganhar brindes e presentes, além de outras abordagens pouco 

participativas, reforçam a dependência aos saberes profissionais e a tutela da população. 

 Segundo Pires (2007), a educação em saúde é um campo de práticas onde 

devemos estimular a criação de vínculos entre os trabalhadores de saúde e o pensar e 

fazer cotidiano das famílias. A articulação destas ações através de um trabalho de 

parceria deverá romper com a verticalização das relações entre trabalhadores de saúde e 

usuários ao valorizar a troca de experiências. Tais práticas se contrapõem às 

tradicionais, porém o que temos visto são práticas de educação em saúde caracterizada 

por uma “concepção bancária”, com uma educação alienante, ou seja, o usuário passa de 

sujeito à objeto e, portanto, desconhece sua capacidade de transformar a realidade. 

Ainda que essas ações não estejam presentes em todas as equipes pesquisadas, 

nem sejam realizadas de forma contínua (em relação ao público em geral) e que ainda 

tragam no seu bojo a herança de uma “educação bancária”, mesmo assim essa é uma 

ação importante desenvolvida pelo Programa e que pode vir a gerar impactos 

importantes sobre a qualidade de vida e melhoria da saúde da população. Esse aspecto 

foi observado em todos os municípios, ainda que não tenha sido identificado em todas 

as equipes participantes do estudo.  

Levando em conta ainda, que a prática educativa no PSF pode ajudar a 

minimizar as barreiras de acessibilidade a partir de uma melhor compreensão do 

Programa pelos usuários e assim melhor uso pelos mesmos. É preciso avançar no 

sentido da sensibilização dos profissionais, principalmente, médicos, para o sentido 

destas ações e sua importância para ajudar a diminuir os efeitos da medicalização da 

saúde e ajudar a promover a saúde e vida destas populações. 

 No que se refere à abordagem dos usuários pelos profissionais de saúde, 

identificamos como efeito positivo e desejado, a partir dos critérios de expectativas, 

valoração e materialização, que em todos os municípios há uma maior participação do 
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profissional enfermeiro nas ações de acompanhamento dos grupos prioritários, assim 

como um direcionamento para uma abordagem mais integral dos usuários. A avaliação 

do atendimento deste profissional, ficou em patamares mais elevados em todos os 

municípios. Porém, não foram observados efeitos significativos quanto à prática 

médica, resultado presente em todos os municípios. Ainda que os relatos dos usuários 

registrem uma melhor comunicação entre médicos e pacientes, ainda assim, essa melhor 

comunicação, não representou, necessariamente, uma melhor atenção. Uma vez que eles 

se sentem compreendidos, mas nem sempre atendidos em suas necessidades. 

 Percebemos a partir dos resultados apresentados no capítulo anterior, que são 

nos municípios de menor porte onde os médicos fazem mais recomendações de 

cuidados de saúde, e nos de médio porte onde se fazem menos. Quanto ao enfermeiro, 

estes fazem mais recomendações em Acari e Canguaretama e menos nos municípios de 

grande porte. São também os municípios de pequeno porte que vão referir um maior 

conhecimento da equipe sobre os problemas de saúde das famílias, e nos municípios de 

Santa Cruz e Natal é onde há menor referência de conhecimento da equipe sobre os 

problemas das famílias. O médico apresenta melhores índices de visitas nos municípios 

de pequeno porte e o enfermeiro em Acari e Mossoró, e ambos apresentam menores 

resultados em Santa Cruz e Natal. 

 Analisando melhor e aprofundando o olhar sobre estes dados, vamos perceber 

que, no geral, o enfermeiro teve melhores resultados que o profissional médico. É 

também possível afirmar que a formação deste profissional está mais voltada para a 

saúde pública. E considerando também que foram estes os profissionais que 

apresentaram mais especializações nesta área e em saúde da família, além de 

desenvolver, principalmente, ações de acompanhamento dos grupos prioritários, são os 

enfermeiros os que apresentam uma abordagem mais integral e equitativa dentro das 

equipes do Programa aqui analisadas, porém ainda se faz necessário avançar sobre este 

aspecto. 

 Para Costa e Silva (2004), a partir do PSF o profissional enfermeiro voltou-se 

mais para ações de promoção e prevenção da saúde, principalmente no tocante à saúde 

da mulher e à criança. Na pesquisa realizada pelo CONASS, o atendimento prestado por 

equipes de enfermagem em estabelecimentos do SUS é, de modo geral, muito bem 

avaliado, com dois itens sendo destacados: a boa educação e gentileza no atendimento 

prestado e a solução dada pela equipe aos problemas apresentados pelos usuários. 

Porém, um item também não foi bem avaliado: o tempo de espera para o atendimento. 
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Outro dado que nos chama a atenção nesta pesquisa, refere-se à opinião dos usuários de 

que o atendimento possibilitado pelo PSF não é melhor nem pior do que o atendimento 

prestado por médicos e enfermeiros de outros postos de saúde ou hospitais (essa foi a 

resposta de 45%). Apenas ligeiramente, há o predomínio de que no PSF possa ter um 

melhor atendimento (em 40%). (BRASIL, 2003). 

 É possível perceber a partir do relato dos usuários, bem como dos próprios 

profissionais, que a prática, eminentemente clínica, ainda é um imperativo dentro do 

PSF. A abordagem direcionada para o tratamento da doença física, é o usual. Ainda que 

alguns profissionais afirmem que tentam agir diferente, buscando ações mais 

preventivas, alegam que é difícil mudar por que os próprios usuários exigem deles tal 

tipo de postura. A essa conduta centrada na figura do médico e da ação restrita a queixa-

conduta, é dado o nome de medicalização. 

 A medicalização é um termo utilizado para designar um modelo de prática 

clínica que considera a medicina dentro do seu aspecto mais restrito, enquanto uma 

visão mecânica do ser humano, sensível apenas a harmonia do próprio organismo para 

funcionar. A doença passa a ser decorrente de uma causa direta, que provoque alteração 

de alguma função do organismo sem considerar os fatores externos que podem interferir 

nesse processo, tais como: políticos, sociais, econômicos e ambientais inerentes a esse 

processo. (PAULA, 2008). Portanto, são práticas em que se valorizam muito o ato 

técnico em si, o uso de medicamentos e equipamentos de alto nível tecnológico, que de 

acordo com Merhy (2004) são consideradas tecnologias duras.  

 Por outro lado, a mudança pretendida na prática clínica pelo PSF envolve o uso 

de outras tecnologias, tais como: as tecnologias leves e leve-duras. As primeiras estão 

vinculadas aos modelos relacionais de agir na produção de cuidados de saúde e as 

segundas referem-se aos saberes tecnológicos clínicos e epidemiológicos, utilizados na 

perspectiva de um cuidado visando aspectos preventivos e de promoção da saúde. 

(MERHY, 2004). 

 Para a população em geral, as tecnologias duras ainda são as responsáveis diretas 

pela percepção de resolução das ações de saúde. A consulta clínica seguida da 

prescrição de medicamentos, são os principais elementos a ser considerados em relação 

a estes aspectos. No imaginário dos usuários dos serviços de saúde, ainda é forte a ideia 

de que o medicamento é algo concreto que tem o poder de restabelecer e de oferecer 

saúde. (PAULA, 2008). 
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Investigando o contexto das práticas de saúde no PSF, vários autores vão 

encontrar a predominância do atendimento curativo em detrimento do preventivo e  com 

as ações de promoção e prevenção acontecendo de forma muito tímida. (DUTRA, 2009; 

ROSA, LABATE, 2005). É através de uma prática eminentemente clínica, com pouca 

ou nenhuma participação de todos os profissionais em atividades educativas que vamos 

perceber a pouca valoração das atividades de prevenção e promoção dentro do contexto 

das práticas de saúde do PSF. Não basta afirmar que acontecem grupos educativos, é 

ainda mais significativo visualizar como esta prática tem se dado, quem participa destas 

ações, com que frequência, quais os aspectos são trabalhados e quem define esses 

aspectos. Na análise destas questões associadas à abordagem aos usuários aqui 

colocadas, é que começamos a vislumbrar melhor que as práticas ainda estão muito 

distantes de uma percepção do indivíduo enquanto sujeito do seu processo de saúde-

doença, enquanto um ser integral e permeado de significados e percepções que guiam 

suas formas de agir e de cuidar da saúde. 

Sendo assim, a atenção primária à saúde, base do PSF, e principal guia 

orientador das práticas que se almejam no Programa, traz como características para os 

cuidados de saúde a orientação do cuidado para a pessoa, de forma abrangente, 

integrada e contínua. Isso significa pensar o cuidado baseado nas necessidades do outro. 

Necessidades reveladas ou percebidas, de forma a valorizar os diferentes aspectos que 

possam interferir nos modos de andar a vida de cada indivíduo, de cada família, de cada 

população. Dentro desse contexto de cuidados, a atenção primária propõe um ponto de 

entrada, mas que atue como organizador, a fim de tornar possível a construção de 

relações de confiança entre usuários e prestadores de cuidados e não como fator 

limitador da atenção. Para tanto, é necessário mudar a ênfase dos cuidados 

especializados, centrado nas tecnologias duras para cuidados generalistas, centrados em 

tecnologias leve e leve-duras, considerando os contextos sociais no qual a população 

adscrita esteja inserida e ainda dentro de um sistema de saúde integrado, coordenado e 

com a participação da população e das organizações da sociedade civil no planejamento 

e controle das ações de saúde. (OMS, 2010). 

Ou seja, há que se reconhecer a dimensão humana na saúde e a necessidade de 

adaptar as respostas dos serviços de saúde à especificidade de cada grupo populacional, 

família e de cada situação individual. Porém, para chegar a esse ponto a trajetória é 

longa e o caminho tortuoso, uma vez que se exige para tal mudança que ocorram 

rupturas drásticas com modelos já incorporados aos serviços de saúde. Para a OMS, os 
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trabalhadores da saúde precisam cuidar das pessoas no decurso de suas vidas, dentro do 

seu contexto de inserção familiar e comunitária, protegendo e potencializando sua 

saúde, e não cuidando, unicamente, de partes do corpo, com sintomas ou enfermidades 

que reclamam um tratamento medicamentoso. (OMS, 2010). Esse é o desafio imposto 

ao PSF: atuar dentro de uma abordagem integral. Para a Organização Mundial da Saúde 

(2010, p.49), 

 
Cada indivíduo tem uma maneira própria de viver os seus problemas da 

saúde, no seu contexto particular. Os trabalhadores de saúde têm que saber 

reconhecer e responder a essa diversidade de respostas. Para os trabalhadores 

de saúde na interface entre a população e os serviços de saúde o desafio é 

muito mais complexo do que para os que operam em serviços especializados 

de referência, onde a abordagem de uma doença corresponde geralmente a 

respostas técnicas que são relativamente evidentes. A abordagem de 

problemas de saúde na interface é, geralmente, complexa. Esta complexidade 

está associada à necessidade de garantir uma abordagem holística que 

considere aspectos físicos, emocionais e sociais, o passado e o futuro de cada 

um e as realidades do contexto em que cada indivíduo vive.  

 

 

 E ainda que a população reclame uma conduta tradicionalista dos profissionais, 

esta já percebe a necessidade de mudança. Basta retomarmos as falas dos usuários 

quando reclamam que o médico “mal olha na nossa cara”, que eles não valorizam o que 

estes relatam. Nesse sentido, a OMS (2010, p.50) faz as seguintes considerações: 

 

As pessoas querem a compreensão do seu assistente de saúde para o seu 

sofrimento e para as limitações que enfrentam. Infelizmente, muitos 

prestadores negligenciam este aspecto da relação terapêutica, particularmente 

quando se relacionam com membros dos grupos sociais mais desfavorecidos. 

Em muitos serviços de saúde, a abrangência e a orientação para a pessoa são 

tratados como bens de luxo a serem dispensados somente a alguns mais 

privilegiados. (...) Na prática, os clínicos raramente falam com os doentes 

sobre as suas ansiedades, as suas crenças e a sua compreensão da doença, e 

raramente põem à sua apreciação as diferentes abordagens terapêuticas 

possíveis para o problema de saúde. Limitam-se à prescrições técnicas 

simples, ignorando dimensões humanas complexas que são críticas para a 

adequação e a efetividade dos cuidados que prestam. (...) Assim sendo, 

recomendações técnicas sobre estilos de vida, regimes terapêuticos, ou 

referenciamento, frequentemente negligenciam a consideração de 

constrangimentos associados ao ambiente em que as pessoas vivem e as 

possibilidades de auto-ajuda para uma multiplicidade de problemas de saúde 

que vão da doença diarreica à gestão do diabetes.  

 

 

Além do mais, é importante perceber que na prática tradicional ou hegemônica 

os profissionais se comportam como se a responsabilidade do cuidado se 

circunscrevesse ao período entre a chegada do usuário ao seu local de consulta e quando 

ele sai dali. No entanto, o que se propõe é que o cuidado ultrapasse o limite deste 
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espaço, e a preocupação do problema trazida pelo usuário possa ser valorizada até que o 

mesmo tenha sido resolvido ou o risco que justificou o acompanhamento tenha 

desaparecido. Assim, diante de tantas expectativas para a mudança das práticas no PSF 

podemos perceber que os desafios também são grandes. Para Pires (2007, p.112), 

 
 A abordagem dos problemas e necessidades de saúde, bem como, o modo de 

organização e funcionamento da estratégia, na perspectiva da integralidade, 

requer da equipe a capacidade de articular requisitos técnicos a uma prática 

que considere os contextos individual, familiar e coletivo, e as relações entre 

os profissionais, desenvolvendo habilidades e mudanças de atitudes. 

 

 Percebe-se com isso que o PSF se propõe a ir na contracorrente das práticas de 

saúde médico-centradas, propondo um novo modo de operar o trabalho em saúde a 

partir das equipes multiprofissionais. No entanto, para Franco e Merhy (1999, p. 4), 

apesar dessa proposta, nada garante uma ruptura no modelo hegemônico atual, médico-

centrado, por que o PSF “aposta em uma mudança centrada na estrutura, ou seja, o 

desenho no qual opera o serviço, mas não opera de modo amplo nos micro processos do 

trabalho em saúde, nos fazeres do cotidiano de cada profissional”, que realmente 

definem o perfil da assistência. E para os autores, é no cotidiano de trabalho destes 

profissionais que o modelo assistencial se concretiza, através do reconhecimento e da 

valorização destas práticas. 

Para Rosa e Labate (2005), as práticas de saúde no PSF representaram mais uma 

modificação institucional, isto é, novas formas de divisão do trabalho entre os 

profissionais, deslocamento do local de atenção, acréscimo na remuneração das equipes 

do que mesmo uma maior aproximação com o cotidiano das famílias. Para estes autores, 

tem sido denominado de Saúde da Família práticas tradicionais de abordagem 

individual ou de relações com os grupos comunitários, onde qualquer intervenção da 

equipe possa ser considerada familiar. E o termo família começa a perder a 

especificidade, estando esta situação diretamente relacionada à uma intervenção familiar 

baseada em programas de saúde pública, previamente planejados e padronizados, em 

instâncias superiores da burocracia do setor saúde, tornando então restrita as 

intervenções e percepções dos profissionais locais. O modelo assistencial atual, ainda é 

médico-centrado e que acaba operando centralmente na produção do cuidado e da cura. 

No trabalho realizado por Silva (2006, p.131), que teve por objetivo 

compreender as práticas de integralidade no cotidiano de uma equipe de Saúde da 

Família em Belo Horizonte, a autora observa que esta prática ainda que já esteja 
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voltando-se para a integralidade, ainda devemos considerar que vivemos um momento 

de transição,  

no qual os trabalhadores da saúde, dada a sua formação e prática 

predominantemente centradas no modelo tradicional biomédico, ainda 

parecem enxergar o indivíduo adoecido, isolado, fragmentado, sem inserção 

em contexto social e familiar. Dessa forma, torna-se difícil reconhecer as 

necessidades de saúde das pessoas nas suas dimensões individual, singular e, 

também, coletiva. Acresce-se a isso a falta de articulação das ações 

assistenciais com as de promoção à saúde, sem uma integração visível entre 

os diversos serviços de saúde, ou seja, não há um sistema de referência e 

contra referência efetivo que facilite o “caminhar” do usuário na rede de 

serviços.  

 

Porém, a autora já revela que há mudanças e seus resultados apontam para uma 

visão mais ampla das necessidades de saúde por parte dos profissionais, quando os 

mesmos revelam que buscam ouvir tanto os problemas pessoais quanto os da família, 

estabelecendo assim um vínculo e uma co-responsabilização entre trabalhadores e 

usuários. Isso demonstra o uso de tecnologias leves, quando há o encontro de 

subjetividades na relação entre sujeitos durante os atendimentos individuais e coletivos. 

E ainda que estas práticas já se direcionem nesse sentido, elas estão longe da 

formalidade que a organização e o discurso teórico do projeto determinam que devam 

ser. Assim para a autora, 

 
Uma observação mais atenta sobre as ações da ESF revela caminhos para a 

integralidade, evidenciando, assim, que a prática está sendo ressignificada. 

Nota-se a existência de uma postura acolhedora da ESF, da criação do 

vinculo com usuário, de responsabilização e, inclusive, a tentativa da 

resolução dos problemas em nível local, mesmo diante da falta de um sistema 

de referência e contra-referência, de condições de trabalho e deficiência de 

profissional integralidade ampliada, referente a referência e contra-referência. 

(SILVA, 2006, p. 130) 

 

Na pesquisa realizada por Pires (2007), os profissionais colocaram que os limites 

para o desenvolvimento de um cuidado mais integral no PSF estava relacionado a 

grande demanda de usuários que acabava por desumanizar a ação de saúde. No entanto, 

pouco se tem feito no sentido de modificar as práticas centradas no médico para ações 

que valorizem a equipe de saúde e condutas que se direcionem para a prevenção das 

doenças e promoção da saúde. Nesse sentido, o autor propõe que sejam buscados 

recursos que ampliem o olhar e a intervenção dos profissionais como o acolhimento, o 

estabelecimento de vínculos, práticas humanizadas sustentadas pela responsabilização 

do trabalhador de saúde para com o usuário/família. 
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O que observamos junto aos profissionais que justificam ainda terem uma 

abordagem tradicional dentro do PSF, é que há uma demanda grande por atenção à 

saúde e que os mesmos trabalham dentro de condições limitadas tanto materialmente 

quanto no que concerne ao tempo do médico nas equipes. Associa-se a isso também os 

salários que eles consideram insuficientes, a pouca valorização do profissional 

generalista dentro do ambiente acadêmico da medicina e uma formação profissional 

eminentemente voltada para a especialização. 

A questão salarial ainda é apontada pelos profissionais como a questão central 

para o não cumprimento da carga horária estabelecida pelo programa, uma vez que eles 

receberiam muito mais se tivessem atuando nas especialidades. Ainda que não seja o 

propósito deste trabalho, é preciso assumir que essa questão é uma grande barreira a ser 

enfrentada pelo Programa e que põe em risco os impactos que se pretende alcançar. 

No que concerne às mudanças na formação profissional, segundo a OMS (2010), 

alguns autores colocam que essa ainda não consegue oferecer uma formação que os 

habilite a prestarem cuidados orientados para a pessoa. E essa ausência pode se acentuar 

na presença de conflitos interculturais, pela estratificação social, pela discriminação e 

estigmatização.  

De acordo com Albuquerque (2007), tivemos um acúmulo de aspectos positivos 

no que concerne à integralidade, tais como a definição dos próprios princípios legais do 

SUS e das diretrizes curriculares na maioria das graduações na saúde. Entretanto, as 

resistências institucionais e de grupos da categoria médica a esta abordagem ainda são 

muito expressivas, ou seja, ainda que sejam legalmente recomendadas, as experiências 

que defendem mudanças na formação e na prática médica na perspectiva da 

integralidade ainda são contra-hegemônicas na medicina. O grande desafio está em 

superar o reducionismo acadêmico e técnico-assistenciais que perpetuam o confronto 

entre os campos de saberes e práticas clínicas da saúde coletiva, dificultando 

interlocuções mais comprometidas com o cuidado em saúde.  

Para o PSF, no que toca à integralidade da atenção, o desafio tem sido, de fato, 

provocar as mudanças necessárias nos micro processos do trabalho em saúde, nos 

espaços do cotidiano, nas relações estabelecidas dentro das equipes de saúde e com os 

usuários. E para superar isso, precisamos de uma nova formação profissional. 

Neste trabalho, observamos que nas equipes dos municípios estudados, tanto de 

pequeno, médio ou grande porte, não notamos efeitos importantes sobre mudanças nas 

práticas de saúde, principalmente, quando nos referimos ao profissional médico. 
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3. Integralidade/ Acessibilidade: impacto do programa sobre os beneficiários e 

sobre o sistema de saúde 

 

Quanto ao conhecimento sobre o programa observamos que em todos os 

municípios grande parte da população não conhece o que é o Programa Saúde da 

Família. Porém, nos municípios de grande porte, os usuários fazem uma relação do 

Programa com ações educativas e com a prevenção de doenças. 

Se associarmos estes dados aos da pesquisa realizada pelo CONASS, vamos 

perceber que, de forma geral, a população ainda desconhece os serviços públicos de 

saúde no Brasil e não compreende como estes funcionam. Assim, nesta pesquisa 

observou-se junto aos usuários que apenas 35% souberam citar, espontaneamente, o que 

significa SUS, tendo sido o Nordeste, entre as regiões brasileiras, o que apresentou 

maior nível de desconhecimento (62%). (BRASIL, 2003). 

Compreender melhor o que é o programa e o que ele oferece está entre as ações 

urgentes que as equipes de saúde devem continuamente desenvolver, a fim de que o 

programa e a assistência à saúde possam ter uma melhor utilização e garantam 

melhorias significativa na vida da população.  

Tal fato coloca em evidência, a necessidade de ações de saúde que se voltem à 

educação da população sobre o que são os serviços de saúde, a que se destina, qual a 

função do PSF, que ações são desenvolvidas, para quem e por quê. A população não 

tem essa informação, e muitas vezes não consegue compreender o contexto destas ações 

e a diferença entre os diversos serviços existentes. Essa falta de informação pode gerar 

demandas desnecessárias, aumento no consumo de serviços de saúde de mais alta 

complexidade e falta de credibilidade no trabalho realizado pelas equipes. 

Dentro do princípio da integralidade e resgatando também a questão da 

acessibilidade, vamos identificar alguns impactos do PSF sobre os outros níveis do 

sistema de saúde, no que se convencionou chamar de sistema de referência e contra-

referência. No que tange a esta questão, a partir dos critérios de desdobramento, efeitos 

de transbordamento, observamos um impacto negativo provocado pelo PSF, sobretudo 

nos municípios de grande porte
5
.  

Considerando que foi a partir deste Programa que se expandiu a cobertura 

populacional para a atenção básica, observamos um aumento na demanda para os outros 

                                                           
5 Como é difícil estimar a oferta de consultas e exames especializados geradas pelo PSF, buscamos a 

estimativa de resolutividade desse sistema a partir da experiência de usuários e profissionais de saúde 

para avaliá-lo. 
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níveis de complexidade do sistema, o que não foi acompanhado de um crescimento 

proporcional destes serviços. Nos municípios de grande porte é onde verificamos um 

impacto maior, uma vez que é onde se concentra a maior oferta destes serviços. Porém, 

estes serviços não devem cobrir apenas a demanda dos municípios de grande porte, eles 

também são referência para os de pequeno e médio porte. Então, quando não há uma 

cobertura destes serviços em quantidade suficientes no município de pequeno ou médio 

porte, eles encaminham para os de grande porte. 

O que se esperava do PSF, era um impacto positivo sobre a rede de serviços no 

sentido de organizar a demanda, de realizar uma triagem, de ser resolutiva no nível de 

atenção básica. Porém, o que tem acontecido é que mesmo em meio às dificuldades de 

acessibilidade, ainda assim cresceu o número de atendimentos realizados pela atenção 

básica. No entanto, quando a mesma necessita referenciar para o restante do sistema de 

saúde, ela encontra dificuldades por que a rede não cresceu tanto quanto a expansão do 

Programa. 

Essa expansão também acarretou uma maior procura do PSF, principalmente em 

áreas que eram desprovidas de serviços de saúde. As pessoas que dificilmente iam a 

estes serviços, passaram a procurá-lo com maior frequência em virtude da proximidade. 

Tais fatores, somados, levaram a um aumento da demanda por atendimento o que gerou, 

fatalmente, um aumento na demanda também para os outros níveis de complexidade do 

sistema. No entanto, estes serviços não se expandiram da forma como aconteceu com o 

PSF e isso resultou, consequentemente, em maiores dificuldades do usuário para 

ascender no sistema.  

Neste sentido, Souza, et.al (2008) também afirmam que, com a maior 

acessibilidade aos serviços de saúde proporcionada pela Estratégia Saúde da Família e 

pelos centros de saúde, houve uma demanda maior para os demais níveis de 

complexidade do sistema. A demanda reprimida se acentuou à medida em que 

aumentou a acessibilidade ao PSF. Nessa mesma direção seguem as considerações de 

Silva (2006), que coloca que um dos problemas vivenciados no PSF refere-se à 

dificuldade de encaminhamento do usuário às especialidades, decorrente do número 

reduzido de especialistas na rede, com limitações destas consultas e uma demanda 

crescente em busca destes serviços advindas não apenas dos moradores das cidades 

grandes, mas também do entorno.  

Entretanto, é preciso considerar que esse pode ser apenas um dos aspectos 

importantes. Tendo em vista que é difícil atribuir ao impacto todos os fatores a ele 
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relacionados, podemos também admitir que outras razões podem ter contribuído, pelo 

menos hipoteticamente, para este fenômeno. Na avaliação sobre a integralidade 

realizada no Programa Médico de Família de Niterói, Sá (2003) aponta que, analisando 

as solicitações feitas pelo programa através da Coordenação da Central de Marcação de 

consultas e exames, observou-se que a demanda de fato é maior do que a oferta de 

vagas, porém ao analisarem as solicitações de encaminhamento para a referência, 

verificaram que algumas delas eram desnecessárias e estariam relacionadas à falta de 

preparo dos profissionais da atenção básica.  

Nesse sentido, não devemos apostar apenas na ampliação da oferta destes 

serviços para dirimir o impacto provocado pela expansão do PSF. Mesmo por que, 

segundo Oliveira (2010), a oferta de bens e serviços de saúde é algo complexo e que há 

limitações na capacidade de produzi-los na proporção em que são demandados, em 

virtude de vários fatores, tais como as barreiras tecnológicas e a finitude de recursos 

financeiros, por exemplo. Um agravante a este cenário, constitui-se na ausência de 

contra-referência, uma vez que ao se ter acesso às especialidades médicas e exames sem 

a necessária integração/articulação, ocorre com frequência a falta de informações para a 

continuidade da atenção no nível básico. Esse fato, pode ser o gerador de novos 

encaminhamentos para uma mesma especialidade ou a solicitação de exames que já 

foram realizados, e aí ao invés de racionalização e redução dos custos teremos um ônus 

financeiro para o Estado associado a uma baixa qualidade na atenção prestada. 

O que se percebe é a necessidade de maiores investimentos na formação e na 

preparação dos profissionais que estão no Saúde da Família, para garantir a 

resolutividade neste nível e que isso possa trazer reflexos para os demais níveis do 

sistema. Sem esquecer do necessário investimento nos outros níveis do sistema. 

Os dados que apresentamos no capítulo anterior revelam que mesmo com todas 

as dificuldades para o acesso, há o encaminhamento, mas não há o retorno das 

informações à equipe que os acompanha na atenção básica (a contra-referência). Na 

grande maioria das vezes, quem faz essa contra-referência é o próprio usuário quando 

apresenta a receita médica, ou quando verbaliza o que aconteceu durante o atendimento. 

Situações estas que evidenciam que nestes municípios o PSF ainda não funciona dentro 

de uma rede integrada, ao contrário, existem grandes lacunas para garantir acesso aos 

outros níveis do sistema a partir do PSF. Este pode até ser a porta de entrada, mas o 

usuário não consegue sair do sistema, ou migrar pelo sistema como deveria, uma vez 

que a partir do mesmo, em alguns casos, até mesmo antes de chegar até lá, já encontra 
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uma série de barreiras que o impedem de ascender de forma qualitativa na rede. 

Utilizando da frase de um dos profissionais entrevistados, poderíamos dizer que “o PSF 

é a porta de entrada de um sistema que não tem saída...” (E.04.13). Os profissionais 

relataram ainda que estas dificuldades têm sido crescentes à medida que novas equipes 

são implantadas. Porém, essa não é uma dificuldade apenas dos programas avaliados 

nos municípios do Rio Grande do Norte. 

 Para atestarmos isso, basta verificar as pesquisas que também identificaram que 

a referência às especialidades e o apoio diagnóstico como insuficientes para garantir a 

resolubilidade e a continuidade da atenção às populações beneficiárias do PSF, 

colocando em risco o desenvolvimento do programa (BRASIL, 2003, BRASIL, 2007b; 

OLIVEIRA, 2010; SÁ, 2003). 

Os estudos sobre atenção primária, desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e 

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), consideram que 

na atenção básica pode-se resolver até 85% dos problemas demandados pela população. 

Contudo, para tanto, é necessário que ocorra a garantia do acesso ao nível secundário, 

através de consultas e exames especializados, indispensáveis para a conclusão do 

diagnóstico e estabelecimento do tratamento adequado. Ainda é importante considerar, a 

necessidade de recursos humanos com formação e experiência profissional em saúde da 

família, além de condições de trabalho para assegurar intervenções efetivas. 

(OLIVEIRA 2010). 

Assim, a resolutividade da atenção básica depende também do melhor acesso e 

melhor integração com os outros níveis do sistema, tanto quanto de profissionais com 

uma formação mais qualificada para atuar como generalistas. 

 A falta de resolutividade do sistema de referência e da continuidade da atenção 

não põe em cheque apenas o desenvolvimento do Programa, mas também pode resultar 

em agravamento da situação de saúde dos usuários. Em pesquisa realizada pelo 

Ministério da Saúde visando a melhoria da qualidade da atenção básica, mais 

especificamente, do PSF, observou-se que o sistema de referência e contra referência foi 

efetivo em 10% das observações realizadas e que isto pode ter contribuído para a alta 

taxa de mortalidade (29,63%) nos pacientes portadores de doenças cardiológicas no 

período de 1 ano após a alta hospitalar. (BRASIL, 2007b).   

Para o enfrentamento deste problema foram implantados os NASFs (Núcleo de 

Apoio às ações do Saúde da Família), que são compostos por alguns especialistas (tais 
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como: psicólogos, cirurgiões gerais, ginecologistas etc) e que dão suporte às ações do 

programa. No entanto, eles observam que, 

 

esta proposta dos NASFs nos moldes atuais tem gerado certa desconfiança 

dos gestores municipais de saúde talvez pelos aspectos inovadores como a 

inclusão de outros profissionais da área da saúde num universo que ainda não 

resolveu seus problemas de atendimentos de especialidades médicas a 

contento. (BRASIL, 2007b, p45). 

 

 Outro aspecto nesse contexto que também devemos valorizar, é a continuidade 

da atenção, representada pela contra-referência e que segundo os dados aqui levantados 

não apresentaram nenhum impacto em nenhum dos municípios participantes do estudo. 

Para a OMS (2010), a continuidade da atenção é um elemento importante para 

determinar a efetividade das ações de saúde e depende da capacidade de assegurar a 

continuidade da informação. Seja de um profissional a outro dentro da equipe de saúde, 

seja de um nível a outro dentro da organização do sistema de saúde. Neste sentido, 

 

Devido à ausência de nota de alta e falta de comunicação entre o cuidado 

hospitalar e o cuidado pelas ESFs a qualidade da continuidade do tratamento 

fica evidentemente prejudicada. Falta conhecimento da internação de 

pacientes de áreas adscritas às ESFs pelas respectivas equipes pela falta de 

comunicação entre os prestadores de serviços o que impede um 

acompanhamento por estas equipes com as características que possibilita a 

estratégia de Saúde da Família fazer a diferença em relação ao atendimento 

básico tradicional como a regionalização, a criação de vínculos, 

agendamentos, participação em grupos de hipertensão, visitas domiciliares, 

etc. (BRASIL, 2007b, p.39). 

 

 

 

 Em pesquisa realizada sobre o Programa Médico de Família de Niterói, Cohen 

(2002) identificou que os problemas relativos à integração entre o PMF e a rede 

convencional não são específicos do Programa, mas são reflexos da própria forma de 

constituição do sistema de saúde, que expressam as dificuldades do processo de 

descentralização advindo com o SUS,  

 

além das inerentes adequações estruturais para implementação de novas 

estratégias vis-à-vis à herança cultural deixada pelo modelo 

hospitalocêntrico.  Essas dificuldades estão presentes no processo de 

integração da rede ambulatorial e hospitalar, na relação do setor público com 

o privado, no processo de planejamento e avaliação no SUS, na participação 

do usuário e na implementação de ações intra e intersetoriais. São, portanto, 

desafios à própria consolidação do SUS. (COHEN, 2002, p.532). 
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 Quando nos referimos à integralidade a partir dos níveis de complexidade do 

sistema estamos falando da organização dos serviços em redes assistenciais que devem 

valorizar a interdependência dos atores e organizações, a partir do reconhecimento de 

que nenhuma delas isoladamente detém todas as condições, recursos e competências 

necessárias para a resolução dos problemas de saúde dos indivíduos e famílias. Assim, é 

fundamental a integração dos serviços na perspectiva da complementaridade. 

 No tocante ao impacto negativo sobre a rede de serviços, é preciso considerar 

que esse se deu de forma mais acentuada nos municípios de grande porte, tendo em 

vista que são nestes municípios onde a oferta é maior, porém devem cobrir a demanda 

destes municípios e mais, os de pequeno e médio porte. 

Para se compreender melhor essa questão é preciso considerar que a lógica da 

organização de unidades de alta complexidade em municípios maiores, polos, dá-se a 

partir do princípio do benefício, posto que não justifica a oferta de alguns tipos de 

serviços por parte de municípios de pequeno porte, o que levaria a significativas 

“deseconomias de escala”. Isso porque, estes serviços mais especializados, exigem 

escala de produção incompatível com a demanda da população local residente. “Poucos 

são os municípios do país com população suficiente para que se justifique a oferta de 

todos os níveis de complexidade que um sistema de atendimento integral exige.” 

(TEIXEIRA, et.al, 2002a, p.1) Com isso, surge a necessidade de promover articulações 

e integração dos sistemas municipais de modo a garantir o acesso dos usuários aos 

serviços de maior complexidade. E deve ser feito a partir da definição de redes 

regionalizadas e resolutivas de saúde (micro regionalização), bem como a partir da 

integração intermunicipal voluntária (consorciamento), trazendo com isso significativas 

economias de escala, a provisão dos serviços de maior complexidade com a otimização 

de escassos recursos públicos. (TEIXEIRA, et.al. 2002a). Dessa forma, 

 
O consórcio é a união de dois ou mais entes da mesma natureza jurídica, e 

constitui um instrumento para a superação de desafios locais, como, por 

exemplo, a ampliação e o ordenamento da oferta de serviços; a compra de 

serviços e a flexibilização da remuneração de profissionais com pagamento 

de incentivos; e a otimização dos recursos regionais disponíveis, para 

melhorar o acesso e a qualidade dos serviços. Essas ações propiciam 

benefícios aos usuários e ampliam a resolubilidade da rede de saúde. 

(TEIXEIRA, et.al., 2002a, p.2). 

 

 

 Há avanços nessa forma de organização, porém ainda permanecem alguns 

desafios para que os consórcios não se tornem um ônus para os municípios de grande 
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porte, e isso está relacionado à inadimplência dos municípios e aos poucos e difíceis 

mecanismos de punição. (TEIXEIRA, et.al, 2002a). Cabe considerar também que os 

consórcios facilitam a implementação de sistemas de referências, unificando a porta de 

entrada, onde as consultas com especialistas devam se dar somente após a indicação de 

um clínico, o que tende a reduzir os custos de atendimento. (TEIXEIRA, et.al., 2002b). 

 Não nos detivemos nas condições de consorciamento entre os municípios, por 

que fugiríamos do objetivo desta pesquisa, mas é possível perceber que a demanda dos 

municípios pesquisados que tiveram maior dificuldade para obter o atendimento esteve 

relacionada aos encaminhamentos feitos ao município de Natal, principalmente quando 

estes eram para a alta complexidade. 

Todos os dados já analisados junto à fala de usuários e profissionais de saúde, 

nos mostram que apesar do avanço do PSF no que se refere a se configurar como porta 

de entrada, não conseguiu garantir a continuidade da atenção de forma qualificada. O 

impacto gerado pelo programa sobre a rede de serviços é um impacto negativo, uma vez 

que se percebeu um aumento na demanda reprimida para os níveis de maior 

complexidade do sistema. Não há profissionais suficientes ou serviços em quantidade 

suficiente para suprir a demanda da população. Se a ampliação da oferta de serviços a 

partir do PSF garantiu um maior acesso a atenção básica, isso não se repetiu nos outros 

níveis de complexidade do sistema, ao contrário, criou vazios e falta de resolutividade 

em todo o sistema.  

É preciso termos em mente, que o alcance da integralidade a partir da articulação 

entre os níveis do sistema será considerado um impacto quando conseguir alcançar 

mudanças também na prática profissional dos elementos envolvidos nos outros níveis 

do sistema. Isto posto por que, mesmo nos serviços superespecializados, a ideia de 

centrar o cuidado na pessoa, irá de fato repercutir sobre a organização e fluxo do 

sistema de saúde, traduzindo em referências e contra-referências que possibilitem uma 

atenção integral.  A pessoa tem que ser o foco, a razão de ser dos serviços de saúde. 

 Assim, um dos maiores desafios a serem vencidos para reorganização do 

Sistema Único de Saúde é a construção de redes assistenciais que garantam serviços 

básicos resolutivos e continuidade da atenção, mediante a oferta organizada de serviços 

de média e alta complexidade, assegurando o acesso ao sistema segundo as 

necessidades da população. (BRASIL, 2007b, p23). 

 Observamos também nos municípios de pequeno porte um efeito positivo e 

inesperado no que concernem às expectativas, qual seja: nestes municípios os próprios 
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médicos do Programa, uma vez que são especialistas das clínicas básicas, reservam um 

dia do seu atendimento no Programa para realizar a referência às outras equipes e tal 

fato diminuiu as dificuldades dos usuários para conseguir a referência a estes serviços. 

Porém, ao mesmo tempo que foi um efeito positivo, pois ajudou a diminuir os efeitos 

sobre a rede de serviços, por outro lado, foi também negativo por que diminuiu ainda 

mais o tempo do médico dentro da sua própria equipe comprometendo a realização de 

outras ações da competência deste profissional nas equipes, à exemplo do trabalho 

educativo etc. 

 Para Roche (2002), encontram-se nas mudanças evidenciadas pelas pessoas os 

impactos que refletem a efetividade do programa. Assim, no que concerne à satisfação 

da população em relação ao Programa e o que foi referido como mudanças 

significativas na vida das pessoas tivemos como resultado um impacto simbólico 

positivo, no tocante a materialização, nos municípios de pequeno porte. Este impacto foi 

decorrente de um aumento na confiança do profissional médico, resultado de sua longa 

estadia e da criação de vínculos que refletiram numa valorização e maior credibilidade 

do sistema público de saúde pelo usuário.  

Um impacto positivo, relacionado ao critério dimensão, no aspecto 

socioeconômico, resultou também da referência à melhoria do acesso aos serviços de 

saúde derivado da maior proximidade do mesmo e acesso à medicamentos através do 

programa. O PSF teve sua implantação em áreas antes desprovidas de serviços de saúde, 

isso ajudou a diminuir a barreira geográfica (distância do serviço) e a barreira financeira 

(pegar transportes para ir até um serviço de saúde), facilitando a chegada do usuário às 

unidades de saúde. Isso promoveu também uma maior busca pelos serviços oferecidos 

pelo Programa. 

Ainda no que concerne à materialização, observamos um impacto simbólico e 

negativo relacionado ao desejo da população beneficiária do Programa em ter no 

mesmo, médicos especialistas, uma vez que é grande a insatisfação da população em 

relação aos médicos do Programa e da falta de resposta dos outros níveis do sistema. 

O impacto relativo ao aumento da confiança no profissional médico deu-se 

basicamente no município de Acari e Taipu, quando evidenciamos que alguns médicos 

já estão no Programa destes municípios há mais de oito anos e isso já gerou confiança, 

vínculo e credibilidade que se refletem também para com todos os demais serviços. Esse 

é um resultado esperado, porém ainda não houve um reflexo disso no que concerne às 

práticas de saúde. 
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 Nos demais municípios, a evidência de melhorias deu-se através da facilidade de 

acesso territorial, e com isso a facilidade também para receber medicamentos, ainda que 

seja uma realidade a carência destes em quantidade suficiente para atender toda a 

população. O acesso gratuito a medicamentos ajuda a reduzir as despesas familiares 

com a compra de remédios, principalmente os de uso contínuo. É comum a queixa de 

que há faltas constantes de medicamento no PSF, mas ainda que tenha dificuldades, a 

oferta gratuita de medicamentos representa um benefício para estas populações. 

De acordo com Paula (2008), a oferta de medicamentos em quantidade e 

qualidade ainda é insuficiente para suprir a demanda dos usuários do PSF e foi um dos 

problemas mais enfatizados pelas equipes e pela população na sua pesquisa. Essa 

insuficiência compromete a qualidade dos serviços prestados e, consequentemente, o 

tratamento prescrito. Isso é mais evidente, sobretudo, em relação as populações de 

condições socioeconômicas mais precárias. Nessa perspectiva, as barreiras ao acesso a 

estes medicamentos podem tornar um fator limitante para o tratamento dos usuários no 

PSF. 

 A limitação na distribuição de medicamentos também foi referida pela 

população como um dos problemas do PSF e que requer melhorias, apesar de ter acesso 

aos medicamentos, em alguns municípios há falta constante, principalmente dos 

medicamentos de uso contínuo. Em outros municípios, principalmente, Acari e Santa 

Cruz, apesar de faltar, segundo usuários e profissionais, isso não é constante e não 

compromete, de forma considerável, os tratamentos dos usuários, haja vista que a 

reposição sempre acontece em tempo oportuno. O trabalho de Ribeiro et.al. (2010), 

também aponta nesta direção. Nesse estudo, 44,3% dos entrevistados afirmavam receber 

gratuitamente os remédios prescritos no posto e apenas 35,4% relatavam a falta eventual 

destes remédios. Para os autores, estes valores são considerados satisfatórios, se 

levarmos em conta que o acesso a medicamentos no Brasil é um problema estrutural, 

porém não se pode esquecer que a falta de medicamentos torna-se uma grande barreira 

para as populações que não conseguem ter acesso a eles. Os autores também evidenciam 

que o acesso no meio urbano é significativamente melhor do que no meio rural. 

Outras colocações dos usuários referentes às insatisfações e propostas de 

melhorias para o programa estiveram relacionadas ao aumento da oferta de assistência 

médica, à falta de clareza nas informações dadas na unidade, principalmente no que 

concerne ao funcionamento dos serviços; a falta de acolhimento dos profissionais, de 
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educação no atendimento dos usuários, e ainda, a limitação do atendimento e a 

necessidade de que este não se paute apenas na escuta, mas na realização de uma 

consulta voltada para o ouvir, examinar e conversar. 

Diante destes dados é possível perceber as expectativas da população em relação 

às práticas de saúde. De fato, ainda é sobre estes aspectos que ela reclama mudanças, até 

por que a ausência de materiais, de equipamentos e de condições de trabalho 

satisfatórias podem potencializar ainda mais os efeitos sobre a população quando 

associado a eles estão também práticas de saúde desumanas, frias e distantes do 

contexto destas famílias. Ainda que não reconheçam isso explicitamente, os usuários já 

apontam as necessidades de mudanças, e demonstram que tanto estão preocupados com 

a carência de profissionais, quanto com as condições em que eles trabalham, haja vista o 

número de sugestões para melhoria no que concerne a garantir materiais, equipamentos 

e infraestrutura necessários ao trabalho das equipes. Também não podemos deixar de 

lado, que esses usuários ainda estão muito distantes da compreensão da importância do 

trabalho educativo e do quanto ele pode ajudar a minimizar a necessidade de 

atendimento médico.  

 Se associarmos estes dados à satisfação relatada pelos usuários quanto aos 

serviços do Programa, vamos perceber que eles reconhecem as dificuldades, as 

limitações, e pedem melhorias, apresentando maior satisfação nos municípios pequenos 

e maior insatisfação nos de grande porte, o que consideramos respostas adequadas 

diante do contexto evidenciado. No entanto, estudos sobre a satisfação dos usuários nos 

alertam para observar possíveis vieses que podem induzir a um alto nível de satisfação 

mesmo quando os usuários fazem observações sobre a falta de profissionais médicos, 

especialistas e de alguns serviços. (PIRES, 2007). Isso reforça a necessidade de 

compreender melhor o aspecto da satisfação do usuário.  

Para alguns autores, citados por Dutra (2009), a alta satisfação aponta 

inconsistências teórica no conceito ou pode também estar relacionado a aspectos 

metodológicos. Um elevado percentual de satisfação diante da reconhecida precariedade 

de alguns serviços, bem como das manifestações e verbalizações de insatisfação, além 

de menção a melhoria dos serviços evidenciada na fala dos usuários e profissionais de 

saúde, merece algumas considerações. É possível que estes resultados estejam 

relacionados a fatores como, por exemplo: o receio de perder o direito ao serviço, 

mesmo este sendo precário, assim como pode estar vinculado a questões de ordem 
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política, ou ainda pelo baixo nível de exigência da população de áreas mais carentes 

sobre a qualidade dos serviços. 

 No tocante à metodologia, pode estar relacionado à forma como se obtém essa 

informação, com o tipo de entrevistador e com a maneira pela qual as perguntas são 

formuladas. Pode também expressar a intenção de responder aquilo que o entrevistador 

espera ouvir, no que se denomina de viés de cortesia e que pode influenciar as respostas 

dos usuários, sobrestimando o nível de satisfação. Esse tipo de viés, pode aparecer em 

situações em que o usuário tem grande afinidade com os profissionais e este se 

caracteriza pela omissão de questionamentos e comentários negativos em relação aos 

serviços públicos. Tem-se também o viés de aquiescência quando se relaciona à 

enumeração dos quesitos em questionários que dispõe de escalas. Trata do indivíduo 

concordar com o primeiro item da escala independentemente do seu conteúdo. Portanto, 

a ordem dos itens pode influenciar a resposta a ser obtida. (DUTRA, 2009, 

ESPERIDIÃO, TRAD, 2005). Para Esperidião e Trad (2005), quando esta informação é 

requerida logo após a consulta, sua resposta pode ser condicionada a aspectos da relação 

médico-paciente estabelecida, em especial no que se refere à doença e tratamento 

demandados. 

 Estes autores também apontam que, com o tempo, os indivíduos tendem a ser 

mais críticos, posto que as primeiras expectativas foram superadas e novas são formadas 

de modo mais exigente. (ESPERIDIÃO, TRAD, 2005). 

 Para diminuir esses vieses, os autores propõem que se comparem respostas 

abertas e fechadas, pois é comum a atribuição de notas elevadas nos quesitos fechados e 

incluir comentários, restrições e recomendações em questões abertas. Sendo também 

importante o confronto destas informações, abertas e fechadas, para melhor conhecer a 

opinião dos usuários. E uma contradição do usuário encontrada, pode revelar também 

contradições do serviço. (ESPERIDIÃO, TRAD, 2005). 

 Assim, foi também com esta preocupação que procuramos investigar o que eles 

sugerem como melhorias para o Programa, além daquilo que provocou mudanças 

efetivas na vida das famílias. 

 Dentre os atributos já encontrados por alguns autores para a satisfação dos 

usuários com os serviços públicos de saúde encontram-se: a melhoria do acesso, a 

comunicação entre profissionais de saúde e usuários (valorizando a clareza das 

informações, explicação sobre o diagnóstico e tratamento, esclarecimento de dúvidas e 
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disponibilidade para situações de emergência), além da estruturação e organização do 

sistema de serviços e o modelo assistencial. (ESPERIDIÃO, TRAD, 2005, PIRES, 

2007). Para estes autores, as populações que utilizam os serviços públicos, são, 

geralmente, pessoas que vivem em condições socioeconômicas precárias e que buscam 

o serviço de forma assistencial (para o atendimento médico e busca de medicamentos e 

vacinas). Estes procuram mais por um padrão mínimo de sobrevivência do que pela 

qualidade dos serviços. Assim, eles sugerem que a triangulação de dados é um 

mecanismo importante para realizar uma contraposição da avaliação realizada pelos 

usuários com a perspectiva dos profissionais e/ou gestores dos serviços, numa tentativa 

de buscar uma melhor contextualização dos dados obtidos. (ESPERIDIÃO, TRAD, 

2005). 

 Percebemos que na nossa pesquisa, os usuários foram mais coerentes no que 

tange a satisfação apontada para com o Programa e as queixas relatadas quanto às 

ineficiências observadas. Tanto foi assim, que os mesmos problemas evidenciados 

como efeitos negativos e ausência de impacto foram relatados pelos usuários como 

situações que merecem ser melhoradas. 

 Por fim, é preciso retomar a questão que gerou mais insatisfação nos municípios 

onde a carência de médicos e as dificuldades para conseguir uma referência ao 

especialista foram mais enfatizadas. Os participantes do estudo demonstraram uma 

maior preferência por especialistas na atenção básica do que por médicos generalistas. 

Esse fato poderia passar sem maiores considerações se ele, por si, não representasse um 

impacto negativo, haja visto o esforço do Programa em transformar a lógica de todo 

um sistema de saúde a partir da introdução e valorização dos profissionais generalistas. 

A essência do Programa está numa concepção que valoriza o profissional generalista 

reconhecendo nele as possibilidades de um trabalho mais equânime, humano, 

percebendo o indivíduo como um todo e buscando a complementação das suas ações 

através da articulação dentro de uma equipe multiprofissional.  

 Esse fato torna-se um impacto negativo gerado pelo Programa, por que deriva 

sobretudo, da falta de resolutividade atribuída ao mesmo no que concerne ao 

encaminhamento da demanda para os outros níveis do sistema, mas também do próprio 

profissional da atenção básica. Aqui retomamos o que já foi colocado: a importância de 

todo o sistema para o próprio sucesso das ações do PSF. 

Nesse ponto, tocamos num aspecto muito caro ao Programa, principalmente 

quando este pretende-se constituir numa estratégia. É reconhecível o esforço dos países 
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que aderiram à Atenção Primária à Saúde com objetivos de reorganizar os serviços de 

saúde, no entanto, é preciso considerar as heranças históricas presentes no nosso país 

que levam a uma cultura de supervalorização do trabalho médico em detrimento do 

trabalho da equipe multiprofissional, além de uma formação precária para os objetivos 

do PSF, e a ausência de uma rede de suporte que possam dar continuidade, e resposta ao 

que tem sido produzido dentro da atenção básica. 

Para Sampaio (2004), citando as proposições de Starfield, a proposta da atenção 

primária apoiada em médicos generalistas dá-se pelo reconhecimento, ainda que sejam 

poucos os estudos que estimam sobre a qualidade e custo-efetividade da assistência 

prestada entre os generalistas e especialistas, de que os resultados dessa assistência são 

semelhantes. No entanto, a vantagem dos médicos de família está em melhores 

resultados relacionados à continuidade e integralidade da atenção, com melhoria de 

indicadores de resultados e maior racionalidade no uso dos recursos do sistema de 

saúde, e o que favorece a redução de custos. 

 

A ampliação do acesso a médicos de família resulta em redução das 

hospitalizações, menor utilização de especialistas e serviços de emergência e 

menor chance de os pacientes serem submetidos a intervenções 

desnecessárias. Já o acesso direto a especialistas aumenta o custo e piora a 

qualidade da assistência. (SAMPAIO, 2004, p.27). 

 

 Já para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), é inegável a redução das 

iniquidades na saúde ocasionadas pela APS, assim como a presença de melhores 

resultados, como ocorre com a diminuição das taxas de mortalidade geral, por doença 

cardíaca e mortalidade infantil. Porém, 

 

o oposto ocorre onde a oferta de especialistas é maior, levando-se em 

consideração também o fato de que a suposta superioridade do cuidado 

oferecido por especialistas está vinculada a estudos mais frágeis ou com 

metodologia pouco adequada, estando ainda comprovado que os países com 

atenção primária forte têm custos globais de saúde menores e, geralmente, 

apresentam populações mais saudáveis. Além disso, a maior disponibilidade 

de médicos de APS contrabalança, pelo menos parcialmente, os efeitos 

adversos das desigualdades sociais. (BRASIL, 2008, p.15). 

 

 Esta questão, no entanto, não se esgota aqui, ao contrário, demanda ainda uma 

investigação mais profunda sobre os aspectos que levam a esta insatisfação. 

4. Participação Comunitária 
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Como relatado no capítulo anterior, este foi, sem dúvida, o princípio mais difícil 

de ser mensurado e avaliado neste trabalho, pois a participação envolve muitos aspectos 

dentro do contexto dos serviços de saúde. Ela pode e deve acontecer em todos os 

espaços de relações no serviço, no entanto, deve ser buscada e estimulada pelos 

profissionais, sobretudo, nos espaços educativos, e de planejamento e execução dos 

serviços de saúde, o que deveria repercutir nas instâncias legalmente constituídas de 

controle social, como é o caso dos conselhos de saúde. 

Assim, poderíamos evidenciar como resultado estrito a maior participação da 

população nas ações educativas, nas reuniões de planejamento e avaliação do trabalho 

das equipes etc, e pensar como impacto do programa, uma maior participação também 

nas instâncias de controle social. 

Porém, ainda que possamos evidenciar um crescimento de alguns conselhos 

municipais e locais de saúde, como é o caso, por exemplo, de Natal, não podemos 

afirmar que isso derivou de uma maior participação da população no Programa Saúde 

da Família. E para que tenhamos um impacto este deve estabelecer essa relação de 

causalidade, ou seja, ainda que tenhamos avançado nesta perspectiva através dos 

conselhos de saúde, não observamos mudanças significativas dentro das equipes do 

programa saúde da família, que possam estabelecer relações causais de melhoria destes 

aspectos como resultado do PSF. 

Portanto, não consideramos que tenha acontecido um impacto relativo à 

participação por que não foi possível observar a participação dos usuários de forma 

consciente, comprometida e voluntária para sua atuação junto às equipes ou instâncias 

do controle social. 

Assim, uma vez que identificamos que a participação da população nas ações de 

educação em saúde é pequena e ainda assim, vinculada a uma prática envolvida pelo 

interesse em benefícios materiais, brindes, alimentação etc, esta não se constitui como 

espaço de participação efetiva. Para Matumoto (2003), estudos recentes sobre o PSF 

apontam a ausência do usuário como protagonista de seu próprio viver e da produção de 

seu cuidado, visto que ele está fora do âmbito das decisões sobre o que lhe diz respeito. 

Na perspectiva da Atenção Primária à Saúde, a unidade de saúde deve organizar 

a oferta de serviços de acordo com as necessidades da população. O reconhecimento das 

demandas da população, deve envolver equipes de saúde e usuários em reuniões 

sistemáticas nas equipes de saúde e também junto aos conselhos locais e associação de 

moradores. (STARFIELD, 2004). 
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De acordo com Crevelim e Peduzzi (2005, p.331), 

 

muitos dos programas de saúde têm sido desenhados e executados para a 

população, quando o mais adequado para garantir a participação seria que 

fossem elaborados e aplicados com a população, quer dizer, entre os 

trabalhadores dos setores públicos em nível hierarquizado e a população. Este 

há de ser um processo de diálogo e negociação, cuja situação deve ir 

mudando com propostas de programas desenhados pela população e 

executados com o Estado.  

 

 

Para o Ministério da Saúde, a participação da comunidade, vista, pelo menos 

oficialmente, como um dos princípios fundamentais do SUS, deve não apenas ser 

estimulada, mas, e sobretudo, promovida pelos profissionais do PSF. Este parte do 

entendimento de que é o envolvimento dos usuários, sua participação nas diversas 

instâncias dos processos decisórios, principalmente no nível micro, local, que influencia 

sobremaneira os encaminhamentos dados às questões da saúde. (BRASIL, 2006, 

AZEVEDO, 2007). 

No trabalho realizado por Azevedo (2007), o que se observou foi que as 

Associações de Moradores, em geral, ainda não conseguem participar do planejamento 

de atividades das equipes de saúde do Programa Médio de Família, restringindo sua 

presença à fiscalização das rotinas administrativas no módulo, principalmente no que 

diz respeito à assiduidade e pontualidade dos profissionais. Além disso, ele também 

mostra que para os profissionais de saúde essa participação gera muitas controvérsias. 

Enquanto para os assistentes sociais isso é um aspecto positivo, para os médicos isso se 

constitui mais como uma intromissão no trabalho deles. 

Neste trabalho não foi observado impacto significativo em nenhum dos 

municípios estudados, uma vez que a participação da população no Programa e nos 

conselhos assim como o seu conhecimento sobre os mesmos ainda é insuficiente para 

registrarmos e atribuirmos impacto ao Programa no que concerne a este aspecto. 
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Considerações Finais 

 

 O nosso problema de pesquisa que tinha por questionamento saber quais os 

resultados do PSF nos municípios de pequeno, médio e grande porte, foi buscado tendo 

como hipótese que um maior nível de realização dos resultados estaria relacionado ao 

porte dos municípios. O que observamos é que esta hipótese foi testada, porém se 

confirma apenas parcialmente, uma vez que alguns fatores locais, interferem também 

nos resultados. Estes, em geral, resultam dos diversos desenhos que são feitos da 

proposta. Ainda que tenhamos parâmetros nacionais, metas estabelecidas através de 

parcerias em vários níveis e âmbitos da gestão, muitos são os elementos que vão 

contribuir para uma mudança no formato e funcionamento das equipes do Programa 

Saúde da Família pelos diversos municípios do Estado, e quem sabe, também, do país. 

De acordo com a nossa hipótese, na medida em que os municípios vão 

ampliando o seu porte populacional e o porte da sua rede de serviços de saúde, vão 

diminuindo os efeitos e impactos do Programa sobre o sistema municipal de saúde, e, 

consequentemente sobre a saúde da população. Pelo menos com base nesta pesquisa, 

acreditamos que o Programa Saúde da Família, para garantir mudanças efetivas na 

saúde da população, requer a garantia de que a mesma tenha acesso aos serviços de 

atenção básica e demais serviços relacionados, como média e alta complexidade (o que 

quer dizer que o Programa deve se constituir como porta de entrada e fazer funcionar de 

forma efetiva a referência e contra-referência), além de uma atenção integral quanto às 

necessidades apresentadas e uma efetiva participação comunitária no processo de 

atenção à saúde. Foi possível observar que através das mudanças decorrentes destes três 

elementos: acessibilidade, integralidade e participação comunitária, podemos conhecer 

como encontra-se o atendimento à população e a organização e funcionamento do 

sistema municipal de saúde a partir do PSF. 

 Quando o Programa é analisado tomando por referência o tamanho do município 

e sua organização a partir do PSF, por exemplo, supúnhamos que os municípios 

menores apresentavam impactos mais efetivos na saúde das populações, tendo em vista 

o grau de cobertura do Programa (100%) e menor complexidade da rede de serviços. 

Estes impactos estariam relacionados, especialmente, à garantia do acesso a todos os 
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níveis do sistema, a integralidade da atenção e a participação comunitária efetiva. No 

entanto, o que pode-se perceber é que diversos fatores podem interferir negativamente 

nesse processo, tais como: difícil fixação de profissionais nestes municípios, 

especialmente médicos; não cumprimento da carga horária de trabalho devido ao 

comprometimento de parte desta com atividades em outras unidades de saúde, como 

exemplo, os hospitais do município; menor resposta dos sistemas de referência, haja 

vista a pequena e limitada rede destes serviços em municípios menores, e, 

tradicionalmente, uma menor participação da comunidade. Esses são fatores muito 

fortes e presentes na maioria dos municípios nordestinos de pequeno e médio porte e 

que podem sugerir sérias limitações para o alcance dos resultados esperados com o 

Programa. 

 No entanto, não podemos deixar de apontar os resultados positivos advindos 

com o Programa e que nos municípios de pequeno e médio portes estiveram 

relacionados, sobretudo, ao aumento do acesso às equipes do PSF, a melhoria das 

condições financeiras das famílias a partir da diminuição de despesas com assistência 

médica, transporte e remédio, principalmente para os moradores da zona rural, além da 

presença de trabalhos educativos e ações de acompanhamento realizados pelos 

profissionais. No entanto, as mudanças mais amplas que afetariam os demais serviços e 

que proporcionariam a toda a população resultados mais efetivos, tais como: diminuição 

das barreiras de acessibilidade ao Programa e aos outros níveis de complexidade, e 

participação comunitária não foram percebidos a contento. Nos municípios de grande 

porte, os impactos positivos são menos perceptíveis, vindo a apresentar maior impacto 

negativo, quando comparado aos municípios de pequeno e médio porte, justamente em 

virtude da rede de serviços mais complexa, da limitada oferta de serviços de média e 

alta complexidade, do baixo nível de cobertura do Programa e dos problemas 

decorrentes da falta de apoio político e financeiro. 

 Há autores como Malta e Santos (2003) que criticam o centralismo e o 

engessamento da proposta do Ministério da Saúde quando ele predetermina o formato 

único da equipe, as funções de cada profissional, a estrutura, o cadastro das famílias e o 

levantamento dos problemas de saúde, condicionando o financiamento das equipes 

somente aos municípios que seguirem “rigorosamente” essas normas. Para estes 

autores, isso criou um formato único de prestação de assistência, muitas vezes 
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desconhecendo a sua realidade epidemiológica, as características da rede e os recursos 

humanos existentes.  

 Não discordando completamente dos autores, mas afirmando que, mesmo o 

Programa possuindo toda essa “formatação”, é possível percebermos variadas 

propostas, e muitos jeitos de fazer saúde da família, que levam em conta justamente 

essas singularidades apontadas pelos autores, principalmente no que concerne às 

características da rede e quanto aos recursos humanos. Tanto é, que os resultados deste 

trabalho apontam estas diferenças.  

Exemplificando o que estamos afirmando, poderíamos apontar como fatores que 

vão influenciar o resultado alcançado pelo Programa: gestão local e municipal do 

Programa, formação profissional, disponibilidade de profissionais em quantidade e 

qualidade para acreditarem (e não apenas aderirem) a proposta do PSF, um maior ou 

menor investimento na rede de serviços municipal, estadual e federal, além da própria 

cultura da sociedade em relação aos serviços de saúde e a medicina. Estes fatores 

geram, em maior ou menor grau, especificidades que acabam por influenciar os 

resultados do Programa, gerando ora mais efeitos positivos, ora mais impactos 

negativos ou outros resultados. 

 É preciso considerar também que os resultados perseguidos pelo Programa 

repousam sobre o mesmo terreno, qual seja o dos princípios e diretrizes do PSF e do 

SUS, para todos os municípios. No entanto, a forma de tomar esse processo demanda, 

sim, acordos e consensos, que vão permitir visualizar o mesmo Programa com 

resultados muito diferentes entre bairros no mesmo município, entre municípios de 

mesmo porte, do mesmo Estado etc. Talvez, por isso, possamos vislumbrar experiências 

exitosas do Programa em uma dada equipe, e o mesmo não acontecer com as demais 

que se inserem dentro de um “mesmo contexto” ou dentro de um mesmo “formato”. 

Porém, sem dúvida no que concerne as características comuns dos municípios de 

mesmo porte, as dificuldades se aproximam no que se refere aos princípios analisados, 

tendendo a intensificar-se à medida que cresce o porte dos municípios. 

 Assim, compreender os resultados deste Programa nos leva a, obrigatoriamente, 

reconhecer o micro e o macro espaço da política, do Programa e da sociedade enquanto 

contexto determinante das mudanças alcançadas. Os resultados apontam para uma 

limitação do alcance do PSF, haja vista que observamos um impacto significativo na 

vida das pessoas no que concerne ao aumento do acesso à atenção básica, representado 

pela expansão da cobertura e diminuição das barreiras geográficas, principalmente nos 
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municípios de pequeno e médio porte. Mas, por outro lado, notamos impactos negativos 

e que podem comprometer estas conquistas, tais como: pouca resolutividade no nível da 

atenção básica, barreiras organizacionais que comprometem a acessibilidade, além de 

uma sobrecarga para os outros níveis do sistema de saúde que não estão preparados para 

responder a esta nova demanda. 

 Com isso é possível perceber o quanto ainda é necessário avançar. Tivemos 

mudanças importantes, mas que estão comprometidas diante das limitações do próprio 

sistema de saúde. 

 Além do mais, pudemos também observar com este trabalho que as 

especificidades do Programa são muitas e que se refletem em cada equipe, em cada 

bairro, em cada distrito, em cada município. E isto é importante nos resultados. 

Ainda que tenhamos chegado ao fim deste trabalho, é com um sentimento de 

incompletude que reconhecemos a necessidade de avançar, de saber mais, de conhecer 

melhor. E neste sentido, nos propomos a seguir avançando, aperfeiçoando a pesquisa 

avaliativa no SUS, na perspectiva de um olhar voltado para o todo e para as partes, para 

o contexto maior e para o micro contexto.  

 É preciso reconhecer a importância do PSF dentro do contexto do SUS e o papel 

da avaliação nas políticas e programas de saúde. O crescimento do Programa, sua 

repercussão na vida das pessoas, o investimento feito em busca de mudanças 

significativas na lógica de funcionamento e organização dos sistemas de saúde nos 

municípios, requerem constantes processos avaliativos e de reflexão sobre sua 

concepção, operacionalização, sustentabilidade a partir dos resultados alcançados. Há 

que se reconhecer os desafios, a amplitude destes, mas também há que se buscar o 

reconhecimento e o alcance dos resultados positivos trazidos pelo Programa. 

Parafraseando Merhy e Franco (1999), diríamos que não é apenas “no micro 

espaço” do fazer cotidiano dos profissionais que se processam as mudanças necessárias 

para que o PSF possa ser, de fato uma “Estratégia”. Acreditamos que as mudanças 

precisam ocorrer em todos os espaços, seja no trabalho cotidiano e na gestão articulada 

e que acredita na proposta e não a utiliza apenas devido ao “direcionamento federal”, 

seja na própria ótica do sujeito-usuário que utiliza os serviços. É preciso que o projeto 

saia da “responsabilização” dos profissionais, e passe a ser um projeto da sociedade, e 

não apenas uma proposta de “governos”, que ora procura investir, e ora busca 

alternativas para alavancar votos.  
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E para que avancemos tomando como suporte a avaliação, é imperiosa a 

necessidade de buscarmos e acreditarmos na participação e controle social, para que os 

sujeitos possam atuar e provocar as mudanças necessárias na gestão do Programa, do 

SUS e do país. Devemos compreender que o PSF, enquanto Programa e tentativa de 

Estratégia, possui objetivos muito amplos que precisam ser valorizados na mesma 

medida, estimando para tanto que as mudanças também devam ser vastas. 

 Mesmo diante de todas as considerações feitas até aqui, cabe também 

colocarmos as limitações e alcance dos resultados deste trabalho. Reconhecemos que 

poderíamos ter buscado muitos outros indicadores e produtos do Programa, além de 

dispor de mecanismos estatísticos que pudessem gerar mais confiabilidade ao estudo. 

No entanto, nada disso invalida os resultados alcançados e as considerações realizadas. 

Ao contrário, sugerem que possamos ampliar este trabalho, corrigindo falhas, 

incorporando novas propostas, e trazendo à tona a realidade que se conforma no dia-a-

dia deste Programa. Sugerimos com isso que novos trabalhos possam vir a aprofundar 

questões importantes que foram apontadas por este estudo, tais como: a privatização dos 

serviços de saúde no Brasil, a formação e as condições de trabalho dos médicos para o 

PSF, os Consórcios Municipais de Saúde e a efetividade dos sistemas de referência e 

contra-referência etc. Assim, esse trabalho é apenas um início do que devemos perseguir 

a fim de avançar com as conquistas da reforma sanitária e da garantia de uma saúde 

mais inclusiva, universal e equânime. 
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APÊNDICE A – Questionário dos usuários 

 
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – QUESTIONÁRIO USUÁRIOS (2011) 

Número de identificação: ________________ 

DADOS GERAIS 

1. MUNICÍPIO (1) Acari (2) Canguaretama (3) Mossoró (4) Natal (5) Santa Cruz (6) Taipu 

DADOS SOCIOECONÔMICOS 

2. Sexo (1) masculino (2) feminino 

3. Idade:  

4. Estado civil (1) solteiro (2) casado (3) Viúvo (4) separado/ Divorciado (5) Outros 

5. Escolaridade (1) Analfabeto (2) Em processo de 

alfabetização 

(3) E.F. Incompleto (4) E.F. Completo 

(5) E.M. 

Incompleto 

(6) E.M. Completo (7) Superior incompleto (8) Superior completo 

6. Você reside em casa (1) própria (2) Alugada (3) Emprestada (4) Outros 

7. Na família existe algum 

usuário dos grupos prioritários da 

unidade? 

(1) hipertensão/ 

diabetes 

(2) Criança menor 

de 2 anos 

(3) mulher grávida (4) Acamados (5) Outro 

__________ 

8. Sua família recebe ajuda de algum programa governamental? (1 ) Sim. Qual e quanto? _______________ (2) Não. 

9. Renda familiar mensal:  

AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE 

10. Para que local geralmente você vai se algum 

membro da família estiver doente ou necessitar de 

orientações sobre saúde? (Urgência e emergência) 

(1) 

UBSF 

(2) Hospital (3) Vizinhos ou amigos 

(4) Clínica Especializada (5) Farmácia (6) Outro___________ 

11. Qual local você levaria alguém da família se 

tivesse um problema de saúde completamente novo 

e que não fosse uma emergência? 

(1) 

UBSF 

(2) Hospital (3) Vizinhos e amigos 

(4) Clínica Especializada (5) Farmácia (6) Outro _________ 

12. Em que situações/ 

finalidade você procura 

o PSF? 

(1) Para consultas (do próprio ou de membro da família) (2) Para participar de grupos educativos 

(3) Para receber medicamento. Qual? 

_________ 

(4) Para vacinação (5) Outro ________________ 

13. Há quanto tempo 

você reside no bairro? 

(1) Mais de 10 anos (2) de 5 a 10 anos (3) de 1 a 5 anos (4) Menos de 1 ano 

14. Há quanto tempo 

você utiliza os serviços 

do PSF? 

(1) Desde quando foi 

implantado 

(2) Há menos de 1 

ano 

(3) Entre 1 e 5 anos (4) Entre 5 e 10 

anos 

15. Com que frequência 

você comparece ao PSF? 

(1) Semanalmente (2) Mensalmente (3) Raramente (4) Nunca 

fui 

(5) Outro________ 

PRÁTICAS DE SAÚDE 

16. Se pudesse, você trocaria a sua equipe de saúde do PSF por outros 

profissionais? 

(1) Sim (2) Não. (pule a próxima) 

17. Por que?  

18. Você sabe o que é o programa saúde da 

família (Sabe como funciona? O que você 

conhece sobre o programa?) 

 

 

PRÁTICAS DE SAÚDE/ INTEGRALIDADE/ ACESSIBILIDADE 

19. Você tem alguma dificuldade para marcar consultas para 

o médico ou enfermeiro no PSF (para sua família)? 

(1) Não (2) Sim. Qual? ______________________ 

20. Você tem dificuldades para marcar exames de rotina 

(sangue, fezes e urina) para os membros da sua família 

solicitados pelo PSF? 

(1) Não (2) Sim. Qual? ________________________ 

21. Quanto tempo, em média, você 

espera para ser atendido na consulta? 

(1) Entre 30 minutos e 1 

hora 

(2) Entre 1 

hora e 2 horas 

(3) Entre 2 e 4 horas (4) Mais de 4 horas 
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22.. Você já precisou ser encaminhado para algum serviço especializado através do 

PSF? 

 

(1) Não. Pula a próxima. 

 

(2) Sim.  

23. O que aconteceu (tempo para marcar, se conseguiu ou não a consulta ou o exame)? 

24. A equipe do PSF obteve informações sobre esta consulta? (1) Não (2) Sim    (3) Não se aplica 

25. A equipe do PSF demonstrou interesse sobre a qualidade da atenção oferecida pelo 

médico especialista? 

(1) Não (2) Sim    (3) Não se aplica 

26. Para você, o médico compreende o que você diz e pergunta nas consultas? (1) Não (2) Sim   (3) Não se aplica 

27. Para você, a enfermeira compreende o que você diz e pergunta nas consultas? (1) Não (2) Sim     (3) Não se aplica 

28. As perguntas que você faz ao médico são respondidas de forma compreensível? (1) Não (2) Sim     (3) Não se aplica 

29. As perguntas que você faz à enfermeira são respondidas de forma compreensível? (1) Não (2) Sim     (3) Não se aplica 

30. O tempo da consulta médica é suficiente para você falar sobre o seu problema de 

saúde da forma como você gostaria? 

(1) Não (2) Sim     (3) Não se aplica 

31. O médico demonstra interesse em saber sobre outros problemas de saúde que você 

possa ter, ou sobre seu modo de vida, sua família ou sua saúde como um todo? 

(1) Não (2) Sim     (3) Não se aplica 

32. A enfermeira demonstra interesse em saber sobre outros problemas de saúde que você 

possa ter, ou sobre seu modo de vida, sua família ou sua saúde como um todo? 

(1) Não (2) Sim     (3) Não se aplica 

33. Para você, a sua equipe do PSF conhece os problemas de saúde e como vive sua 

família? 

(1) Não (2) Sim    (3) Não se aplica 

34. O médico faz alguma recomendação sobre cuidados de saúde? (1) Não (2) Sim  (3) Não se aplica 

35. A enfermeira faz alguma recomendação sobre cuidados de saúde? (1) Não (2) Sim.  (3) Não se aplica 

36. Sua família já recebeu visita do médico da equipe? (1) Não (2) Sim 

37. Sua família já recebeu visita da enfermeira da equipe? (1) Não (2) Sim 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

38. Existe alguma organização social no bairro que busca a melhoria das condições de vida da 

população do bairro? 

(1) Sim        (2) Não 

39. Você ou algum membro da família participa de alguma organização 

social aqui no bairro? 

(1) Não.  (2) Sim. Qual? 

___________________ 

40. Você ou algum membro da sua família participa de reuniões com a equipe do PSF? (1) Não. Pule a próxima (2) Sim 

41. Qual a frequência destas reuniões?  (1) Mensal (2) 

Bimestral 

(3) Semestral (4) Esporádica (5) Outra _____________ 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

42. O que melhorou na 

sua vida com o PSF? 

 

43. Como você avalia as ações do PSF? (1) Regular (2) Bom (3) Ótimo (4) Excelente 

44. Você sugere alguma mudança para a melhoria do PSF?  (1) Não (2) Sim 

45.Qual?   

 

 

 

Entrevistador: __________________________________________________________ Data: -____________ 
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APÊNDICE B – Formulário de entrevista para os profissionais de saúde 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

Nº Identificador: ________________Idade: _______  Sexo:________    Estado civil:________ 

Médico: (   )  Enfermeiro (   ) 

Já trabalhou em outro PSF antes desse? Por quanto tempo? 

Tempo de trabalho no PSF atual: ___________________ 

Tipo de vínculo: (   ) servidor público    (   ) celetista    (    ) outro. Qual? ________________ 

Possui alguma formação (pós-graduação) em Saúde da Família? ___________________ 

Tempo de formação (graduação): _______________________________ 

- Quais as atividades realizadas pelo Programa Saúde da Família? Como ocorrem estas 

atividades? 

- Como ocorre o Processo de trabalho da equipe do PSF? Horários de atendimento. Quais as 

atribuições de cada membro?  

- Como ocorre a relação do PSF com os demais níveis de complexidade do sistema de saúde 

municipal? Como funciona o sistema de referência e contra-referência? 

- A equipe do PSF participa das ações do Conselho Local de Saúde? Como se dá essa 

participação? A equipe participa de alguma outra organização da comunidade?  

- A comunidade tem alguma participação no planejamento das atividades do PSF? Como esta 

acontece?  Qual a periodicidade? 

- Quais as dificuldades encontradas no PSF?  

- Como você se sente trabalhando no PSF?  
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os 

profissionais de saúde. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Esclarecimentos 

 Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO DO 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO RIO GRANDE DO NORTE”, orientada pelo 

professor Dr. Lincoln Moraes de Souza e desenvolvida pela doutoranda Paula Fernanda 

Brandão Batista dos Santos do Curso de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa busca avaliar os resultados do Programa Saúde da Família no Rio Grande 

do Norte. Caso decida aceitar o convite, você será entrevistado pela doutoranda através de um 

formulário de entrevista que buscam verificar as práticas desenvolvidas pela equipe e as 

mudanças decorrentes do PSF, bem como seu grau de satisfação com o programa.  

Nesse sentido, o objetivo principal do nosso trabalho é avaliar os resultados do 

Programa Saúde da Família nos municípios do Rio Grande do Norte. Temos como 

objetivos específicos: aferir os resultados estritos, efeitos e impactos decorrentes da PSF 

no município. 

 O estudo oferece poucos riscos a sua integridade física, moral, social e econômica, uma 

vez que estão asseguradas a confidencialidade e privacidade das suas informações, bem como a 

proteção da sua imagem. Não sendo as informações utilizadas em prejuízo das pessoas 

envolvidas. Partindo deste pressuposto, os pesquisadores assumem a responsabilidade de dar 

assistência integral às complicações e danos decorrentes dos riscos previstos, assim como a 

concessão de ressarcimentos e indenizações previstas, caso seja comprovado legalmente a sua 

necessidade. 
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 Os resultados desta pesquisa visam contribuir com o conhecimento necessário sobre as 

mudanças advindas com o programa, de forma que as mesmas possam subsidiar o processo de 

formulação de novas políticas e programas de saúde que venham a impulsionar o processo de 

reforma sanitária brasileira. O resultado final desta pesquisa constituirá o trabalho de tese da 

aluna pesquisadora e será amplamente divulgado a partir da publicação de artigos em periódicos 

da área a fim de subsidiar o planejamento de novas ações e pesquisas sobre o assunto. 

 Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome, não será divulgado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será 

feita de forma a não identificar os voluntários.  

 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora: Paula Fernanda Brandão Batista 

dos Santos, fone: (84) 3215-3862, e-mail: paulafernandabb@hotmail.com. 

 Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo Telefone/Fax (84)3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Declaro que estou ciente dos objetivos da pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos 

dados originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas 

científicas brasileiras ou estrangeiras. Desta forma, concordo e dou meu consentimento, em 

participar voluntariamente da pesquisa “AVALIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA 

FAMÍLIA NO RIO GRANDE DO NORTE”. 

 

Natal, ____de __________de 2011. 

 

Participante da pesquisa: 

 

______________________________________________ 

         Nome/Assinatura do participante da pesquisa 

 

Pesquisador responsável: 

 

_____________________________________________ 

 Assinatura do pesquisador Responsável  
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os usuários 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Esclarecimentos 

 Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO DO 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO RIO GRANDE DO NORTE”, orientada pelo 

professor Dr. Lincoln Moraes de Souza e desenvolvida pela doutoranda Paula Fernanda 

Brandão Batista dos Santos do Curso de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa busca avaliar os resultados do Programa Saúde da Família no Rio 

Grande do Norte. Caso decida aceitar o convite, você será entrevistado pela doutoranda 

através de um questionário de pesquisa que busca verificar a sua percepção e 

conhecimento sobre o programa, o que ele representa e como está o seu grau de 

satisfação com o mesmo. 

O estudo oferece poucos riscos a sua integridade física, moral, social e econômica, uma 

vez que estão asseguradas a confidencialidade e privacidade das suas informações, bem como a 

proteção da sua imagem. Não sendo as informações utilizadas em prejuízo das pessoas 

envolvidas. Partindo deste pressuposto, os pesquisadores assumem a responsabilidade de dar 

assistência integral às complicações e danos decorrentes dos riscos previstos, assim como a 

concessão de ressarcimentos e indenizações previstas, caso seja comprovado legalmente a sua 

necessidade. 

 Os resultados desta pesquisa visam contribuir com o conhecimento necessário sobre as 

mudanças advindas com o programa, de forma que as mesmas possam subsidiar o processo de 

formulação de novas políticas e programas de saúde que venham a impulsionar o processo de 

reforma sanitária brasileira. O resultado final desta pesquisa constituirá o trabalho de tese da 
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aluna pesquisadora e será amplamente divulgado a partir da publicação de artigos em periódicos 

da área a fim de subsidiar o planejamento de novas ações e pesquisas sobre o assunto. 

 Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome, não será divulgado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será 

feita de forma a não identificar os voluntários.  

 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora: Paula Fernanda Brandão Batista 

dos Santos, fone: (84) 3215-3862, e-mail: paulafernandabb@hotmail.com. 

 Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo Telefone/Fax (84)3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Declaro que estou ciente dos objetivos da pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos 

dados originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas 

científicas brasileiras ou estrangeiras. Desta forma, concordo e dou meu consentimento, em 

participar voluntariamente da pesquisa “AVALIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA 

FAMÍLIA NO RIO GRANDE DO NORTE”. 

 

 

Natal,  _____ de _________ de 2011. 

 

 

Participante da pesquisa: 

 

______________________________________________ 

         Nome/Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Pesquisador responsável: 

 

_____________________________________________ 

 Assinatura do pesquisador Responsável 
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