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Esta seção foi feita para você se comunicar conosco. 
Para sugestões e críticas, entre em contato com a redação: revista.sf@saude.gov.br

 A Revista Brasileira Saúde da Família reserva-se ao direito de publicar as cartas edita-
das ou resumidas conforme espaço disponível.

Ao examinar, minuciosamente, o Guia e o Manual do Agen-

te Comunitário de Saúde, não achei o conceito de “comu-

nidade” para efeitos de atuação do ACS. Assim, pergun-

to: um ACS de Aceguá-RS, distante 60 km do município 

“mater” do qual se desmembrou, Bagé/RS, pode morar 

nessa última cidade e seguir realizando seu trabalho, uma 

vez que sua área de atuação é mais próxima dessa última 

cidade do que da emancipada, Aceguá? Considerando, 

também, que Aceguá ainda não dispõe de estrutura sufi-

ciente e depende bastante da cidade “mater”, como acon-

tece em muitas localidades do Brasil. Particularmente, 

entendo que “comunidade” abrange Aceguá e Bagé, em 

vista da pouca distância, costumes e dependência econô-

mica e institucional (por ex.: saúde). Gostaria da opinião 

de vocês.

Carlos Venancio (por e-mail)

Prezado Carlos,

Em conformidade com a legislação federal, a seleção, contra-

tação e remuneração do agente comunitário de saúde são de 

competência exclusiva do ente municipal. É importante regis-

trar que os ACS possuem legislação federal própria que regu-

lamenta a profissão, razão pela qual, por força do inciso I do 

artigo 6º da Lei nº 11.350/2006, possuem como uma das con-

dições necessárias para o exercício de suas atividades residi-

rem na respectiva comunidade em que atuam:

“Art. 6o  O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os se-
guintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo seletivo público;”

Alerte-se que o parágrafo 2º do mesmo artigo 6º acima trans-

crito estabeleceu que “compete ao ente federativo respon-

sável pela execução dos programas a definição da área geo-

gráfica a que se refere o inciso I, do artigo 6º, observados os 

parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde”. Portanto, 

cabe ao Gestor Municipal definir a organização da Atenção 

Básica dentro de seu território.

Em suma, o ACS encontra-se vinculado ao município contra-

tante, deve residir e exercer suas funções dentro da área de 

sua correspondente comunidade, que deve estar situada nos 

limites territoriais do município que o selecionou.Para segu-

rança dos gestores municipais, recomenda-se que as altera-

ções/flexibilizações/adaptações normativas em face de pecu-

liaridades locais devem ser objeto de consulta ao Ministério 

Público do Trabalho local, uma vez que o assunto envolve di-

retamente uma relação entre empregador (Prefeitura) e em-

pregado (ACS contratado).

• • •

Olá! Gostaria de orientações sobre como é composta a 
rede de trabalho em saúde.
Quais serviços devem ser considerados com AB/APS, 
atenção secundária e atenção terciária/quaternária?
Que literatura é recomendada pelo MS? As opiniões di-
vergem. Acredito que a atenção secundária são os servi-
ços de referência, como o CVV (Centro Viva Vida) do Es-
tado de MG, mas há quem acredite que ele seja atenção 
básica/primária. Abraço,
Fernanda Magalhães Duarte (por e-mail)

Olá Fernanda! 

Indicamos a Política Nacional de Atenção Básica (Por-

taria nº 2.488/2011) e a RENASES (Relação Nacional de 

Ações e Serviços de Saúde, no Sistema Único de Saúde 

– Portaria nº 841/2012). Nas duas, você terá orientações 

sobre a compreensão dos princípios da atenção básica 

e seus serviços. O site do DAB ((http://dab.saude.gov.br/

portaldab/) também tem várias publicações que poderão 

auxiliá-la. Estamos à disposição!

CARTAS
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EDITORIAL

Melhor a cada ano!

A cada ano, o Sistema Único de Saúde (SUS) dá mais passos no desenvolvimento de ações e servi-
ços que correspondam às necessidades de melhoria e manutenção da saúde e da qualidade de vida 
de todos os brasileiros. Em 2012, dois novos elementos foram desenvolvidos e estão retratados no 
coração da temática desta revista: o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB) e a escuta e chamado à participação dos usuários do SUS com as pesquisas 
realizadas pela sua Ouvidoria-Geral e pelos avaliadores da qualidade do PMAQ-AB.

A atitude de buscar e dar o melhor de si para aprimorar o SUS se expressa em ações como as expe-
riências bem-sucedidas em gestão da atenção básica de Campo Grande (MS) e na atenção domiciliar 
de Macapá (AP), assim como na atuação da médica e gestora, hoje aposentada, Haydée Lima, a en-
trevistada de “Carreira”. A ampliação do Brasil Sorridente, política que vem garantindo aos brasilei-
ros o direito e liberdade de sorrir, também representa esse esforço de ampliação do atendimento e 
melhoria do acesso.

No encarte desta edição, aborda-se ainda o resultado de pesquisa realizada junto a usuários do 
SUS, mostrando a boa avaliação dos agentes comunitários de saúde (ACS) no quesito “satisfação com 
os profissionais de saúde”. No “Tome Nota”, o novo calendário vacinal brasileiro é o assunto escolhi-
do para esclarecimentos.

Desejamos boa leitura a você e um excelente 2013!

Departamento de Atenção Básica
Secretaria de Atenção à Saúde

Ministério da Saúde

5
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“Em 2012, promovemos significativo aumento orçamentá-
rio da Atenção Básica à Saúde, de forma a instrumentalizá-la 
para que assuma concretamente o papel de ordenadora das 
redes de atenção à saúde. É um esforço que terá continui-
dade em 2013, contando com a colaboração, a criatividade 
e a dedicação de todos que acreditam e constroem a saúde 
pública brasileira.”
Helvécio Miranda Magalhães Júnior 
Secretário da Secretaria de Atenção à Saúde

Hêider Aurélio Pinto
Diretor do Departamento de Atenção Básica

Adeus ano velho...
   Feliz ano novo

Texto e fotos: Luciana Melo e Raphael Gomes

prazos, metas, resultados, monitoramento e plane-
jamento são algumas das palavras mais presentes 
no dia a dia dos gestores do Ministério da Saúde 

(MS), e com a atenção Básica à Saúde não é diferente. 

Em 2012, registrou-se aumento de 37% no orçamento do 

Departamento de atenção Básica (DaB) e desenvolveu-

-se o primeiro ciclo do programa Nacional de Melhoria do 

acesso e da Qualidade da atenção Básica (pMaQ-aB). 

Foi também o ano de criação da coordenação-Geral de 

Áreas técnicas (cGat), que conta com três núcleos, en-

tre os quais o de Doenças crônicas, que será transferi-

do em 2013 para uma nova coordenação do então cria-

do Departamento de atenção Especializada e temática 

(DaEt), da Secretaria de atenção à Saúde (SaS).

O Departamento de atenção Básica (DaB/SaS/MS) 

tem oito coordenações, que, articuladas, representam o 

esforço do ministério em garantir uma atenção básica de 

qualidade nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo 

o país, no dia a dia das equipes de atenção Básica (eaB).

acompanhe, a seguir, as avaliações de 2012 e as 

perspectivas para 2013 de cada área.

“O fundamental é olhar para todas essas ações do DAB e 
percebermos o quanto estão direcionadas para os nós críticos 
que foram definidos na Política Nacional de Atenção Básica, 
para manter o olhar estratégico, e vermos o que avançou ou 
não. Tivemos avanços consistentes em 2012, e a qualificação 
será ponto forte em 2013.”
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Coordenação 
Geral de Gestão da 
Atenção 
Básica - CGGAB

2011 e 2012 tiveram 

alguns marcos importan-

tes para a cGGaB. “O 

maior deles é a atenção 

básica se posicionando na agenda central do SUS, e 

quem ganha com isso é a população brasileira. Em 

2012, um conjunto de iniciativas se destacou, entre elas, 

o Programa de Requalificação das UBS, a mudança no 

financiamento da atenção básica e a sua diversificação, 

com os consultórios na rua, e as próprias equipes de 

Saúde da Família podendo incorporar novas modalida-

des. E, claro, o pMaQ-aB, um grande dispositivo de 

mudança”, afirma Eduardo Alves Melo, coordenador da 

coordenação-Geral de Gestão da atenção Básica. Ou-

tro destaque foi a aprovação da nova política para os 

Núcleos de apoio à Saúde da Família (NaSF), que cria 

a possibilidade de implantação de NaSF em todos os 

municípios do país.

Para 2013, um grande desafio é a ampliação do Pro-

grama telessaúde, que objetiva diminuir o isolamento 

dos profissionais e fazer a articulação com as centrais 

de regulação e outros pontos de atenção da rede. a 

cGGaB também continuará o diálogo com os Estados, 

realizado pelo apoio institucional do DaB. “ajudaremos 

os novos gestores municipais a compreender a impor-

tância da atenção básica, daremos apoio a realizar o 

que já está em curso e a criar novos elementos neces-

sários”, afirma Eduardo Melo.

Coordenação 
Geral de 
Acompanhamento e 
Avaliação - CGAA

para o coordenador da 

cGaa, allan Nuno de Sou-

za, 2012 foi um ano de mui-

tas conquistas. “conseguimos algo quase inimaginável, 

que foi a realização do pMaQ-aB, com agilidade e qualida-

de técnica. cumprimos a missão e temos muito a celebrar. 

Desenvolvemos um conjunto grande de ferramentas de 

monitoramento e avaliação. para 2013, além de reformular 

e aperfeiçoar essas ferramentas, temos o desafio de disse-

minar os dados coletados”, avalia allan.

Entre os desafios para 2013 estão a universalização 

do pMaQ-aB a todas as equipes de atenção Básica do 

país e a ampliação do pMaQ para os Núcleos de apoio à 

Saúde da Família (NaSF) e os centros de Especialidades 

Odontológicas (cEO). 

O pMaQ também contemplará a atenção domiciliar, 

mas ainda em caráter de monitoramento, isto é, sem de-

terminar aumento no incentivo. Isso acontecerá nos próxi-

mos anos, quando será definido um modelo de certifica-

ção para as equipes de atenção Domiciliar.

Coordenação Geral 
de Áreas Técnicas 
CGAT

a cGat é a nova coor-

denação do DaB. Reúne 

três núcleos estratégicos: 

de gestão do cuidado e 

doenças crônicas, de prá-

ticas integrativas e com-

plementares (pIcs), e de 

tecnologias educacionais. 

O núcleo de doenças 

crônicas elaborou e levou 

à consulta pública, em 

2012, sete portarias refe-

rentes à Rede de atenção 

às pessoas com Doenças 

crônicas, que está em 

fase de criação pelo MS depois de pactuada na comis-

são Intergestores tripartite. Uma das linhas de cuidado 

específicas dessa Rede refere-se ao tratamento e preven-

ção do excesso de peso e obesidade, inclusive quanto 

aos critérios para realização da cirurgia bariátrica.

O núcleo de práticas integrativas e complementares 

(pIcs) teve quatro importantes conquistas: a inclusão de 

perguntas sobre as pIcs na pesquisa Nacional de Saúde 

– que contribuirá para mapear as práticas no país –; um 

diagnóstico das práticas no pMaQ-aB; a formulação e a 

abertura de um edital de pesquisa para o fortalecimento 

das PICs; e um incentivo, inclusive financeiro, para quem

oferta pIcs à população do território. 
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Já no núcleo de tecnologias educacionais, houve diver-

sificação das atividades: além da Revista Brasileira Saúde 

da Família e dos cadernos de atenção Básica, foram lan-

çados o novo portal do DaB, a comunidade de práticas, 

perfis em redes sociais e produzidos vários vídeos. Essas 

ações, além de oferecer maior visibilidade e informações 

sobre as ações desenvolvidas na atenção básica, amplia-

ram a interatividade com trabalhadores e gestores e forta-

leceram a produção e circulação de materiais educativos 

do departamento, conforme cita a coordenadora patrícia 

Sampaio chueiri.

Em 2013, Felipe cavalcanti, que assume a coordena-

ção, informa que o núcleo das pIcs será fortalecido, e o 

núcleo de tecnologias educacionais vai priorizar a inova-

ção na produção de materiais para fomentar a educação 

permanente. “a comunidade de práticas será o carro-che-

fe”, afirma Felipe. O tema da gestão do cuidado – antes 

realizada pelo núcleo de doenças crônicas – permanece 

na coordenação, que continuará fazendo essa discussão 

para a atenção básica em geral, com especial dedicação 

ao tema das boas práticas e protocolos para aB.

Coordenação 
Geral de  Atenção 
Domiciliar 
CGAD

para o coordenador 
da cGaD, aristides de 
Oliveira Neto, 2012 “foi 
muito desafiador”. So-
mando os recursos do PAB (bloco de financiamento da 
atenção básica) e da MAC (bloco de financiamento da 
média e alta complexidade), foram repassados, entre 
2011 e 2012, R$ 38.462.40,00 para o programa Melhor 
em casa, que permitiram a habilitação de 511 EMaDs 
(Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar) e 231 
EMAPs (Equipe Multiprofissional de Apoio), sendo efe-
tivamente implantadas 159 EMaDs e 74 EMaps até o 
momento. Em termos de atendimento, entre abril e no-
vembro de 2012, foram realizadas 25.415 internações 
domiciliares. também foi o ano em que se desenvolveu 
importante diálogo com Estados e municípios relativo 
à política de atenção domiciliar (aD) e ao Melhor em 
casa, fazendo com que compreendessem o que é e 
qual a importância. criou-se, ainda, o Registro das 

ações da atenção Domiciliar (RaaS-aD), sistema de 
informação específico para a AD. “Informações que 
podem nos fornecer tempo de permanência e carac-
terização do quadro clínico do usuário, da equipe e do 
cuidado. Foi um marco!”, afirma Aristides. A publicação 
do primeiro caderno de atenção Domiciliar também se 
destacou, além dos avanços na educação permanente, 
em parcerias que permitiram criar cursos a distância.

para 2013, prevê-se desenvolver o Laboratório de 
Inovação em atenção Domiciliar, em parceria com a 
Organização pan-americana da Saúde (Opas), e um 
observatório de atenção domiciliar.

Coordenação 
Geral de 
Alimentação e 
Nutrição  
CGGAN

para a cGGaN, após 
a repactuação da política 
Nacional de alimentação 
e Nutrição (pNaN) em 2011, 2012 foi o momento de ade-
quar os programas e ações em vigor de acordo com as 
novas diretrizes, com destaque para a agenda de preven-
ção e controle dos agravos nutricionais. “conseguimos 
reposicionar a agenda de prevenção das carências nutri-
cionais específicas, pautando as deficiências das vitami-
nas a e B e do ferro, a partir da incorporação das ações 
do programa Nacional de Suplementação de Vitamina a 
e do programa Nacional de Suplementação de Ferro na 
ação Brasil carinhoso”, ressalta a coordenadora patrícia 
Jaime. Houve, ainda, o repasse de R$ 105,6 milhões para 
a construção de 2.801 academias de saúde no país.

2013 será um ano de desafios para um olhar mais or-
ganizado e estruturado da atenção nutricional às neces-
sidades alimentares especiais, tal como a doença celía-
ca. Também será necessário, afirma Patrícia, intensificar 
a promoção da alimentação adequada e saudável e o 
diálogo com a indústria de alimentos para a redução de 
sódio nos alimentos processados, e para a mudança do 
perfil nutricional quanto ao teor de açúcar nesses alimen-
tos, que é um desafio de melhoria da qualidade da dieta 
da população brasileira. O programa Saúde na Escola 
(PSE) será universalizado e  poderá beneficiar a todos os 
escolares brasileiros.
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Grupo Técnico de
Gerenciamento de 
Projetos - GTEP

Três ações significa-

ram importantes conquis-

tas do GtEp em 2012. a 

primeira, a criação do Sis-

tema de Monitoramento 

de Obras (Sismob), que 

implantou um diferencial 

no acompanhamento das 

obras de repasse de recur-

sos fundo a fundo no país. 

“Isso mereceu destaque, 

a ponto de outros minis-

térios quererem aplicá-

-la”, conta o coordenador 

do grupo, Diego Silva. a 

segunda, o Programa de Requalificação das UBS, que 

contemplou 5.458 novas unidades com a ampliação e 

oferta de serviços e a execução de mais de R$ 548 mi-

lhões. a terceira foi o crescimento no orçamento do DaB 

durante 2012. Houve aumento de 37% nos últimos dois 

anos de todo o recurso que se tinha anteriormente. Sal-

tou de R$ 9,7 bilhões (2010) para R$ 13,8 bilhões (2012). 

“Foi um crescimento bem robusto e importante para a 

atenção básica no país”, destaca Diego.

Em 2013, o GtEp será coordenado por Rodolfo Ko-

erner, que aponta como desafios do ano a conectividade 

das UBS – que facilitará ações relacionadas ao e-SUS e 

ao cartão SUS; a continuidade do programa de Requali-

ficação das UBS; e a aprovação da proposta de amplia-

ção do orçamento para a atenção básica, que passaria 

para R$ 16,5 bilhões, valor que, comparado a 2010, re-

presentaria aumento de quase 65%.

Coordenação 
Geral de Saúde 
Bucal - CGSB

O anúncio da amplia-

ção do programa Brasil 

Sorridente pela presiden-

ta da República, Dilma 

Rousseff, em 2012, representou a priorização do tema 

saúde bucal pelo governo federal, especialmente o aces-

so à reabilitação. Nesse ano, o acesso às próteses pela 

população quase dobrou em relação a 2011, totalizando 

aproximadamente 400 mil unidades. Houve aumento no 

investimento em centros de Especialidades Odontológi-

cas (cEO) e também se destacaram as novas equipes 

de Saúde Bucal dentro da Estratégia Saúde da Família 

(ESF), que hoje são mais de 22 mil presentes em 90% dos 

municípios brasileiros. a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) apontou o Brasil Sorridente como o maior progra-

ma de saúde bucal do mundo.

Entre os desafios para 2013 apontados pelo coor-

denador Gilberto pucca Júnior está o lançamento do 

pMaQ-cEO, que contribuirá para aumentar o acesso, 

na média complexidade, à saúde bucal e melhoria da 

qualidade do serviço oferecido. Outro é a expansão 

do acesso à reabilitação. “Estamos com quase 1.400 

municípios ofertando próteses dentárias e devemos 

chegar a 2.000 municípios”, reforça pucca.

Núcleo de 
Tecnologia 
da Informação 
NTI

O NtI começou 2012 

com seis profissionais 

e, ao final do ano, já so-

mavam 27, com previsão de mais contratações para 

2013. a coordenação atuou em mais de 20 projetos 

com desenvolvimento de sistemas e interlocução com 

outras áreas do Ministério da Saúde. Destacam-se 

quatro projetos: o pMaQ-aB, o Sistema de Monito-

ramento de Obras, o novo portal do DaB e o e-SUS.

para 2013, os projetos terão continuidade e novos 

serão agregados. “a proposta do secretário Helvécio 

Magalhães é de criarmos dois sistemas: o integra-

do de orçamento da Secretaria de atenção à Saúde 

(SaS) e o integrado de monitoramento das obras fi-

nanciadas pela secretaria, a expansão do Sismob”, 

afirma o coordenador célio cunha.
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RBSF: Como avalia esses dois 

anos de gestão da presidenta 

da República, Dilma Rousseff, e 

do ministro da Saúde, Alexandre 

Padilha, em relação à Atenção 

Básica à Saúde (ABS), tendo em 

vista a implantação de novas 

políticas e estratégias em que o 

Conasems teve papel importan-

te na construção?

nardi: É inegável o esforço do go-
verno federal para que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) tenha res-
peitabilidade e reconhecimento 
da sociedade brasileira. ampliou 
o acesso ao investir em Unida-

des Básicas de Saúde (UBS) com 
estruturas dignas, acolhedoras, 
humanizadas e, acima de tudo, 
de qualidade para usuários e tra-
balhadores na saúde. todas as 
estratégias adotadas para o forta-
lecimento da aB refletem, no con-
creto, a vontade política deste go-
verno em empoderá-la para ser a 
ordenadora do sistema de saúde.
O apoio matricial dos Núcleos de 
apoio à Saúde da Família (NaSF) 
tem se mostrado excelente fer-
ramenta para instrumentalizar as 
equipes de atenção Básica (eaB), 
direcionando as práticas para um 

modelo de vigilância em saúde. a 
valorização da gestão por desem-
penho, proposta pelo programa 
Nacional de Melhoria do acesso e 
da Qualidade da atenção Básica 
(pMaQ-aB), tem mudado os pro-
cessos de trabalho das equipes de 
saúde, que passaram a comparti-
lhar com o gestor a responsabili-
dade sobre determinado território. 
Em consequência, temos equipes 
mais comprometidas e motivadas 
a alcançar resultados pactuados. 
Esperamos que o pMaQ-aB pos-
sa, em breve, ser estendido para 
todas as eaB e eSF do país.

O odontólogo Antônio Carlos Nardi é paulista de nascimento, natural 
de Mococa, onde nasceu há 51 anos e viveu parte da criação. A vida 
profissional, no entanto, se deu no Estado e região vizinha: no Paraná, 
que o acolheu. Por 22 anos trabalhou como profissional em saúde pú-
blica na área assistencial, período que foi sendo mesclado, aos pou-
cos, com a ação política e de gestão, enquanto secretário municipal de 
saúde de Floresta (8 anos), Marialva (5 anos) e de Maringá, há 7 anos. 
O envolvimento com as reivindicações dos companheiros gestores o 
levou a participar da criação da Associação Paranaense de Secretá-
rios Municipais de Saúde (Apasems), que se transformou, depois, no 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) do Estado, 
instituição que presidiu por quatro vezes. O resultado da atividade foi a 
eleição para a presidência do Conselho Nacional de Secretários Muni-
cipais de Saúde (Conasems), em que está na segunda gestão. Segun-
do Nardi, “o aprendizado compartilhado que tenho podido adquirir (no 
Conasems), com os demais gestores municipais de todos os lugares 
e realidades sociopolíticas e sanitárias deste nosso país, tem me dado 
as oportunidades de me tornar um ser humano mais generoso, toleran-
te, ético e democrático”.
O presidente do Conasems, que nas poucas horas vagas gosta de ou-
vir música e cozinhar, falou à Revista Brasileira Saúde da Família (RBSF) 
em avaliação da atual gestão em saúde apoiada pelo governo federal 
e coordenada pelo Ministério da Saúde. Faz suas considerações sobre 
os desafios a serem enfrentados pelo setor e dá suas recomendações 
aos gestores eleitos e reconduzidos para os municípios.
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ANTôNIo CArloS NArDI
Presidente do Conasems

Por: Fernando Ladeira/ Fotos: Luciana Melo
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Já o financiamento é o tendão de 
aquiles. por isso, retomo e apro-
veito para tornar públicos, mais 
uma vez, os compromissos assu-
midos por todos os gestores mu-
nicipais, estaduais e federais ao fi-
nal do XXVIII congresso Nacional, 
ocorrido em Maceió, em julho des-
te ano. Entre eles, de priorizarmos 
a produção e troca de informações 
do que realmente acontece na 
implementação dos princípios e 
diretrizes constitucionais. É nossa 
tarefa darmos visibilidade à socie-
dade organizada – movimentos 
sociais, imprensa e formadores 
de opinião – para que a socieda-
de brasileira se mobilize pela sus-
tentabilidade econômica, socio-
política e cultural do SUS, para a 
construção da gestão pública e do 
modelo da atenção com base nas 
necessidades e direitos da popula-
ção. Deve-se garantir uma atenção 
básica universal de alta qualidade, 
resolutiva, porta de entrada prefe-
rencial e ordenadora das linhas de 
cuidado, bem como o investimen-
to em equipamentos diagnósticos 
e terapêuticos e a incorporação de 
tecnologias na rede de atenção, e 
a desprecarização das relações e 
gestão do trabalho no SUS. 
ainda em relação ao financiamen-
to do SUS, teremos que pactuar na 
comissão Intergestores tripartite 
(cIt) os critérios legais da Lei com-
plementar (Lc) nº 141 combinados 
com o art. 35 da Lei nº 8.080 para 
as formas de alocação de recursos 
financeiros das três esferas de go-
verno, findando os casuísmos das 
transferências voluntárias e por 
acordo de vontades. É necessário 
fortalecer a cogestão regional do 
sistema de saúde para romper o 
caráter excessivamente normativo 
do planejamento, possibilitando 

consequência e efetividade ao pla-
nejamento ascendente, e investir 
na autonomia e capacidade de de-
cisão das comissões Intergestores 
Regionais (cIR). Ou seja, pactu-
ar uma política de financiamento 
equitativo que assegure o desen-
volvimento de ações e serviços de 
saúde com base nas especificida-
des regionais, contribuindo com a 
redução das iniquidades no país. 
 

RBSF: Quais seriam os prin-
cipais desafios para os próxi-
mos anos e quais as suas ex-
pectativas?
nardi: Os desafios são muitos! 
Genericamente, o principal deles 
e pauta permanente de todos nós 
é de que o SUS tem que ser para 
todos (universalidade), tem que 
garantir o tudo em saúde (integrali-
dade) e com igualdade qualificada 
com a justiça (equidade). É obriga-
ção das três esferas de governo, e 

não apenas dos Municípios, com 
igual responsabilidade e com par-
ticipação financeira trilateral, para 
criar condições para que a atenção 
básica seja a ordenadora das re-
des de atenção e cuidados à saú-
de em cada município brasileiro.
precisamos garantir que o finan-
ciamento tripartite permita a imple-
mentação de uma política de con-
tratação de profissionais de saúde 
com vínculos de trabalho que ga-
rantam os direitos trabalhistas, 
com planos de cargos, carreiras 
e salários (pccS) que valorizem o 
trabalho e o trabalhador de saúde, 
respeitando a autonomia da ges-
tão municipal.
temos, também, que enfrentar a 
epidemia da violência como um 
problema de saúde pública na 
agenda das Secretarias Municipais 
de Saúde, por meio de estratégias 
intersetoriais delineadas conforme 
os princípios da cultura da paz. 
por último, é necessário aprofun-
dar o debate e viabilizar, com o Mi-
nistério da Educação, que os pro-
fissionais de saúde formados nas 
universidades públicas e egressos 
do FIES desenvolvam serviço civil 
na rede do SUS, em conjunto com 
outras estratégias que contribuam 
para a fixação do profissional de 
saúde nas áreas de necessidade.
RBSF: O senhor enfatizou a im-
portância das três esferas de 
gestão no financiamento do 
sistema de saúde. A Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT) 
tem sido ativa na apreciação e 
aprovação de políticas e progra-
mas, ações e serviços relativos à 
atenção básica.
nardi: tripartite é uma experiência 
única no mundo, pois os membros 
não votam, mas pactuam formas 
de execução, de financiamento. 

“...o SUS tem que ser 
para todos (univer-
salidade), tem que 
garantir o tudo em 
saúde (integralida-
de) e com igualdade 

qualificada com a 
justiça (equidade). 

É obrigação das três 
esferas de governo, e 

não apenas dos 
Municípios...”
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É preciso ter bom senso, vontade 
política, e isso tem havido no Minis-
tério da Saúde nos últimos anos. 
No Gt da tripartite, discutem-se as 
políticas e, no plenário da cIt, dis-
cute-se o que é melhor para o país, 
para o usuário, e não o melhor 
para a política. É uma experiência 
fantástica de superar divergências 
e convergir para o bem comum.
RBSF: O que o senhor aconse-

lha aos novos secretários de 

saúde e coordenadores de aten-

ção básica que assumem em 

2013 e também sugere a Estados 

e governo federal para apoiá-los 

nessa empreitada de avançar na 

atenção básica?

nardi: aqui faço eco às reco-
mendações do dr. Gilson carva-
lho, nosso guru e consultor no 
conasems. De que os gestores, 
em primeiro lugar, façam um bom 
diagnóstico dos problemas de 
saúde enfrentados pela população 
do município. Este é um processo 

que deve ser permanente e mais 
intensivo em época de elaboração 
dos planos de governo municipal 
previstos para o próximo ano. Que 
realizem uma pesquisa simples e 
ampla com apenas três pergun-

tas: 1) quais os maiores problemas 
de saúde dos munícipes; 2) a que 
causas podem ser atribuídos es-
ses problemas; 3) que propostas 
a população teria para resolver es-
sas causas e problemas?
Essas três perguntas devem ser 
feitas a toda a sociedade, a come-
çar pelas escolas, propondo como 
tarefa às crianças para trazerem 
a resposta de casa. também de-
vem ser respondidas por ONGs, 
associações, clubes de serviço, 
maçonaria, todas as igrejas, parti-
dos políticos, associações de mo-
radores de bairros e a comercial e 
industrial, sindicatos patronais e de 
trabalhadores. Juntar o máximo de 
opiniões e sugestões para ajudar a 
fazer o planejamento de saúde ide-
al para cada cidade.
Quanto aos coordenadores da 
atenção básica nos municípios, 
que sejam intransigentes com as 
respectivas equipes no entendi-
mento de que a integralidade do 

“...três perguntas: 
1) quais os maiores 
problemas de saúde 
dos munícipes; 2) a 
que causas podem 

ser atribuídos esses 
problemas; 3) que 

propostas a população 
teria para resolver 

essas causas e 
problemas?...”

Revista Brasileira Saúde da Família12
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cuidado à saúde se dará, também 
em reflexão de Gilson carvalho, 
somente se mexendo com as cin-
co zonas cinzentas da saúde: 1) 
alimentação; 2) exercícios físicos; 
3) sexualidade; 4) saúde mental, 
incluindo uso indevido de álcool, 
drogas, fumo; 5) envelhecimento e 
morte. E abordo isso dada a dificul-
dade e negação histórica dos ser-
viços de saúde de se envolverem 
de forma integral e comprometida 
com essas áreas.
São zonas nebulosas, cinzentas 
mesmo, e quase se tornam tabu 
na saúde. Somos mal preparados 
para entendê-las e menos ainda 
para abordá-las e fazer a interven-
ção. aqui temos que trabalhar sem 
a arrogância de donos da respos-
ta, pois são situações em que a 
resposta tem que ser multissetorial 
e multiprofissional. tem-se que de-
finir competências e responsabili-
dades para que todos possamos 
trabalhar a intersetorialidade do 
saber e as ações da educação, 

cultura, lazer, esporte etc.
aos governos estaduais e federal 
eu recomendaria, fortemente, que 
cumpram cada qual com as res-
ponsabilidades e obrigações já de-
finidas na legislação vigente!
RBSF: E os gestores reconduzidos 

às administrações municipais?

nardi: Os que ficam e mantêm 

seus secretários de saúde mos-
tram que houve um trabalho sério. 
Eles veem, vivenciam a importân-
cia da qualificação, valorização da 
atenção básica como ordenadora 
do sistema; podemos discutir a 
organização, valorizar os profissio-
nais e reduzir o gargalo da média 
complexidade pela dificuldade de 
oferta de profissionais, de leitos, 
e, somados aos cIR, aos cIBs e a 
cIt, temos que passar essa visão 
aos novos que chegam. Dilma, 
padilha, Helvécio, Hêider têm que 
incentivar a organização, o custeio 
pela formação e qualificação das 
UBS (equipes/espaços). troca de 
experiência tem que ser valoriza-
da e ouvida. É a grande tacada 
que cosems e conasems farão de 
passar a visão, para ter a somató-
ria governos federal + estaduais 
+ municipais, para pôr em prática 
projetos de organizar as redes, es-
pecialmente as cinco prioritárias.
RBSF: Especificamente, em 

relação ao Conasems, repre-

“...Aqui temos que 
trabalhar sem a 

arrogância de donos 
da resposta,  pois  
são situações em 

que a resposta tem 
que ser multisseto-
rial e multiprofis-

sional...”
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senta um elo importante nas 

relações com os municípios. 
Com a experiência adquirida, 
como a avalia?

nardi: É no município onde a 
saúde acontece. É um ator muito 
importante, porém sem o conse-
lho Nacional de Secretários Esta-
duais de Saúde (conass) e o Mi-
nistério da Saúde nada faria. São 
os três pilares de sustentação: fe-
deral, estadual e municipal, mas 
o municipal é o elo também de 
sustentação com outras esferas e 

o controle social, que é o legítimo 
representante. traz à tona priori-
dades, a diversificação do Brasil 
que representa (diverso e díspar). 
Do pequeno ao grande – São 
paulo –, o conselho tem magnitu-
de. Em 2013, comemora 25 anos 
de criação, de representativida-
de, de presença em fóruns polí-
ticos e assistenciais, de buscar 
fazer que a igualdade, a univer-
salidade e a equidade aconteçam 
nos 5.565 municípios brasileiros. 
É necessário viabilizar estraté-

gias de fortalecimento político, 
técnico e financeiro dos cosems 
para garantir a participação dos 
secretários municipais de saúde 
em todos os fóruns de discus-
são e pactuação, especialmente 
nas comissões intergestores bi-
partites estaduais e nas esferas 
regionais, para dar concretude à 
implementação da Lei comple-
mentar nº 141 (2012) e garantir a 
assinatura dos contratos Organi-
zativos de ação pública (cOap) 
em todo o Brasil. 
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Atenção domiciliar começa a
se diferenciar em Macapá

Texto e fotos: Fernando Ladeira

A liberação de leitos e redu-
ção de infecções hospitala-
res, a necessidade de pós-

-tratamento hospitalar e o acesso 
a esse serviço para idosos, vítimas 
de AVC, trauma, o benefício do 
convívio familiar para a recupera-
ção de pacientes e a humanização 
do serviço estão entre os fatores 
que influenciaram a implantação 
do Serviço de Atenção Domiciliar 
(SAD) em Macapá, capital do Ama-
pá. Os 407 mil habitantes do mu-

nicípio passaram a contar com o 
novo serviço que já é considerado 
uma referência na atenção e resul-
tados obtidos, apesar dos poucos 
meses em funcionamento.

Em abril, foi formalizada a ade-
são pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) ao Programa Melhor 
em Casa e, desde lá, foram instituí-
das três equipes multiprofissionais 
de atenção domiciliar (EMAD), 
uma quarta em cogestão com a 
Secretaria Estadual de Saúde e 

duas equipes multiprofissionais 
de apoio (EMAP). Inicialmente, 31 
profissionais foram contratados 
por meio de processo seletivo sim-
plificado, com análise curricular e 
entrevistas, para as EMAD: médi-
cos, enfermeiros, fisioterapeutas e 
técnicos em enfermagem.

Depois, foram contratados as-
sistentes sociais, nutricionista e 
odontólogo, e definida a coorde-
nação administrativa, informa a 
coordenadora-geral do SAD Ma-
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capá, Kelly Cristina Araújo. O mu-
nicípio, por sinal, foi o primeiro 
do País a optar por ter em cada 
EMAP um odontólogo, para evi-
tar complicações decorrentes de 
longa imobilidade e impossibili-
dade pessoal de execução de boa 
higiene bucal.

Macapá
A capital do Amapá, única do 

Brasil não ligada a outras capitais 
por rodovias, tem à sua frente o 
Rio Amazonas, é cortada pelo Rio 
Araguari e conta em sua área com 
hidrografia cheia de igarapés, ca-
choeiras e lagoas. Isso significa 
que parte das habitações da cida-
de é construída sobre palafitas, es-
tacas, nos leitos de riachos, áreas 
lacustres. Em consequência, parce-
la de usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), especialmente víti-
mas de acidente vascular cerebral 
(AVC), ou pessoas com baixa mo-
bilidade têm dificuldades em aces-
sar transporte para receber cui-
dados médicos ou manterem um 
tratamento pós-alta hospitalar.

Dois hospitais atendem à re-
gião metropolitana e casos do Es-
tado do Pará, do outro lado do Rio 
Amazonas. Um de emergências e 
o segundo é o Hospital de Clínicas 
Dr. Alberto Lima, em que atua a 
equipe do SAD estadual em coges-
tão com a SMS, responsável pela 
região central da cidade. As outras 
equipes multiprofissionais atuam 
na zona norte (UBS Marcelo Cân-
dia) e na zona sul (UBS Lélio Silva 
e Congós). Segundo Kelly Araújo, 
a atenção básica atende 45,77% 
da população local, por meio de 
21 Unidades Básicas de Saúde em 
que trabalham 54 equipes da Es-
tratégia Saúde da Família (ESF). 

Para a instalação do SAD, foram 
escolhidas unidades estrategica-
mente instaladas.

Satisfeito com a escolha da 
unidade para sediar uma das no-
vas equipes, o diretor da Marcelo 
Cândia, o enfermeiro Everton Pe-
reira de Araújo, considera impor-
tante essa parceria com o governo 
federal. “ Atuamos em 26 bairros 
e com a população da zona norte 
tem situação socioeconômica bai-
xa, com déficit de atenção à saú-
de, e o Serviço de Atenção Domi-
ciliar veio somar ao da Estratégia 
Saúde da Família. Logo no início 
do trabalho da EMAD, oito pa-
cientes foram encaminhados para  
cuidados e solução dos casos”, 
conta Everton.

De acordo com o diretor da 
UBS, além das indicações hospita-
lares, a população vem à procura 
do serviço, “mas procuramos ver 
caso a caso, uma equipe é envia-
da para estudar a situação e fil-
trar, após considerar se é um caso 
para a ESF ou se para encaminhar 
à atenção domiciliar”.

“Normalmente a pessoa está 
debilitada, em estágio frágil e 
sem condições de se locomover, e 
o que tentamos fazer é reabilitá-la 
ao máximo”, afirma o odontólogo 
César Gradela, da EMAD da UBS 
Marcelo Cândia. Ele lembra o caso 
de um usuário que recebeu alta 
hospitalar e após chegar em casa 
dormiu por meses seguidos, o que 
tornou necessário orientar bem a 
cuidadora para fazer uma sistemá-
tica higienização bucal.

“Buscamos fazer um tratamen-
to conservador e reabilitador, e a 
boca é porta de entrada de bac-
térias que podem até desenvolver 
em usuários acamados uma infec-
ção das válvulas cardíacas, como a 
endocardite bacteriana”, explica 
César. Aline Ribeiro, fisioterapeu-
ta da equipe, lembra que 80% dos 
casos assistidos são pacientes neu-
rológicos, que precisam de reabili-
tação, cuidado e prevenção, para 
evitar outras doenças.

Balanço
Após três meses de atividades 

em campo, as equipes reuniram-
-se, no final de agosto, na I Sema-
na de Avaliação do SAD-Macapá, 
para consolidar informações, apre-
sentar desafios enfrentados e de-
senhar estratégias futuras. Consta-
taram que o perfil majoritário do 
usuário do serviço é formado por 
pessoas do sexo masculino, idosas, 
vítimas de AVC e problemas neu-
rológicos e outros ortopédicos.

Dos 103 pacientes avaliados, 56 
foram contrarreferenciados, en-
caminhados para estabelecimen-
tos de origem (UBS ou hospital) 
após avaliação das equipes, e 27 
receberam alta após serem trata-
dos pelas equipes. Continuavam 

“...O município, 
por sinal, foi o 

primeiro do País a 
optar por ter em 
cada EMAP um 

odontólogo, para 
evitar complica-
ções decorrentes 
de longa imobili-
dade e impossibi-
lidade pessoal de 
execução de boa 
higiene bucal...”
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em acompanhamento outros 20. 
Hoje, segundo a coordenadora 
Kelly, aproximadamente 150 ca-
sos são estudados mensalmente 
por cada EMAD para definição 
do encaminhamento, e uma mé-
dia de 35 pacientes por equipe é 
acompanhada.

De acordo com Kelly Araújo, 
na I Semana de Avaliação, foram 
redefinidos territórios de atuação, 
pois novas áreas habitacionais fo-
ram acrescidas ao município des-
de o Censo 2010 do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Também como resultado 
do encontro foram adquiridos veí-
culos para transporte das equipes, 
uma ambulância, computadores e 
impressoras e 36 smartphones, es-
tes doados pelo Ministério da Saú-
de, que estarão em funcionamen-
to até o fim do ano para alimentar 
o banco de dados de informações 
da SMS e do Ministério da Saúde.

“Criou-se uma identidade em 

equipe que se tornou referên-
cia na comunidade, e o serviço 
flui com a ambulância, o trans-
porte dos profissionais, além dos 
smartphones, ferramentas úteis 
para o trabalho dos profissionais 
da EMAD e EMAP, pois otimizam 
tempo e aumentam a qualidade 
do serviço prestado”, enfatiza o 
diretor da atenção básica munici-
pal, Jerônimo Favacho.

Suporte às 
necessidades

“O SAD foi o pontapé inicial 

para a atenção básica dar um 

suporte completo às necessida-

des básicas da população, com-

plementar à Estratégia Saúde da 

Família e aos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF)”, afirma 

o coordenador da EMAD da UBS 

Congós, Cléo Costa de Almeida.

Cléo de Almeida informa que 

a equipe tem trabalhado com  

pacientes com sequelas de AVC, 

politraumatizados que foram 

para casa e pacientes pós-cirúr-

gicos que sofreram complicações 

e as famílias não sabem como 

conduzir os casos, e a EMAD faz 

os encaminhamentos precisos. 

Por meio do assistente social, 

por exemplo, se necessário, faz a 

reinstitucionalização dos pacien-

tes em hospital ou outras institui-

ções se não houver condições de 

permanência no domicílio. Res-

salta a importância, também, do 

preparo do cuidador (familiar ou 

vizinho), que será treinado para 

dar os cuidados necessários ao 

paciente, especialmente em téc-

nicas observadas de higiene de 

manuseio.

Esse é o caso de Naiara e Naia-

ne Costa de Melo, irmãs, enfer-

meira e bióloga, respectivamen-

17
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te, que se alternam nos cuidados 

com o tio José Maria Reinaldo, atu-

almente com 46 anos e portador 

de esclerose lateral amiotrófica, 

doença degenerativa dos neurô-

nios que o fez perder movimentos 

e a fala. Inicialmente tratado em 

Goiânia, José Maria foi transferido 

para o Hospital de Clínicas Alber-

to Lima e recebe  cuidado inten-

sivo em fisioterapia e nutrição da 

EMAD da UBS Lélio Silva.

De acordo com o médico Ro-

bson Nogueira, faz-se um  traba-

lho direcionado para que o tio de 

Naiara e Naiane mantenha os mo-

vimentos mínimos e não desen-

volva escaras (úlceras de pressão), 

e as sobrinhas também foram 

treinadas para fazer a aspiração 

de muco para evitar infecções res-

piratórias. Para Naiara, é neces-

sário que o município, o Estado e 

o governo federal mantenham o 

programa e reforcem os subsídios 

para garantir às famílias a manu-

tenção dos cuidados, pois elas fa-

zem o possível por seu parente.

O desenvolvimento do SAD em 

Macapá, no entanto, conforme 

Kelly Araújo, tem sido bom, apesar 

de ter sido prejudicada a divulga-

ção do serviço pelos limites impos-

tos pela legislação eleitoral. A situ-

ação deve se normalizar agora, e 

novos apoios, como o do Ministé-

rio Público, estão sendo buscados 

para uma plena implementação 

do serviço de atenção domiciliar 

na capital do Amapá.

AD1 – Realizada pelas equipes de atenção básica.

AD2 – tem critérios para iniciar o  trabalho pelas 
EMaD: demanda por procedimentos mais com-
plexos que podem ser feitos em casa: curativos, 
drenagem de abscesso etc.; dependência de mo-
nitoramento frequente de sinais vitais; necessidade 
habitual de exames de laboratório menos comple-
xos; adaptação do usuário e/ou cuidador ao uso do 
dispositivo de traqueostomia; adaptação do usuá-
rio ao uso de sondas e ostomias (abertura cirúrgi-
ca na pele para comunicar meio interno e externo); 
acompanhamento domiciliar em pós-operatório; 
reabilitação de pessoas com deficiência permanen-
te ou transitória, até poderem frequentar um servi-
ço de reabilitação; uso de aspirador de vias aéreas 

para higiene brônquica; acompanhamento de peso 
ponderal de recém-nascidos de baixo peso; neces-
sidade de atenção nutricional permanente ou tran-
sitória; necessidade de cuidados paliativos; neces-
sidade de medicação endovenosa ou subcutânea; 
necessidade de fisioterapia semanal.

AD3 – para obter os cuidados da modalidade aD3, 
basta existir uma das situações de inclusão do usu-
ário no modo aD2 e mais a necessidade de, no mí-
nimo, o uso de equipamentos ou procedimentos, 
tais como a oxigenoterapia e suporte ventilatório 
não invasivo, pressão aérea positiva por dois níveis 
(BIpap), concentrador de O2, diálise peritoneal e 
paracentese (drenagem de líquido peritoneal por 
punção com agulha).

As modalidades de atenção 
domiciliar: AD1, AD2 e AD3
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Novo portal da atenção básica 
tem mais acesso e qualidade

Por: Luciana Melo
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ODepartamento de Atenção 
Básica está de cara nova, 
após o lançamento de seu 

portal, que foi ao ar em 14 de no-
vembro. Totalmente reformulado, o 
Portal do DAB traz para os profissio-
nais, gestores da atenção básica e ci-
dadãos uma nova identidade visual e 
navegação mais fácil e dinâmica.

Numa plataforma mais funcional, 
o portal traz informações atualizadas 
relativas à atenção básica brasileira 
(AB), além de notícias e informes que 
tratam das ações, programas e estra-
tégias desenvolvidas pelo Departa-
mento. Os conteúdos foram pensa-
dos para dialogarem mais entre si, 
numa linguagem que se aproxima 
mais da realidade das atividades dos 
profissionais e gestores. O portal 
também passou por uma atualização 
de codificação (PHP, CSS, HTML), com 
novos recursos e tecnologia, gerando 
mais usabilidade e interesse para o 
público em geral. 

Uma grande novidade é a área 
criada para o cidadão. Ela abriga dois 
sites, o primeiro e oficial de Autocui-
dado e apoio à pessoa com diabetes 
e o da Avaliação das UBS, destinado 
a divulgar os resultados do Programa 
de Melhoria do Acesso e da Qualida-
de da Atenção Básica (PMAQ-AB). 

Outro destaque do novo portal 
é a Biblioteca/Estação Multimídia, 
que reúne publicações do Departa-
mento e/ou de outras instituições 
e contempla vídeos, fotos, áudios e 
textos. Com nova metodologia de in-
dexação, o conteúdo disponível pode 

ser acessado por meio de mecanismo 
de busca de fácil utilização. Resumo, 
palavras-chave e autoria são algumas 
das informações que estão disponibi-
lizadas sem que seja necessário aces-
sar o documento na íntegra.

As informações do antigo site que 
ainda não fazem parte do novo por-
tal estão sendo revisadas e postadas à 
medida que passam pelo processo de 
renovação e ajuste à nova linguagem.

Além de todas essas mudanças e 
melhorias, o portal também está em 
sintonia com a cultura de acesso, que 
tem por objetivo atender não apenas 
o público que utiliza computadores 
desktops, mas também os usuários 
de dispositivos móveis (celulares e ta-
blets), que não se desconectam nem 
durante um passeio. Que tal, então, 
passear um pouco e navegar pelo 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/?

Confira as
novas áreas 
do portal
DAB: espaço destinado às informa-
ções institucionais do Departamento 
de Atenção Básica e como ele aparece 
na estrutura regimental do Ministério 
da Saúde. Nessa seção, também são 
encontradas as informações sobre as 
coordenações do DAB;

Saúde Mais Perto de Você: apresenta o 
conceito da atenção básica e como são 
organizadas as iniciativas e estratégias 
que tratam do cuidado da população;

Ações, programas e estratégias: essa 

é a área com informações detalhadas 
e essenciais sobre cada ação, progra-
ma e estratégia do Departamento de 
Atenção Básica;

Cidadão: informações sobre a aten-
ção básica direcionadas ao cidadão. 
Hoje, abriga os dois sites citados an-
teriormente: http://dab.saude.gov.br/
portaldab/autocuidado.php e http://
dab.saude.gov.br/portaldab/cida-
dao_pmaq.php;

Profissional: apoio aos profissionais 
de saúde. Acesso às redes de pesqui-
sa, redes de colaboração e demais 
informações direcionadas às ações 
desenvolvidas pelos profissionais;

Gestor: apoio aos gestores estaduais 
e municipais de saúde. Nesse espaço, 
é possível acompanhar a cobertura 
da Saúde da Família, informações 
de pagamento e financiamento das 
equipes e Unidades Básicas de Saúde;

Políticas: espaço destinado às políticas 
que regem as ações do Departamento: 
PNAB (Política Nacional de Atenção 
Básica), PNAN (Política Nacional de Ali-
mentação e Nutrição), PNSB (Política 
Nacional de Saúde Bucal) e PNPIC (Polí-
tica Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares);

Serviços: esse espaço foi construído 
com diferentes ferramentas de apoio 
ao usuário, tais como a Biblioteca/Esta-
ção Multimídia, agenda de eventos do 
DAB, fale conosco, links externos, aces-
so aos sistemas de informação, entre 
outras funcionalidades.
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AAproximadamente 8 mil participantes e a 
apresentação de 700 trabalhos são resul-
tados expressivos do 10º Congresso Bra-

sileiro de Saúde Coletiva, o Abrascão 2012, um 
dos maiores eventos realizados na área de saúde. 
Organizado pela Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco), o congresso reuniu em Porto 
Alegre, entre 14 e 18 de novembro, estudantes, 
gestores, acadêmicos, especialistas e profissionais 
da área da saúde. O tema em discussão foi “Saú-
de é Desenvolvimento: Ciência para a Cidada-
nia”, uma contribuição para colocar em evidência 
os principais desafios e as perspectivas da saúde 
coletiva no Brasil.

Este ano, os trabalhos foram divididos em três 
categorias: trabalhos científicos da área acadêmi-
ca; relatos de experiências dos serviços de saúde; 

e a Abrasco Jovem, dando luz à contribuição de 
estudantes de graduação e pós-graduação em 
saúde coletiva.

Luiz Augusto Facchini, então presidente da 
Abrasco, destacou na abertura do congresso que 
a presença do ministro Alexandre Padilha fomen-
ta o diálogo da comunidade científica com os 
governantes. Para ele, a saúde precisa ser prio-
ridade na agenda política do País, uma vez que 
“o Brasil tem todas as condições de oferecer um 
sistema universal de saúde se enfrentarmos os 
desafios que se apresentam”. Ressaltou, também, 
que muitos avanços foram alcançados nas últimas 
décadas, mas ainda é necessário enfrentar pro-
blemas sistêmicos. Outro desafio apontado por 
Facchini é obter a melhoria do financiamento 
do Sistema Único de Saúde (SUS), já que quanto 
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10º Abrascão põe em debate a 
saúde coletiva brasileira

Texto e fotos: Raphael Gomes
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maiores forem os investimentos 
melhores serão os resultados al-
cançados na saúde brasileira.

Alexandre Padilha destacou 
as ações que o Ministério da 
Saúde desenvolve para melho-
rar o acesso e a qualidade da 
atenção básica no País. Segun-
do o ministro, apesar dos vários 
desafios que ainda se impõem, 
muitos avanços ocorreram, tal 
como o cumprimento de alguns 
indicadores dos Objetivos do 
Milênio propostos pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU). 
“Temos que estabelecer metas 
mais ousadas”, afirmou o mi-
nistro da Saúde ao citar, entre 
outros problemas, o enfrenta-
mento da baixa qualidade dos 
serviços de urgência e emer-
gência no País. Na avaliação de 
Padilha, “é um dos grandes de-
safios que temos para o Sistema 
Único de Saúde”.

A cerimônia de abertura do 
congresso foi finalizada com 
os agradecimentos de Luiz Au-
gusto Facchini aos associados, 
parceiros e diretoria da Abras-
co pelo apoio recebido no pe-
ríodo em que esteve à frente 
da associação. Luis Eugênio 
Portela, que ocupava a vice-
-presidência, assume até 2014 
a gestão da Abrasco.

O Departamento de Atenção 
Básica da Secretaria de Atenção 
à Saúde do Ministério da Saúde 
(DAB/SAS/MS) foi representado 
no Abrascão 2012 por parte de 
sua equipe, que, além de apre-
sentar painéis, contribuiu com 
a coordenação de debates, con-
dução de oficinas e participou 
de diversas mesas acerca da 
saúde brasileira.

Muitos assuntos do Abrascão 

levantaram temas estratégicos 
para a atenção básica, como o 
modelo de cuidados crônicos e 
sua aplicabilidade no SUS; tec-
nologias de atenção básica e 
desafios de formação; Política 
Nacional de Práticas Integra-
tivas e Complementares (im-
plantação e implementação); 
desafios para a implantação do 
registro eletrônico em saúde 
(prontuário eletrônico do pa-
ciente); e experiências munici-
pais do Programa de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB), 
entre outros. 

Sobre esse último ponto, 
Helvécio Miranda Magalhães 
Júnior, secretário de Atenção à 
Saúde (SAS), afirmou que os re-
sultados preliminares do PMAQ-
-AB já indicaram avanços e pon-
tos que precisam ser reforçados. 
Até o momento, mais de 15 mil 
equipes de atenção básica foram 
avaliadas e certificadas. 

Entre os resultados, o secretá-
rio destacou que, para 86% dos 
usuários entrevistados, o horário 
de funcionamento das UBS aten-
de às suas necessidades; 79% 
avaliaram o cuidado recebido 
pela equipe como bom ou mui-
to bom; e 82% realizam todas as 
vacinas do calendário básico. Esse 
último dado, ressaltou Helvécio, 
precisa ser ampliado para que 
possa atingir a totalidade da po-
pulação. “Nós não podemos ficar 
nesse dogma de que toda equipe 
tem que ser igual”, afirmou o se-
cretário ao explicar que a PMAQ-
-AB vai ajudar a verificar as espe-
cificidades locais e das equipes, 
contribuindo, assim, para chegar 
mais perto da realidade de cada 
grupo populacional.

Atenção básica: 
avanços e perspectivas

Helvécio Magalhães Júnior 
conduziu a oficina “Atenção bá-
sica que temos e a que queremos: 
construindo uma imagem-obje-
tivo para 2022”. Em um balanço 
quanto aos principais avanços e 
desafios da atenção básica nos úl-
timos anos, Helvécio expôs o con-
texto no qual a nova Política Na-
cional de Atenção Básica (PNAB) 
foi desenvolvida. 

De acordo com o secretário, 
o foco da nova PNAB é superar 
uma série de fragilidades na 
atenção básica (AB), entre elas 
o financiamento insuficiente, 
a infraestrutura inadequada 
das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e as dificuldades no acesso 
e na qualidade da atenção bási-
ca. O secretário da SAS destacou 
ações que serão realizadas pelo 
Ministério da Saúde para o for-
talecimento da saúde pública 
e da atenção básica, tais como 
a reforma de Centros de Espe-
cialidades Odontológicas (CEO), 
a criação do componente CEO 
Universidade, a qualificação da 
atenção às condições crônicas e 
a expansão do Programa Saúde 
na Escola (PSE). E ainda, segun-
do ele, a expansão do PMAQ-
-AB para os Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (NASF) e 
os Centros de Especialidades 
Odontológicas. O secretário da 
SAS explicou, ainda, que em 
2012 foram investidos R$ 13,36 
bilhões na atenção básica à saú-
de, variação que chega a 37% 
quando o montante é comparado 
com os R$ 9,73 bilhões investidos 
no ano de 2010. 
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“O nosso desafio [em relação ao SUS e à AB] 

é muito grande, mas vem sendo enfrentado com 

êxito”, destacou durante a atividade Luiz Augus-

to Facchini. Para ele, é necessário abrir espaços 

para o debate acerca do tema para que sejam 

adotadas as melhores estratégias no enfrenta-

mento das fragilidades que ainda cercam a aten-

ção básica. “Assim, poderemos dar saltos de qua-

lidade que deem conta das fragilidades históricas 

de nosso país”, afirmou.

Humaniza SUS

Assunto recorrente no debate da qualidade do 

serviço oferecido pelo SUS é a humanização da aten-

ção, tema presente nas discussões do Abrascão 2012. 

Uma das atividades do congresso foi a oficina “Hu-

maniza SUS – Os desafios da pesquisa avaliativa par-

ticipativa em saúde”.

Durante a oficina, foi apresentado o ambiente 

virtual da Rede Humaniza SUS (www.redehumaniza-

sus.net). A iniciativa não é um site institucional do 

Ministério da Saúde, mas uma rede colaborativa 

para debater a gestão e a humanização do Siste-

ma Único de Saúde. Por meio do portal, as pes-

soas que trabalham com o tema podem se cadas-

trar e criar um blog para contar suas experiências 

de humanização do SUS. O site, que tem caráter 

interativo, permite que os usuários façam comen-

tários e estabeleçam uma troca de experiências 

de modo a expandir práticas exitosas a diversos 

contextos locais. 
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PMAQ-AB 
Resultados no 1º ciclo: 
panorama inicial da atenção básica B
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Por: Raphael Gomes/ Fotos: FL 

O O ano de 2012 encerra-

-se juntamente com o pri-

meiro ciclo do Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB). Ao todo, foram mais 

de 900 avaliadores da qualidade 

em todo o Brasil, aproximadamen-

te 17 mil equipes avaliadas e cerca 

de 36 mil Unidades Básicas de Saú-

de (UBS) recenseadas, verificando 

e agregando informações sobre 

os dados e ações informados pelas 

equipes de saúde e gestores nos sis-

temas de informação do Ministério 

da Saúde (MS). É com esses indica-

tivos que o PMAQ-AB preparou o 

segundo ciclo, com término de ade-

são em 31 de março de 2013. 

São milhões de dados coletados 

e processados por mais de 45 insti-

tuições de ensino superior que par-

ticiparam do processo de avaliação, 

o que permitiu a certificação das 

equipes que aderiram e represen-

ta uma alavancagem no financia-

mento da atenção básica. Ao final, 

todos serão beneficiados com o 

PMAQ-AB, mas especialmente a po-

pulação brasileira, que passa a con-

tar com um processo que desenvol-

ve permanentemente a qualidade 

das ações e serviços ofertados.

Na prática, o programa mapeou:

•	 A	condição	real	da	estrutura	fí-
sica das UBS; 

•	Os	métodos	de	trabalho	de	suas	

equipes e do apoio da gestão 
municipal a esses profissionais; 

•	 A	condição	do	acesso	às	ações	e	
serviços de saúde pelos usuários.

Para realizar esse mapeamento, 

lançou-se mão de vários dispositivos 

de avaliação, com destaque para as 

entrevistas com usuários das Unida-

des Básicas de Saúde, que avaliaram 

sua satisfação com a atenção à saú-

de. “O primeiro ciclo do programa 

mostrou que esta é uma ação acer-

tada do Ministério da Saúde, pois 

orienta parte dos recursos em fun-

ção do esforço permanente de ges-

tores e profissionais em qualificar o 

processo de trabalho para melhorar 

a atenção à saúde”, avalia Hêider 
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Aurélio Pinto, diretor do Departa-

mento de Atenção Básica da Secreta-

ria de Atenção à Saúde do Ministério 

da Saúde (DAB/SAS/MS). 

A participação das equipes e mu-

nicípios no PMAQ-AB é voluntária 

e representa a possibilidade de re-

ceber mais recursos financeiros do 

Ministério da Saúde para investir na 

melhoria da atenção nas UBS. Quan-

to melhor os resultados alcançados 

no atendimento e na melhoria das 

condições de saúde da população, 

maior o valor do repasse feito pelo 

MS. De 2011 até novembro de 2012 

foram repassados aos municípios R$ 

769,8 milhões por meio do PMAQ 

-AB. “O programa faz isso de ma-

neira muito competente, na medida 

em que pressupõe a transferência de 

recursos considerando, justamente, 

a qualidade do serviço”, enfatiza 

Allan Nuno de Sousa, coordenador 

da Coordenação-Geral de Acompa-

nhamento e Avaliação (CGAA) do 

DAB, ao reforçar que o programa 

possibilitou colocar o tema da quali-

dade no centro do debate.

Ao todo, aderiram ao PMAQ-AB 

17.482 equipes de 3.972 municípios 

brasileiros, número que superou as 

expectativas do Ministério da Saú-

de e evidenciou o compromisso dos 

profissionais e municípios com a me-

lhoria dos serviços de saúde oferta-

dos à população. Desse total, foram 

certificadas 16.164 equipes distribu-

ídas em 3.847 municípios, faltando 

a certificação de outras 1.176 equi-

pes.  Para Hêider Pinto, outro efei-

to positivo do programa é o fato de 

que as equipes passaram a trabalhar 

baseando-se nos resultados da auto-

avaliação e da avaliação externa, o 

que permite a identificação de fragi-

lidades visando a melhoria do cuida-

do à comunidade. “A apropriação e 

o uso dessas informações pelas equi-

pes são fundamentais para o sucesso 

do programa e isso tem se revelado 

como um aspecto muito relevante”, 

destaca o diretor do DAB.

Durante todo o processo do 

PMAQ-AB, o Ministério da Saúde es-

timulou gerentes e profissionais das 

UBS a realizarem, periodicamente, 

uma autoavaliação do trabalho, de 

modo a refletirem sobre as mudan-

ças necessárias para aprimorar suas 

ações. “Claro que temos muito a 

avançar, mas há um resultado muito 

positivo mostrando que nos vários 

lugares as pessoas se mobilizaram. É 

uma política tripartite, de abrangên-

cia nacional, mas ela já mostra que 

está mexendo no cotidiano dos ser-

viços”, afirma Hêider Pinto.

Números do PMAQ-AB

Um dos grandes desafios do 

PMAQ-AB foi a abrangência da 

avaliação. Foram levantadas desde 

questões relativas ao funcionamen-

to das UBS – passando pelo apoio 

das secretarias de saúde às equipes, 

vínculo das equipes com os usuários, 

qualidade da atenção, organização 

do cuidado e encaminhamentos – 

até a participação da comunidade e 

a satisfação dos usuários. Mais deta-

lhes sobre os principais aspectos da 

avaliação e seus respectivos resulta-

dos estão disponíveis no Portal do 

Cidadão: http://dab.saude.gov.br/por-

taldab/cidadao_pmaq.php.

 Funcionamento das UBS – Para 

que a comunidade possa acessar 

os serviços oferecidos pelas UBS, as 

equipes e a gestão municipal pre-

cisam organizar o funcionamento 

da Unidade Básica de Saúde e co-

municar a população a respeito. De 

acordo com os dados do PMAQ-AB, 

45,5% das UBS informavam os cida-

dãos sobre os serviços disponíveis, 

utilizando painéis ou quadros fixa-

Classificação/Desempenho Número de equipes

Muito acima da média/(ótimo)  2.958

Acima da média/(bom)  7.275

Mediano ou um pouco abaixo da média/(regular)  5.604

Total  15.837*

critério de classificação: matriz de pontuação desenvolvida pelo DaB.
* as equipes classificadas com desempenho insatisfatório somam 327, o que totaliza as 16.164 equipes certificadas.
Fonte: DaB/SaS/MS.

resultado sumário da avaliação das equipes certificadas



Revista Brasileira Saúde da Família25

dos nas paredes, e 62% informavam 

os horários de funcionamento. Para 

86% dos usuários entrevistados, o 

horário de funcionamento da unida-

de contempla suas necessidades. 

Acesso aos serviços oferecidos 

pela UBS – Universalizar a atenção 

à população exige que as UBS es-

tejam preparadas para receber a 

demanda, de modo a oferecer às 

pessoas a resolutividade desejada 

e a facilitar o acesso. Nesse aspec-

to, 84% dos usuários consideraram 

“muito boa” ou “boa” a forma 

como são acolhidos ao procurar a 

UBS. Outro dado importante é que 

67% afirmaram ser escutados, nor-

malmente, por um profissional da 

unidade de saúde mesmo sem mar-

car consulta. No que se refere ao 

tempo de espera, 79% aguardam 

30 minutos ou menos para conver-

sar sobre seu problema com algum 

profissional de saúde. Ressalta-se, 

ainda, que 75% dos profissionais 

das UBS realizam acolhimento à 

população com avaliação de risco/

vulnerabilidade e 72,5% atuam em 

situações de urgência, sendo que, 

do total, 38% utilizam protocolos 

clínicos para essa avaliação.

Medicamentos disponíveis na 

UBS – O acesso ao medicamen-

to significa parte indispensável da 

atenção integral à saúde que as UBS 

precisam oferecer. Com o PMAQ-AB, 

foi possível diagnosticar que 90% 

dos usuários afirmaram conseguir 

os medicamentos que precisam para 

hipertensão no Sistema Único de 

Saúde (SUS) gratuitamente, sendo 

que 69% desse total retiram a medi-

cação em sua própria unidade. Dos 

usuários entrevistados que precisam 

de medicamentos para controlar o 

diabetes, 94% afirmam conseguir 

gratuitamente no SUS, dos quais 

também 69% (do total) retiram o 

remédio na unidade que frequenta.

 Informatização da UBS – A pa-

dronização e organização dos regis-

tros dos usuários, a otimização dos 

processos de trabalho e a disponibili-

dade de informações por meio da in-

ternet são pontos importantes para 

garantir o acesso e a qualidade da 

atenção. Segundo dados do PMAQ-

-AB, 30% das UBS avaliadas têm 1 

consultório ou mais com computa-

dor conectado à internet. O número 

indica a necessidade de avançar mais 

nesta questão, uma vez que, apesar 

de 87,6% dos profissionais das UBS 

afirmarem ter prontuário padroni-

zado com informações de saúde dos 

cidadãos, apenas 18% trabalham 

com prontuário eletrônico.

Vínculo entre equipes e usuários 

– O vínculo que se estabelece entre 

usuário e equipe é um fator determi-

nante para a continuidade do cuida-

do ao cidadão. Isso implica também 

a possibilidade de, em certas situa-

ções, o usuário escolher a equipe 

ou o profissional que irá atendê-lo, 

garantindo a construção do víncu-

lo. Dos usuários entrevistados, 26% 

afirmaram que podem escolher a 

equipe para serem acompanhados.

Qualidade das orientações 

recebidas pelos usuários – Embora 

o conceito de qualidade seja subje-

tivo, pode ser entendido também 

como um conjunto de critérios que 

se relaciona com a clareza das orien-

tações dadas pelos profissionais aos 

usuários, respeitando seus costumes 

e necessidades de cuidado específi-

cas. Nesse sentido, 79% dos usuários 

entrevistados apontam que as orien-

tações dadas pelos profissionais sem-

pre respondem às suas necessidades. 

Outros 71% disseram que sempre 
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são orientados sobre os cuidados ge-

rais para se recuperar. Mais de 91% 

afirmaram que sempre se sentem 

respeitados em seus hábitos, cren-

ças e cultura quando buscam os ser-

viços da UBS.

Organização do cuidado e refe-

rências – O PMAQ estimula que as 

equipes se empenhem na organiza-

ção e no encaminhamento respon-

sável dos usuários a outros serviços 

de saúde. Quando perguntados 

sobre como fazem para marcar as 

consultas com os especialistas, 61% 

dos usuários disseram que esses 

agendamentos são feitos pelos pro-

fissionais das UBS e 39% recebem 

o encaminhamento para marcação 

diretamente em uma “central” ou 

no serviço para o qual foi indicado. 

63% dos usuários entrevistados dis-

seram que não têm dificuldade de 

serem consultados pelos especialis-

tas quando são encaminhados.

Participação da comunidade – A 

participação dos usuários nas ativi-

dades de planejamento, no acompa-

nhamento e na avaliação das ações 

de saúde é uma estratégia importan-

te para garantir que todas as neces-

sidades observadas no território pos-

sam ser sanadas, além de se constituir 

um exercício de cidadania – o contro-

le social. “A população deve ser par-

ceira nesta mudança que a gente está 

buscando promover”, afirma Hêider 

Pinto. Para tanto, identificar e formar 

conselhos locais de saúde e outros es-

paços de decisão coletiva podem re-

presentar avanços importantes. Com 

o PMAQ-AB, foi possível identificar 

que 58% das equipes referem ter 

conselho local de saúde ou instância 

colegiada semelhante na UBS.

Satisfação do usuário – A satis-

fação do usuário com a atenção à 

saúde foi um componente impor-

tante da avaliação realizada pelo 

PMAQ-AB. Afinal, são os usuários 

que dão sentido à existência dos 

serviços de saúde. Os dados sobre 

este aspecto da avaliação podem 

ser contemplados na matéria de 

capa, p. 31.

Enfrentamento 
das fragilidades

“O efeito do PMAQ-AB deve ser 

no sentido de apoiar, acompanhar 

e dar subsídios para a mudança 

que as próprias equipes estão fa-

zendo no seu cotidiano de traba-

lho”, afirma Hêider Pinto sobre os 

avanços identificados pelo progra-

ma. Para ele, o apoio às equipes 

por parte das gestões municipais, 

o esforço por aprimorar o trabalho 

em equipe e o movimento em tor-

no da melhoria dos indicadores fi-

guram como importantes conquis-

tas para a atenção básica. Allan 

Nuno faz uma avaliação parecida 

e acredita que a responsabilidade 

de identificar as fragilidades e as 

possibilidades de superação desses 

problemas deve ser uma tarefa de 

todos – equipes, profissionais, ges-

tores e usuários.

Por outro lado, o diretor do 

DAB/MS reconhece fragilidades na 

atenção básica que precisam ser su-

peradas. O desafio, afirma Hêider, 

é fortalecer o processo de mudan-

ça, incentivar as equipes a segui-

rem em um processo permanente 

de transformação, identificando os 

problemas e buscando resolvê-los 

em ampla parceria. “Isto é o que 

dá ao PMAQ-AB a característica de 

uma política pública relevante para 

a melhoria do SUS”, afirma. 

O PMAQ-AB tem provocado 

mudanças significativas, sobretudo 

quando fortalece uma lógica de 

política pública comprometida com 

a tomada de decisões baseadas em 

mais informações e amplia o repas-

se dos recursos em função de resul-

tados das equipes e dos municípios. 

A partir de 2013, o paradigma do 

programa será estendido aos Cen-

tros de Especialidades Odontológi-

cas (CEO) e aos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), observa-

das suas particularidades. “Eu ava-

lio que esse movimento [PMAQ-AB] 

vai acontecer não só na atenção 

básica. A tendência é isso se expan-

dir para outros programas e proje-

tos do próprio Ministério da Saúde 

dada a compreensão do sucesso do 

programa, do bom resultado que 

tem produzido o movimento de 

mudança”, afirma Allan Nuno.

O início de um novo ciclo do 

programa, com adesão entre 19 de 

fevereiro e 31 de março, irá possibili-

tar a participação de todas as Unida-

des Básicas de Saúde no País (cerca 

de 36 mil). Os resultados do primeiro 

ciclo já dão motivos suficientes para 

comemorar e apontam um caminho 

promissor pela frente.

“...o apoio às equi-
pes por parte das 

gestões municipais, 
o esforço por apri-
morar o trabalho 

em equipe e o mo-
vimento em torno 
da melhoria dos 

indicadores figuram 
como importantes 
conquistas para a 

atenção básica...”
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“Haydee já nasceu grande, com 4,4 kg!”. A frase da mãe, em tom de ex-
tremo afeto, é lembrada por destacar as características físicas e morais da 
filha. Maria Haydée de Jesus Lima – frequente e carinhosamente chamada 
de “doutora Idê” – formou-se em medicina pela Universidade de Brasília 
em 1974 e se tornou especialista em saúde pública dois anos mais tarde, 
pela Universidade de São Paulo. Por mais de 30 anos, trabalhou na saúde 
pública. Os dez primeiros anos foram na Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo e outros 23 anos na Municipal de Saúde de Campinas. Neste 
município, nos últimos três anos antes da aposentadoria, trabalhou com 
educação permanente no Centro de Educação do Trabalhador de Saúde. 
“Comecei a trabalhar na Saúde Pública em 1977, antes de existir o SUS”, 
explica Haydée. Nesta linha do tempo, atuou por 26 anos como gerente e 
médica clínica geral em postos de saúde. 

Haydée não tem plano de saúde. “Sou usuária do SUS”, explica con-
victa. Optou pela carreira no serviço público, sem jamais ter clinicado em 
consultório particular. “Eu não saberia trabalhar com a saúde das pessoas 
num sistema de mercado. Não sei vender nem rifa beneficente, quanto 
mais atenção para quem está doente ou precisa de algum tipo de cuidado 
que eu posso dar. Se há uma função clara do Estado, para mim é essa: ga-
rantir o direito à saúde”, explica Haydée.

Quando aposentou, Haydée ganhou de presente um vídeo com de-
poimentos da família, amigos e profissionais. Lembranças que ajudam a 
construir um mosaico da história de dedicação e contribuição de uma mé-
dica  comprometida com a melhoria da saúde das pessoas como um di-
reito fundamental. 

Haydée Lima
 Por: Raphael Gomes / Fotos: Felipe Calixtre

RBSF: Quando e como desco-
briu sua vocação profissional?
haydée lima:  Muito cedo, na ado-
lescência, tive a sorte de ter contato 
com grupos de diferentes militân-
cias políticas. Fui atraída por esses 
sonhadores, gente que se preocu-
pava com a injustiça social do país, 
com a falta de liberdade, com os 
pobres. Eram pessoas que não se 
acomodavam, ficavam inquietas 
com a hipocrisia do bom-mocismo 
da classe média e queriam partici-
par da transformação do Brasil num 
país melhor. Nesse processo, com 
a cabeça de adolescente rebelde 
vivendo em Brasília, me pareceu 

que fazer medicina seria a melhor 
maneira de ajudar as pessoas, e só 
havia uma alternativa para eu atu-
ar de maneira coerente com o que 
pensava: o serviço público e, poste-
riormente, o SUS.  

RBSF: Como era a sua rotina de 
trabalho?
haydée lima: Na maior parte do 
tempo a rotina era chegar ao pos-
tinho de saúde bem feliz da vida, 
cumprimentar colegas e pacientes, 
dar uma olhada no clima da sala 
de espera, sentindo enorme prazer 
nesse trabalho. Eu gostava daquilo. 
Muito. Gostava de chamar as pes-

soas pelo nome, perguntar pelos 
familiares, de conhecer todo mun-
do. ainda sonho com as pessoas 
com as quais criei fortes vínculos. 
Às vezes repasso uma lista de no-
mes e de histórias para nunca me 
esquecer deles. Sou grata a eles. 
O trabalho no SUS me realizou pro-
fissionalmente, apesar de todas as 
dificuldades, das instabilidades po-
líticas e dos recursos escassos eu 
faria tudo de novo. passava o dia 
entre as tarefas de prestar cuidados 
diretos à população e de coordenar 
a equipe. adorava andar pelos bair-
ros, bater nas portas para falar com 
alguém e ouvir as crianças gritarem: 
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“Mãee, é a doutora Idê”. Fazia mui-
to pronto-atendimento, contribuin-
do com a equipe no acolhimento 
da demanda espontânea. Essa atu-
ação no acolhimento foi importante 
para que eu criasse vínculos fortes 
com as famílias e também tivesse 
muita informação útil à minha atua-
ção como coordenadora de equipe.

RBSF: Como foi participar, ativa-
mente, em favor da Reforma Sa-
nitária (na década de 70) em uma 
época em que a ditadura militar 
e a repressão à participação po-
lítica feminina faziam parte do 
contexto do país? Quais foram 
os resultados?
haydée lima: a minha geração 
teve muitas conquistas e frustra-
ções. Lutamos pela anistia, pelas 
eleições diretas, pela legalidade 
dos partidos de esquerda, os direi-
tos de cidadania e pelo SUS. tudo 
foi conquistado, de alguma forma. 
Os resultados trouxeram alegrias e 
frustrações.  Nossos sonhos eram 
maiores. Hoje vejo que muitas con-
quistas foram bem parciais, os obs-
táculos são mais complexos do que 
imaginávamos e exigem mais sabe-
doria do que tínhamos. ainda bem 
que os lutadores sempre se reno-

vam, as novas gerações vêm com 
nova energia. Mas o país é, certa-
mente, muito melhor do que já foi. 
RBSF: Quando e por que decidiu 
trabalhar na atenção básica?
haydée lima:  Na atenção básica 
a gente se encontra com o povo, 
com a vida. É onde a atuação na 
saúde tem mais potência e onde os 
profissionais têm maior espaço de 
autonomia para criar alternativas de 
cuidado. É desafiadora e cativante, 
todos os dias.

RBSF: Enquanto gestora, quais 
foram os principais desafios e 
como conseguiu superá-los?
haydée lima: O maior desafio que 
encontrei como coordenadora de 
uma unidade básica foi o de cons-
truir com a equipe um projeto que 
envolvesse todos, onde todos pu-
dessem trabalhar com orgulho e 
prazer, sendo protagonistas. além 
disso, enfrentar a instabilidade po-
lítica das gestões municipais, que 
muitas vezes atuavam para destruir 
essa construção tão delicada, sen-
sível e instável. Essa atuação da 
gestão não é sempre intencional, 
mas se dá através de uma precária 
gestão do trabalho em saúde, que 
impõe às equipes formas de atuar 

que violentam sua experiência, ou 
de um incontrolável desejo de exer-
cer autoridade sobre o trabalhador 
de saúde. a construção de um pro-
jeto coletivo, que envolva de fato a 
equipe, leva tempo. Exige a expe-
rimentação, construção de muitos 
espaços coletivos de discussão e o 
aprendizado de que o trabalhador 
de saúde, aberto à participação dos 
usuários, tem uma enorme potência 
criativa que precisa ser valorizada 
e cuidada para gerar frutos. Defen-
der esse espaço de autonomia da 
equipe é uma tarefa do coordena-
dor, por isso, às vezes, a gente se 
incompatibiliza com os gestores. as 
administrações municipais, que mu-
dam a cada quatro anos, não têm 
essa paciência. Seu tempo é outro. 
O segundo desafio, mais fácil um 
pouco, mas igualmente necessário, 
foi construir uma poderosa aliança 
com os usuários. 

RBSF: Na atuação como gestora, 
como foi a interação com conse-
lheiros de saúde? Como se refle-
tiu nos resultados da gestão? 
haydée lima: Em campinas temos 
conselhos Locais de Saúde criados 
por lei municipal há anos, o que foi 
um fator, não o único, de facilitação 
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na construção dessa aliança de 
que falo. O contato cotidiano com 
os espaços coletivos importantes 
no território, com as escolas, igre-
jas, associações diversas e com os 
movimentos foram de fundamental 
importância. a inserção da equipe 
nas festas, nas lutas por melhores 
condições de moradia, limpeza dos 
terrenos, enfim, na vida dos bairros 
foi nossa grande fortaleza. tive que 
aprender a ouvir as críticas mais 
surpreendentes dos usuários sobre 
nosso serviço e isso foi um aprendi-
zado e tanto. 

RBSF: Quais são os pontos po-
sitivos da Estratégia Saúde da 
Família (ESF)?
haydée lima: a ESF vem amplian-
do o acesso e construindo víncu-
los entre os usuários e as equipes, 
o que não é pouca coisa. Há muita 
coisa bonita sendo feita através da 
ESF. Mas tenho visto muitas prá-
ticas diferentes sendo chamadas 
de ESF. algumas têm graves pro-
blemas como organização rígida 

do trabalho, baixa capacidade de 
resolver problemas, dificuldade de 
fixação de profissionais, profissio-
nais mal preparados para exercer 
seu papel e acabam tendo pou-
co impacto na transformação do 
modelo assistencial hegemônico 
(centrado no médico especializa-
do, nos exames e medicamentos).

RBSF: Por outro lado, o que fal-
ta para a atenção básica conse-
guir dar conta da demanda  mais 
crescente no Brasil?
haydée lima:  É fundamental com-
patibilizar recursos com a tarefa. 
Em muitos lugares há uma incom-
patibilidade absurda entre o tama-
nho e a qualificação das equipes e 
as atribuições que pensamos que 
a atenção básica deve ter. aprendi 
nesses anos todos que a atenção 
Básica tem que ter uma capaci-
dade de se moldar, tem que ter 
plasticidade diante das mudanças 
do contexto e das necessidades 
que as pessoas nos apresentam. 

Unidade Básica que não atende 
a demanda espontânea, que não 
resolve problemas do dia a dia 
das famílias, não se legitima, não 
cria vínculo e acaba sem atuar de 
maneira eficaz no acompanha-
mento de grupos mais vulneráveis 
e das doenças crônicas. ao mes-
mo tempo, temos que ter espaços 
protegidos para fazer educação 
em saúde, para garantir atenção 
contínua aos grupos de pacientes 
mais vulneráveis, para Educação 
permanente da equipe. 
RBSF: Mesmo aposentada, você 
pretende atuar pela melhoria da 
qualidade do SUS?
haydée lima: continuo fazendo 
isso, atuando com o Movimento 
popular de Saúde de campinas 
e com alguns projetos de edu-
cação permanente de equipes 
locais em alguns municípios da 
região de campinas. continuo lu-
tando pelo SUS, ainda que agora 
queira mais tempo livre para com-
partilhar com os netos.
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Raio X
1- paRa SER BOM MEU tRaBaLHO pREcISa DE: 

Equipe integrada.                                                                                                                            

2- FUNDaMENtaL NESta pROFISSãO É: 
Gostar de gente.

3-
UM pacIENtE/atENDIMENtO/MOMENtO 
MaRcaNtE FOI: Foram tantos. Impossível es-
colher um.

4- UM LEMa: Há mais de uma verdade. Sempre.

5- UM DESaFIO: Um sistema único de saúde no 
Brasil, público, universal, equânime.

6- paRa SER FELIz: Não existe receita. 

7- SE NãO FOSSE MÉDIca, SERIa: professora de 
crianças pequenas.

8- UM atENDIMENtO ESpEcIaL NEcESSIta: 
Vínculo.

9-
UM SONHO REaLIzaDO FOI: Inteiramente 
realizado nenhum (ainda bem, assim continuo 
sonhando). 

10-
UMa INSpIRaçãO/MOtIVaçãO: Os serviços 
do SUS que dão certo e têm prestígio com a 
população.

11-
UMa aLEGRIa pROFISSIONaL: a minha festa de 
aposentadoria (Não por parar de trabalhar, mas 
pela reunião de tantos colegas e o carinho que 
recebi).

12- UMa cHatEaçãO: Ver gente ruim ganhar 
eleição.

13- UM OBStÁcULO: a chamada lei de 
Responsabilidade Fiscal.

14- DaQUI a DEz aNOS EStaREI: Lutando pelo 
SUS.

15- O MELHOR Da pROFISSãO É:  cuidar das 
pessoas.

16- SaÚDE Da FaMíLIa É: Um dos caminhos.

17-

FINaLIzaNDO, UM cONSELHO: para ser um 
bom profissional de saúde, é preciso aprender 
a olhar os problemas com os olhos dos outros 
(colegas e os usuários), com a convicção de que 
eles, quase sempre, nos ensinarão algo inesti-
mável, que não estava nos livros, nem podia ser 
aprendido na academia.
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IlPesquisas de satisfação: 
a vez e a voz dos usuários do SUS

Por: Luciana Melo / Fotos: Déborah Proença

Por costume, cultura, experi-

ência prática ou preconceito, 

parcela da opinião pública 

acredita que usuários do Sistema 

Único de Saúde são todas “aquelas” 

pessoas que não possuem plano de 

saúde. Não é bem assim! Na verda-

de, todos os cidadãos brasileiros são 

contribuintes e usuários do SUS. Uni-

versal, integral e promotor da igual-

dade, o sistema nasceu com a rede-

mocratização do País, em 1988, e é a 

maior política de inclusão social do 

Brasil, além de uma conquista histó-

rica da sociedade brasileira.

Nos 24 anos de SUS, além dos ser-

viços especializados e de urgência/

emergência, foram desenvolvidos 

os de atenção básica à saúde, que 

deve ser a principal porta de entra-

da da rede de saúde pública. Pro-

gressivamente, tem-se organizado 

e ampliado a oferta à população de 

ações assistenciais, de prevenção e 

promoção à saúde. Fornecimento 

de medicamentos e campanhas na-

cionais de vacinação, ou ações de vi-

gilância sanitária, entre tantos, que 

alcançam todos os cidadãos desde o 

início até o fim da vida e  inclusive 

dentro  de suas casas.

A mudança na gestão pública de 

saúde, especialmente pela articula-

ção desenvolvida entre os governos 

federal, estaduais e municipais, nos 

últimos anos, foi decisiva na su-

peração da marca de 100 milhões 

de habitantes atendidos, regular e 

continuadamente, por equipes de 

Atenção Básica e Saúde da Família 

em Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

em todo o País. Essa marca levou o 

governo a fazer um balanço e pla-

nejar os próximos passos para seguir 

no caminho de um sistema de saúde 
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de qualidade e acessível à popula-

ção em geral. 

Pensando nisso é que o ministro 

da Saúde, Alexandre Padilha, desde 

janeiro de 2011 trouxe o desafio de 

considerar nas decisões políticas a opi-

nião e avaliação da satisfação dos usu-

ários quanto aos serviços prestados. 

Ouvir o outro é estratégico, principal-

mente quando essa escuta sinaliza, 

direciona e define políticas públicas. 

A postura adotada pelo Ministério da 

Saúde (MS) provocou um movimento 

inovador de ir até o cidadão para ele 

se manifestar, e se realizou, concreta-

mente, em uma pesquisa da Ouvido-

ria-Geral do SUS e na avaliação exter-

na do Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB). 

No ano de 2012, duas grandes 

escutas sobre a atenção básica fo-

ram realizadas pelo Ministério da 

Saúde. A da Ouvidoria-Geral do SUS, 

que ouviu 26 mil pessoas por tele-

fone e foi a maior pesquisa do tipo 

já realizada quanto à satisfação dos 

usuários do SUS, e a do PMAQ-AB, 

que entrevistou, direta e pessoal-

mente, mais de 67 mil usuários. Ao 

todo, quase 90 mil cidadãos expres-

saram suas satisfações, insatisfações 

e perspectivas em relação ao acesso 

a ações e serviços de saúde ofereci-

dos, inclusive pela atenção básica. E 

os resultados apontam que o Minis-

tério da Saúde, os Estados e os mu-

nicípios caminham na direção certa, 

mas, claro, ainda há muito a melho-

rar na saúde pública.

Esses números de entrevistas 

representam enormes amostras se 

comparadas com as pesquisas de 

opinião mais conhecidas dos brasi-

leiros, as pesquisas de votos. Neste 

tipo, são entrevistadas de mil a, no 

máximo, três mil pessoas, em média. 

Ou seja, o montante de quase 90 mil 

pessoas minuciosamente entrevista-

das revela a preocupação e o anseio 

de se estabelecer decisões pautadas 

nessas respostas. Na pesquisa da 

Ouvidoria, de três a quatro deze-

nas de perguntas foram realizadas 

por telefone pela central telefônica 

do órgão, enquanto que o PMAQ-

-AB adotou o formato de pesquisa 

de campo, com um instrumento de 

avaliação que somava 19 blocos de 

perguntas, com aproximadamente 

sete perguntas por bloco, totalizan-

do 130 perguntas.

As ouvidorias, historicamente, 

têm caráter receptivo, de receber 

avaliações, denúncias e críticas e soli-

citar providências aos órgãos em que 

estão instaladas. A do SUS, com a de-

cisão de gestão, desenhou e agregou 

o valor ativo de ir ao cidadão. Para 

Luís Carlos Bolzan, diretor do Depar-

tamento de Ouvidoria-Geral do SUS, 

esse processo estabelece uma relação 

direta do Estado com o cidadão e um 

grau de cumplicidade, confiabilidade 

e intimidade antes impossíveis. 

Segundo Bolzan, o Ministério da 

Saúde tem lançado mão de algumas 

estratégias para que esse novo dese-

nho de ouvidoria dê certo. A primei-

ra delas são as pesquisas de satisfa-

ção do usuário por telefone, depois 

o procedimento da Carta SUS e as 

ligações da Ouvidoria para avaliar a 

Rede Cegonha, entre outras avalia-

ções com diferentes tipos de instru-

mentos e metodologias.

Pesquisa da Ouvidoria 

A pesquisa da Ouvidoria – reali-

zada pelo Departamento de Ouvi-

doria-Geral do SUS (DOGES) com a 

participação do Departamento de 

Atenção Básica (DAB), do Departa-

mento de Monitoramento e Avalia-

ção do SUS (DEMAS) e diversos es-

pecialistas – relacionou “satisfação” 

com o grau de contentamento de 

uma pessoa diante de determinada 

situação, serviço ou mesmo outros 

indivíduos. Há satisfação quando a 

expectativa é alcançada, essa res-

posta não é fixa e pode mudar de 

pessoa para pessoa. Nessa pesquisa, 

assim como na do PMAQ-AB, foram 

avaliados aspectos relativos ao aces-

so, tempo de espera, acolhimento e 

satisfação do usuário.

A pesquisa, que pretende ser pe-

riódica, irá contribuir para o acom-

panhamento e evolução da atenção 

básica e traçar tendências e diretri-

zes para o futuro. O público-alvo 

foram usuários com 16 anos ou mais 

e dependentes abaixo dessa idade 

que utilizaram o Sistema Único de 

Saúde nos últimos 12 meses, para 

vacinação, consultas, exames, aten-

dimento de urgência, internação ou 

para obter medicamentos. 

A escuta abrangeu a atenção 

básica e a urgência e emergência, e 

foi realizada por meio de entrevis-

tas telefônicas assistidas por com-

putador, com amostra aleatória de 

números de telefones fixos e móveis 

a partir de bases de dados forneci-

das por empresas de telefonia. Esse 

recorte teve por objetivo avaliar a 

situação do País como um todo e 

de cada uma das capitais do Brasil 

e das cidades com mais de 500 mil 

habitantes.

Não usuários 

Dos 26 mil cidadãos entrevis-

tados, 18 mil (69%) eram usuários 

do SUS e oito mil denominaram-se 

“não usuários” do SUS. De acordo 

com os resultados, os “não usuá-

rios” têm uma avaliação pior sobre 

o sistema de saúde do que os pró-

prios usuários, como se constatará 
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ao final. Também apontaram que – entre os que não 

utilizaram o SUS, comparado com os que utilizaram – 

houve um percentual maior de homens, mesmo sendo 

as mulheres maioria entre os respondentes, de pesso-

as com ensino superior completo e com renda familiar 

acima de 2 salários mínimos.

O que a pesquisa revela 

Veja, a seguir, um conjunto de informações resul-

tantes da pesquisa com usuários.

1. Serviços – A consulta médica foi o serviço mais procu-

rado pelos entrevistados, com 78,66%; seguida de medi-

camentos, com 52,74%, e exames de laboratório ou ima-

gem, com 49,17%. Apenas 14,57% buscaram os serviços 

de saúde odontológico.

2. Procura por UBS – Mais de 80% dos entrevistados 

procuraram uma UBS, posto ou centro de saúde nos úl-

timos 12 meses.

3. Satisfação (veja na conclusão da matéria).

4.  Distribuição das UBS – O estudo mostrou que as UBS 

estão bem distribuídas no território nacional e próximas 

de onde vivem os brasileiros. 88,72% dos entrevistados 

responderam que gastam no máximo 30 minutos para 

chegar à UBS mais próxima. Apenas 4% moram a mais 

de 1 hora de distância da unidade de saúde mais pró-

xima. 

5. Recomendação – 74,08% responderam que recomen-

dariam o serviço de saúde onde recebeu cuidados para 

um amigo ou familiar.

6. Tempo de espera – 34,02% dos entrevistados espera-

ram até 30 minutos entre a chegada à Unidade Básica 

de Saúde e o momento do cuidado, 19,26% aguardaram 

até 1 hora e 19,78% até 2 horas. 
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7. Cobertura pela Estratégia Saúde 

da Família – Na Região Nordeste, o 

percentual de entrevistados cober-

tos foi o mais elevado, com 62,02%, 

seguida da Região Sul, com 58,39%. 

A Região Sudeste teve a menor co-

bertura, com 49,92%.

8. Tratamento odontológico – Ape-

nas 17,92% dos entrevistados bus-

caram tratamento odontológico nos 

últimos 12 meses. Entre as regiões, 

a Nordeste foi a que mais procurou 

esse serviço (22,09%).

9. Avaliação odontológica – 79,68% 

avaliaram o trabalho do dentis-

ta como “bom” ou “muito bom”, 

11,73% como “regular” e apenas 

7,58% como “ruim” e “muito ruim”. 

A melhor avaliação foi a da Região 

Sul, com 84,4% dos entrevistados 

que avaliaram o serviço como “bom” 

ou “muito bom”.

10. Agendamento de consulta – 

50,92% dos pesquisados não precisa-

ram agendar consulta com o médico, 

pois foram atendidos no mesmo dia.

11. Agendamento de consulta por 

região – A Região Sudeste foi a 

que apresentou o resultado mais 

diferenciado das demais regiões: 

42,73% dos entrevistados não pre-

cisaram agendar a consulta com o 

médico, pois conseguiram o serviço 

no mesmo dia, 12,47% foram aten-

didos em até 1 mês e 21,94% em 

mais de 1 mês.

12. Medicação – A pesquisa mos-

trou que mais de 2/3 dos usuá-

rios conseguiram gratuitamente 

a medicação prescrita, sendo que 

56,75% dos entrevistados recebe-

ram a medicação gratuitamente em 

sua própria UBS, 7,18% em outros 

serviços do SUS e 7,41% na Farmá-

cia Popular – seja na rede própria, 

seja na rede de farmácias particu-

lares credenciadas ao Programa 

“Aqui Tem Farmácia Popular”. De 

todos os entrevistados, 18,66% ti-

veram que comprar na rede priva-

da. Um dado que chama a atenção 

é que quase 10% dos respondentes 

não receberam medicação.

13. Equipe de enfermagem – 62,96% 

dos respondentes avaliaram o servi-

ço da equipe de enfermagem como 

“bom” ou “muito bom”, 25,93% 

consideraram “regular” e 10% ava-

liaram como “ruim” ou “muito 

ruim”.

14. Atendimento médico – 71,9% 

dos respondentes avaliaram o cui-

dado médico como “bom” e “mui-
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to bom”, 17,29% como “regular” e 9,92% como “ruim” ou 

“muito ruim”. 

15. Resolução – Ao fim da prestação do serviço de saúde, 

84,67% dos entrevistados responderam que sua demanda 

foi resolvida ou parcialmente resolvida. 

16. Encaminhamentos – Entre os entrevistados que busca-

ram a atenção básica, quase 50% receberam encaminha-

mento para outro procedimento pelo SUS, como exames, 

consulta com especialista, encaminhamento para urgência, 

internação hospitalar e medicamento.

O que o PMAQ-AB revela

O PMAQ-AB, criado em 2011 e implementado em 2012, 

não teve receio em ousar e superou as expectativas. Foram 

17.304 mil equipes de Atenção Básica avaliadas, 52,3% das 

equipes do País. Os resultados mostraram que 16,5% das 

equipes avaliadas pelo PMAQ-AB foram classificadas como 

“equipes muito acima da média”, 37,2% como “equipes 

acima da média”, 44,1% como “equipes medianas” ou 

“abaixo da média” e 2,2% foram desclassificadas por não 

cumprirem os requisitos mínimos do programa. 

Em cada UBS visitada, foram entrevistados, em média, 

quatro usuários. Para 2013, essa média deve ser mantida, 

mas o alcance do programa vai ser maior, pois o PMAQ-

-AB será universalizado e o número de equipes avaliadas 

e o número de usuários entrevistados poderão até dobrar.

Para Allan Nuno, coordenador da Coordenação-Geral 

de Avaliação e Acompanhamento do DAB – área respon-

sável pela implementação do PMAQ-AB –, o programa 

pretende criar padrões de qualidade tanto no acesso dos 

usuários quanto nos serviços ofertados pelas UBS que 

deem conta de preencher as expectativas dos usuários. 

Segundo ele, o Departamento de Atenção Básica quis co-

nhecer, por meio do PMAQ-AB, os interesses e as neces-

sidades dos usuários. “Não tem outra forma de sabermos 

quais são essas necessidades sem perguntar para o cida-

dão. Academicamente, e pela experiência, sabemos o que 

um serviço de saúde de qualidade deve ter, porém existe 

outro tipo de saber que resulta de perguntar diretamente 

às pessoas seus desejos e expectativas. Então, para cons-

truirmos um padrão de qualidade, temos que saber se 

essas expectativas, mesmo subjetivas, estão sendo atendi-

das”, avalia Allan Nuno. 

A ideia do programa é usar a informação concreta 

para influenciar tomadas de decisões, mudanças de ru-

“...Pros idosos, pros bebês, pra nós, quem tem 

problema de hipertensão, diabete tá melhorando 

bastante. E, agora, tem esses remédios que che-

gam em casa...”

Valmir Antônio da Silva 
Uberaba/MG.

mos e correções e falhas do sistema. Um 

diagnóstico dos resultados do PMAQ-AB 

revelou, por exemplo, que 67,6% das ges-

tantes foram orientadas sobre onde fariam 

seus partos e 32,4% não haviam recebido 

orientações. A informação serviu, em con-

formidade com as diretrizes da Rede Cego-

nha, ao planejamento de visitas às materni-

dades, para que essas gestantes conheçam 

previamente onde farão o parto, outras 

gestantes que vivenciam o processo e tam-

bém as equipes de saúde com as quais esta-

rão em contato. 

Resultados gerais do PMAQ-
-AB

Esses são os macrorresultados da avaliação 

externa do Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB):
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•	 90%	dos	usuários	entrevistados	afirmaram	que 
conseguem os medicamentos que precisam 
para hipertensão e 94% para diabetes. Desse 
conjunto, 70% deles foram obtidos nas UBS;

•	 79%	 dos	 usuários	 avaliaram	 o	 cuidado	 re-
cebido pela equipe como “bom” ou “muito 
bom”, 19% como “regular” e 1,5% como 
“ruim” ou “muito ruim”;

•	 82%	disseram	que	não	mudariam	de	UBS	se	
tivessem oportunidade;

•	 86%	dos	usuários	recomendariam	a	UBS	para	
os amigos ou familiares.

Para Hêider Aurélio Pinto, diretor do Departa-

mento de Atenção Básica, essas avaliações trazem 

um conjunto de informações que mostram especifi-

cidades e elementos da maneira como o usuário per-

cebe o acesso e os serviços. “Cada informação que 

nos chegou pelo PMAQ-AB é central para qualificar-

mos o serviço”, avalia Hêider.

Conclusões

“Eu digo às pessoas: vocês estão bem acompa-

nhados, são privilegiados. Dificuldade na saúde 

se encontra em qualquer lugar, é só ligar no no-

ticiário e ver! Se tem algum lugar que tá carente 

(em saúde) não é aqui, é a saúde em geral. Você 
tem que buscar os seus direitos! 

Maria do Nascimento
Cruz das Almas / Bahia

Um destaque nas duas avaliações foi o expressivo aces-

so à medicação. 57% do número de usuários retiram seus 

medicamentos nas UBS, segundo a pesquisa da Ouvido-

ria, e 70%, segundo a avaliação do PMAQ-AB, lembran-

do que a pesquisa da Ouvidoria sorteia para entrevistar 

qualquer cidadão que tenha telefone fixo ou móvel e a 

pesquisa do PMAQ entrevista usuários diretamente nas 

UBS avaliadas no programa. Esses dados refletem como a 

farmácia básica do SUS atende com eficiência e mostram 

que o Brasil assumiu o desafio de garantir gratuitamente 

a assistência farmacêutica a toda a população.

As pesquisas também apontam evidências de menor 

cobertura e de uma importante demanda pelo tratamen-

to em saúde bucal. Os dados vão contribuir para se al-

cançar a meta estabelecida na nova Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB-2011), que recomenda que todas 

as equipes de Saúde da Família tenham profissionais de 

saúde bucal. O Brasil é o país com maior oferta pública 

de ações e serviços de saúde bucal no mundo, e um dos 

poucos a realizá-los gratuitamente.

Apesar dos resultados positivos obtidos nas pesqui-

sas com os usuários quando são perguntados sobre de-

terminado serviço (exemplos: UBS, UPA, CEO etc.), se a 

pergunta é sobre a avaliação do Sistema Único de Saúde 

– como um todo –, há uma apreciação menos positiva: no 

todo, cerca de 36% dos entrevistados que usaram os ser-

viços do SUS  no último ano avaliaram-no como “bom” 

ou “muito bom”, 34% como “regular” e 28,6% como 

“ruim” ou “muito ruim”. Essa avaliação piora significa-

tivamente entre os 7.949 entrevistados que declararam 

não utilizar suas ações e serviços. Do total, 25,25% o con-

sideraram “muito bom” (4,19%) ou “bom” (21,12%), e os 

74,75% restantes avaliaram-no como “regular” (29,73%), 

“ruim” (18,38%) e “muito ruim” (26,64%).

Esse resultado é reforçado por outra importante pes-

quisa realizada pelo Sistema de Indicadores de Percepção 

Social do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 

Segundo o estudo, entre aqueles que tiveram alguma ex-

periência com os serviços do SUS nos últimos 12 meses, a 

proporção de opiniões de que esses serviços são muito bons 

ou bons foi maior (30,4%) do que entre o grupo de não 

usuários (19,2%). A proporção de opiniões de que os servi-

ços prestados pelo SUS são ruins ou muito ruins foi maior 

entre os entrevistados que não tiveram contato com os ser-

viços pesquisados (34,3%) em comparação com aqueles que 

tiveram (27,6%). Esse julgamento teria base não na experi-
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ência concreta, mas a partir do que 

o pesquisado escuta falar a respeito 

do sistema.

As pesquisas de opinião com ci-

dadãos, no entanto, sinalizam que 

o Ministério da Saúde, por meio do 

Departamento de Atenção Básica, 

tem, para os próximos anos, a res-

ponsabilidade em avançar mais nas 

políticas públicas em Atenção Básica 

à Saúde. A resolutividade de ações e 

serviços e a satisfação dos usuários 

são elementos centrais para a me-

lhoria do sistema de saúde e a con-

quista de uma imagem positiva com 

a população de forma geral. 

Dos 60.745 usuários (47.470 mulheres/ 13.275 homens) entrevistados no pMaQ-aB, 22.161 declararam ter 
hipertensão e 7.530, diabetes. Entre as mulheres, 8.202 possuem o perfil para participar da Rede cegonha.

Saiba mais
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Campo Grande é uma daque-

las poucas capitais brasilei-

ras que têm o privilégio de 

transmitir aos moradores e visitan-

tes a sensação acolhedora de uma 

cidade interiorana, com qualidade 

de vida. No cotidiano, no entanto, 

isso vem sendo buscado pela ges-

tão municipal com o aumento da 

oferta de serviço em saúde pública 

e, mais recentemente, com ações e 

serviços acessíveis e de qualidade. O 

município alcançou em 2012, no âm-

bito da Estratégia Saúde da Família 

(ESF), uma cobertura populacional 

de 35,19% realizada por 86 equipes 

de saúde, levando em consideração 

suas mais de 792 mil pessoas. 

No final de 2009, a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde (Sesau) percebeu 

que a Estratégia Saúde da Família 

precisava ser expandida para qualifi-

car o sistema de saúde local, uma vez 

que a cobertura promovida atingia 

26,51% da população. Durante seis 

meses, a Secretaria promoveu um 

diagnóstico situacional que tinha por 

objetivo criar mecanismos de apoio 

para sanar dificuldades que as equi-

pes da atenção básica enfrentavam. 

Como resultado, propôs uma mo-

dalidade de apoio institucional em 

Campo Grande para alguns dos pro-

gramas que a Secretaria desenvolvia.

Em 2011, quando o Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB) chegou ao conhecimen-

to da gestão municipal, a atenção 

básica local já estava num movimen-

to de expansão, com o aumento 

do número de Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) e de equipes de saúde, 

a ampliação do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) e do apoio 

institucional, entre outros. Nesse 

sentido, já contribuía a participação 

no Projeto de Expansão e Consolida-

ção Saúde da Família (Proesf) e se so-

mou o escopo de acesso e qualidade 

na saúde pública do PMAQ-AB.

Assim como em algumas partes 

do País, o PMAQ-AB chegou à capi-

tal sul-mato-grossense despertan-

do dúvidas, tanto na gestão quan-

to nas equipes. Sanadas, foi feita a 

adesão do município ao programa 

em agosto, um mês após a publi-

cação da Portaria nº 1.654/11, que 

instituiu o programa.

O passo seguinte foi a escolha 

das equipes que poderiam aderir ao 

programa. Como existia um número 
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limite para as adesões foram cria-

dos critérios de seleção, tais como o 

tempo de permanência na ESF, per-

fil dos profissionais, relacionamen-

tos interpessoais entre os profissio-

nais das equipes e suas respectivas 

gerências, e a estrutura física das 

unidades. Das 71 equipes de Saúde 

da Família (eSF) que existiam em 

Campo Grande, 33, de 18 Unida-

des Básicas de Saúde, aderiram. O 

processo de inclusão ocorreu entre 

25 de outubro e 4 de novembro de 

2011. Em paralelo, houve a defini-

ção de como se daria a remunera-

ção por desempenho dessas equi-

pes, estímulo que, de acordo com 

Leandro Mazina Martins, secretário 

de Saúde, contribuiu com a mobili-

zação dos profissionais.

Foi preciso criar, na sequência, 

uma Comissão de Monitoramento e 

Avaliação. Para esclarecer os propó-

sitos e metas do PMAQ-AB, os gesto-

res optaram por utilizar – além das 

visitas às unidades – os recursos do 

Telessaúde, mobilizando gestores, 

equipes e profissionais de saúde. 

Outra estratégia utilizada, logo no 

início, foi a realização de uma ofici-

na para discutir os contratos de ges-

tão, com a participação de especia-

lista que compartilhou a experiência 

de Minas Gerais. 

O evento antecedeu o estudo do 

Manual Instrutivo do PMAQ-AB pe-

los apoiadores, em rodadas realiza-

das entre 1º e 15 de dezembro. Para 

tanto, foi montado um grupo de 

estudos, que encontrou dificuldades 

quanto à fonte de dados. Margare-

te Ricci, coordenadora de Atenção 

Básica de Campo Grande, explica 

que surgiram dúvidas porque ha-

via outras fontes de dados além do 

Sistema de Informações da Atenção 

Básica (Siab). Outra dificuldade em 

relação ao Siab é a centralização do 

envio das informações coletadas pe-

las equipes, pois a coleta é descentra-

lizada, mas o envio para o sistema é 

feito apenas pela Secretaria de Saúde 

(Sesau) de Campo Grande.

“Um ponto muito positivo do 

PMAQ-AB foi a aproximação das 

equipes”, destacou Margarete Ricci 

ao reconhecer que os profissionais se 

empenharam em atingir e melhorar 

as metas pactuadas, contribuindo, as-

sim, para a melhoria do atendimento 

à população campo-grandense. 

Apoio institucional

Fator que ajuda a entender o 

motivo pelo qual o Programa Nacio-

nal de Melhoria do Acesso e da Qua-

lidade da Atenção Básica encontrou 

solo fértil para prosperar em Campo 

Grande foi o apoio institucional. Em-

bora a figura do apoiador já existisse 

para outros programas, a adaptação 

para o PMAQ-AB representou o 

entendimento de que essa partici-

pação no processo de mudança na 

dinâmica de trabalho das equipes se 

reflete diretamente na melhoria da 

atenção básica. 

Para a coordenadora de AB do 

município, o crescimento no núme-

ro dos apoiadores foi positivo, pois 

antes ficavam apenas no âmbito da 

ESF. Agora, os apoiadores são um 

elo com a equipe coordenadora e 

técnica da área programática que 

está dentro da AB.

Em Campo Grande, tiveram um 

papel-chave no que se refere ao 

PMAQ-AB, porque facilitaram o 

entendimento do que o programa 

tinha como objetivos, mostraram-

-se importante referência para sa-

nar dúvidas e construir, colabora-

tivamente, caminhos e estratégias 

para atingir as metas pactuadas. 

Diferenciaram-se por conhecerem 

a realidade em que as equipes tra-

balhavam, o que implicou levar em 

conta os recursos que as equipes 

dispunham e as dificuldades a que 

estavam expostas.

 Para formalizar a atuação dos 

apoiadores no PMAQ-AB, foi cria-

do um termo de compromisso que 

estabelecia suas responsabilidades, 

estabelecendo essa figura como um 

importante elo entre as equipes e 

a gestão municipal. Cada apoiador 

vinculado a uma única equipe e, 

entre seus compromissos, estavam:

 - Apoiar e preparar toda a equipe 
quanto ao processo de trabalho 
e de avaliação externa;

- Contribuir com a equipe na aná-
lise dos indicadores;

- Criar, com a equipe, novas es-
tratégias e instrumentos para 
aferição do índice de satisfação 
do usuário;

- Contribuir na organização de 
intervenções intersetoriais, pro-
cessos locais articulação de ações 
de apoio matricial e outras situ-
ações, a partir dos casos desafia-
dores às equipes.

“...Em seis meses, 
então, promoveu um 
diagnóstico situacio-
nal observando-se o 
cenário das Unida-
des Básicas de Saú-
de (UBS). Tinha por 
objetivo criar meca-

nismos de apoio para 
sanar dificuldades 

que as equipes 
enfrentavam...”
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avaliar 2011 e 2012 e apontar 
as perspectivas para 2013, 
que se inicia com novas ges-
tões municipais, estiveram 

no centro das discussões de dois dias 
e meio do II Fórum Nacional de Gestão 
da atenção Básica. Realizado entre 17 e 
19 de dezembro, em Brasília, o evento 
reuniu representantes de 21 Estados e 
dos municípios por meio de conselhei-
ros dos conselhos de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde (cosems), além de 
dirigentes e técnicos do Departamento 
de atenção Básica (DaB/SaS/MS).

Depois da solenidade de abertura, 
Hêider aurélio pinto, diretor do DaB, 
apresentou um balanço da atenção bá-
sica (aB) do biênio 2011/12 e propôs 
a divisão dos presentes em grupos de 
trabalho (Gt) para discutirem, nos dois 
dias seguintes, temas acordados previa-
mente. Os Gt abordaram e-SUS, aten-
ção Domiciliar, consultórios na Rua, 
telessaúde, Saúde Bucal e programa 
Saúde na Escola (pSE).

Na plenária final, no dia 19, o re-
presentante do conselho Nacional dos 

Secretários de Saúde (conass), Juran-
dir Frutuoso, reafirmou sua fala inicial 
de satisfação pelo balanço realizado, 
apontando as qualidades e pontos fra-
cos que dificultam o avanço da atenção 
básica no país. “tem-se a certeza de 
que outros fóruns vão acontecer e é ne-
cessário que se mapeie onde se instala 
a crise para impedir o avanço da aB, de 
forma a agir com vigor”, afirmou. 

Frutuoso considerou que as rela-
ções do conass com o conselho Nacio-
nal de Secretarias Municipais de Saúde 
(conasems) têm sido vantajosas para 
pactuar decisões firmes. pediu a Hêi-
der pinto que o DaB, a Secretaria de 
atenção à Saúde (SaS) e o Ministério 
da Saúde reflitam quanto à participação 
dos Estados na atenção básica.

Durante a plenária, representan-
tes dos Estados divulgaram a carta 
de Brasília, firmada pela maioria dos 
coordenadores presentes, em que rei-
vindicam maior participação estadual 
em ações do ministério, citando como 
exemplo o programa Nacional de Me-
lhoria do acesso e da Qualidade da 

atenção Básica (pMaQ-aB).
O representante do cosems do ce-

ará, Wilames Freire, considerou positi-
va a iniciativa do fórum para discutir a 
atenção básica à saúde, “carro-chefe 
da saúde que domina a maioria dos 
municípios brasileiros”, enfatizou antes 
de considerar que tem havido melhoria 
do financiamento da saúde por parte 
do governo federal. Disse, no entanto, 
ser necessária maior parceria entre Es-
tados e municípios.

Já o coordenador-geral de Ges-
tão da atenção Básica, Eduardo Melo, 
considerou que, para os próximos en-
contros (o seguinte será em março de 
2013), o DaB estará aberto a sugestões 
quanto a temas e metodologias, assim 
como está aberto a críticas para esse 
fórum que finalizava.

Hêider pinto finalizou o II Fórum lem-
brando que após dois anos de ativida-
des já não se fala mais em ideias, mas 
em conjunto de ações realizadas, “o 
que deu certo ou não, o que devemos 
jogar fora e o que podemos construir e 
avançar até 2014”.

II Fórum de AB faz balanço
e projeta o futuro
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Equipes em movimento para dar qualidade à saúde
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Um serviço de saúde é presta-
do, usualmente, por homens e 
mulheres que escolheram pro-

fissões que têm por objetivo a defesa e 

o desenvolvimento da vida. Quando es-

colhem trabalhar como profissionais de 

saúde em municípios, Estados ou no 

governo federal, têm ciência de que são 

financiados e dirigirão suas ações para 

toda a população, pois o Brasil escolheu, 

constitucionalmente, ter um Sistema Úni-

co de Saúde (SUS), que foi implantado 

por lei em 1990.

Esse SUS, único no mundo finan-

ciado por todos e para todos, sem dis-

tinções para o atendimento e integral, 

se contrapôs – logo de início – ao siste-

ma anterior, centrado na figura do mé-

dico e nos serviços de urgência/emer-

gência e hospitalares. O Brasil criou a 

figura do agente comunitário de saúde 

(acS) e depois as equipes de Saúde da 

Família (eSF), multiprofissionais (médi-

co, enfermeiro, auxiliar de enfermagem 

e acS). até 2004, dez anos depois, 69 

milhões de cidadãos de todas as ida-

des já recebiam atendimento e cuida-

dos prestados por 21.232 eSF em todo 

o território. até o final de 2011, quase 

102 milhões de brasileiros (53,41%) já 

eram beneficiados por ações e serviços 

prestados por 32.295 equipes multipro-

fissionais da atenção Básica à Saúde.

Esse mais que “expressivo” cres-

cimento de cobertura à população 

– também manifestado pela melho-

ria de indicadores de saúde – não se 

deu sem a necessidade de ajustes e 

adaptações pela qualificação dos ser-

viços. E, enquanto as equipes de saú-

de mantinham, no primeiro semestre 

de 2011, o dia a dia de acolhimento, 

atendimento, vacinações, encaminha-

mentos, visitas domiciliares e maior ou 

menor burocratização de processos de 

trabalho, representantes dos governos 

federal, estaduais e municipais pactu-

aram e lançaram o programa Nacional 

de Melhoria do acesso e da Qualidade 

da atenção Básica, pMaQ-aB.

Em princípio com a disponibilidade 

de atender somente 50% do conjunto 

de equipes no país, o programa teve 

resposta surpreendente, acima do per-

centual previsto, mostrando que as ex-

pectativas pelo estabelecimento de um 

padrão de qualidade na saúde pública 

não se restringiam aos gestores, mas 

à maioria dos profissionais de saúde 

no país. após passarem, até o final de 

2012, pelas etapas de adesão, autoa-

valiação e desenvolvimento, avaliação 

externa e certificação, e aguardando a 

recontratualização do pMaQ-aB, algu-

mas das equipes se prontificaram em 

receber repórteres da Revista Brasileira 

Saúde da Família e falar como foi a ex-

periência com o programa.

acolhimento, trabalho em equipe e 

monitoramento qualificado das ações 

foram as três principais mudanças 

apontadas pelos três municípios visi-



tados. Elas foram observadas e enfati-
zadas pelos profissionais das Unidades 
Básicas de Saúde visitadas em três re-
giões brasileiras, independentemente 
do estrato socioeconômico em que fo-
ram classificados os municípios duran-
te a coleta de dados. assim, equipes de 
pomerode (Sc), cruz das almas (Ba) 
e aquidauana (MS), respectivamen-
te inseridas nos estratos 6, 4 e 3, com 
desempenho variando de ótimo a bom, 
mostraram a agitação proporcionada 
pelo programa.

a seleção dos municípios baseou-
-se nos resultados obtidos na certifica-
ção do primeiro ciclo do pMaQ-aB em 
diferentes realidades e importâncias 
econômica e geopolítica (interior e ca-
pital). Os estratos definidos pelo progra-
ma vão de 1 a 6 (mais pobre ao mais 
rico) e classificam os municípios con-
forme cinco variáveis: densidade demo-
gráfica – quantas pessoas moram no 
município; produto Interno Bruto – pIB 
(soma das riquezas); percentual da po-
pulação com plano de saúde; percentu-
al da população inserida no programa 
Bolsa-Família; e percentual da popula-
ção em extrema pobreza.

Esta terra 
chamada  Recôncavo 
Por Déborah Proença

Com certificação “acima da média” 

e “muito acima da média”, as cinco 

equipes de Cruz das Almas – município 

situado a 146 km de Salvador e o segun-

do mais importante do Recôncavo Sul – 

passaram por um processo interessante 

de transformação – que não se restringiu 

àquelas participantes do PMAQ-AB, mas 

também foi estendido às outras sete.

O programa foi conhecido pela 

gestão municipal devido à divulgação 

feita pelo Ministério da Saúde (MS) e 

pela Fundação Estatal Saúde da Fa-

mília (FESF). Para sua implantação, foi 

elaborada uma estratégia que procurou 

integrar a Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), os profissionais das equipes par-

ticipantes e os apoiadores da FESF.

Durante a adesão, gestores da SMS, 

médicos, enfermeiros e dentistas se reu-

niram para detectar os desafios que suas 

equipes enfrentavam e poderiam ser 

melhorados com o PMAQ-AB. A meto-

dologia ajudou nas etapas seguintes do 

programa, principalmente na contratuali-

zação, pois as dificuldades mais aparen-

tes foram mapeadas previamente.

“Eles se desafiaram e comprome-

teram a reproduzir esses desafios junto 

suas às equipes. Então, quando contra-

tualizamos o PMAQ, colocamos essas 

dificuldades mapeadas como desafios 

para toda a equipe, para melhorar o 

processo de trabalho”, relembra a enfer-

meira Camille Nascimento, gerente de 

Atenção Básica de Cruz das Almas.

As equipes selecionadas para par-

ticipar do programa foram aquelas que 

possuíam algum profissional contrata-

do pela FESF (médico, enfermeiro e/ou 

dentista), pois o processo de trabalho 

da fundação é pautado pela melhoria do 

acesso e da qualidade desde a sua cria-

ção, em 2009. “Bem antes do PMAQ, a 

fundação trabalhava nessa lógica de va-

lidade, e acho que justamente por isso 

o município deu prioridade às equipes 

da entidade”, acredita Rogeane da Silva 

Borges, apoiadora FESF em Cruz das 

Almas.

Para facilitar o processo de autoa-

valiação, os apoiadores da fundação 

resumiram em duas páginas o instru-

mento de Autoavaliação para Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Aten-

ção Básica (AMAQ-AB), desenvolvido 

pelo Departamento de Atenção Básica 

(DAB). Na fase de autoavaliação e por-

tando este resumo, Camille e Renata 

Alves Tannous, representando a SMS 

e a FESF, visitaram as cinco equipes, 

aplicaram o questionário e discutiram 

individualmente cada indicador. Com a 

avaliação, foi possível pontuar o que 

estava e o que não estava bom. A par-

tir disso, foram elaboradas as matrizes 

de intervenção, nas quais as equipes 

reconheceram o que precisava ser 

melhorado dentro do que era o padrão 

de qualidade dos indicadores.

Completando o processo avaliativo, 

a avaliação externa foi recebida, inicial-

mente, com desconfiança pelos traba-

lhadores. Porém, nada que uma primeira 

e boa conversa não dizimasse. “Perce-

bemos que tudo que era cobrado pelo 

Período de aprendizagem
a Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) é uma instituição pública cria-

da como uma combinação entre autarquia e empresa estatal, em 2009, para 
auxiliar os municípios na gestão dos trabalhadores de saúde. todos os tra-
balhadores, ao serem efetivados pela fundação, passam por uma temporada 
chamada “período de implantação”, em que é feita a cartografia do território, 
discutida uma agenda compartilhada e se conhece melhor o funcionamento 
da unidade. Isso permite que se estabeleça uma base para o trabalho, a fim de 
que o profissional priorize as necessidades de saúde da comunidade.
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PMAQ nós já fazíamos. Fazíamos dife-

rente, à nossa maneira, mas fazíamos”, 

lembra Rosana Martins, enfermeira da 

USF Sapucaia. E essa fala não foi iso-

lada. Agentes comunitários de saúde, 

médicos, dentistas e técnicos de en-

fermagem de todas as unidades afir-

maram o mesmo.

Quando perguntados o que era dife-

rente e o que foi ajustado ou melhorado 

com a chegada do PMAQ, Adenilza San-

tos, ACS de Sapucaia se lembrou dos 

registros, que antes não eram feitos siste-

maticamente. Já a médica Lúcia Carvalho 

citou a organização dos arquivos. A enfer-

meira Maria Fernanda Almeida, USF San-

ta Rosa elencou como principal mudança 

o acolhimento, que foi aprimorado com 

um sistema de classificação de risco.

A autoavaliação serviu, também, para 

despertar a equipe da USF São Judas a 

algo característico em sua comunidade: 

o uso de chás e plantas medicinais. Com 

a constatação, a USF resolveu criar nova 

forma de aproximação e acesso aos usu-

ários e desenvolveu um projeto de hor-

ta comunitária incentivando o cultivo de 

plantas medicinais. 

Todas as equipes tiveram desem-

penho acima da média nos indicado-

res e seus subconjuntos, bem como 

na valorização dos seus trabalhado-

res. Já em gestão, organização do 

trabalho e estrutura e condições de 

funcionamento das unidades não ob-

tiveram média tão positiva, o que vai 

ao encontro do que foi apontado pelos 

profissionais como pontos nevrálgicos 

a serem melhorados.

Todavia, no que depender des-

ses profissionais e do que vem sendo 

feito para aprimorar os processos de 

trabalho, ampliar o acesso e melhorar 

a qualidade, a próxima avaliação do 

PMAQ trará apenas desempenhos mui-

to acima da média. “Estamos trabalhan-

do com vistas à próxima avaliação. O 

PMAQ nos deu um novo fôlego”, em-

polga-se Aline Reis, subsecretária de 

Saúde de Cruz das Almas. 

Aquidauana e o 
empenho coletivo 
por metas 
Por Raphael Gomes

aquidauana, município sul-mato-
-grossense com mais de 45 mil habi-
tantes, tem 18 equipes de Saúde da 
Família (eSF). ao tomar conhecimen-
to do pMaQ-aB, a gestão municipal 
estabeleceu critérios para selecionar 
cinco equipes que poderiam aderir ao 
programa. Das cinco inscritas, no en-
tanto, apenas três puderam aderir, in-
forma a coordenadora de atenção Bá-
sica de aquidauana, andréia cézar de 
Oliveira. Uma das escolhidas foi a da 
unidade Estratégia Saúde da Família 
(ESF) . as outras duas equipes, vincu-
ladas à Unidade de Saúde da Família 
Santa terezinha, são a ESF José Vória 
e a ESF cláudio Fernando Stella.

as três equipes, já certificadas, 
apresentam semelhanças. todas ob-
tiveram como conceito no pMaQ-aB 
“desempenho muito acima da média”, 
realizam visitas domiciliares, efetuam 
o acolhimento/atenção à demanda 
espontânea, fazem curativos/nebu-
lizações, aplicam vacinas, realizam 
ações de saúde bucal, acompanham 
as pessoas com doenças crônicas e 
ofertam ações educativas. também 
obtiveram “desempenho muito aci-
ma da média” no conceito relativo à 
satisfação e percepção dos usuários 
em relação à utilização do serviço de 

saúde e ao cuidado recebido. 

as semelhanças se estendem às 

primeiras impressões e aos resul-

tados efetivos para o movimento de 

mudança no trabalho dos profissio-

nais. para as equipes das unidades 

cláudio Fernando Stella e São pedro, 

o pMaQ-aB pareceu, de imediato, 

instrumento de “burocratização” do 

trabalho, impressão que se asse-

melhava à ideia de fiscalização. O 

propósito do programa, no entanto, 

pôde ser compreendido à medida 

que as rodas de conversas entre a 

gestão municipal e as equipes ocor-

riam. Os profissionais perceberam 

que a melhoria do atendimento e da 

atenção básica dependia da mudan-

ça nos métodos de trabalho, propor-

cionando – a partir da reorganização 

de suas práticas – a otimização dos 

recursos humanos e materiais dispo-

níveis nas unidades. para a equipe 

José Vória, a possibilidade de aderir 

ao programa foi positiva. Segundo o 

enfermeiro Rodrigo cardoso, “foi um 

processo trabalhoso, onde a gente 

teve que construir muitas coisas jun-

tos, passamos por várias etapas, mas 

nos sentimos privilegiados”.

Outro ponto em comum registra-

do pelas equipes foi a melhoria da 

integração entre os profissionais, fa-

zendo com que o cuidado ao usuário 

passasse a ser também um empenho 

coletivo, bem como a busca para o 

atingimento das metas pactuadas no 

ato de adesão ao pMaQ-aB.

ESF Enf. 
Hilda P. Gonçalves

para esta equipe, o programa 

estimulou a criação de instrumentos 

que ajudaram a orientar os serviços 



prestados na unidade. “O nosso co-
tidiano estava muito administrativo, 
e a burocracia tomava mais tempo 
do que a assistência à comunidade. 
com o pMaQ-aB, retomamos a força 
da assistência, que estava um pouco 
a desejar”, avalia Daniele Ferreira de 
Souza, enfermeira da equipe.

algumas inovações surgiram por 
estímulo do programa. para o acom-
panhamento do calendário de vaci-
nação, foi criado o agendamento das 
crianças com as informações do bebê 
e contatos da família. Desse modo, 
quando os pais não levam os filhos 
no dia em que deveria ser aplicada a 
vacina, os profissionais entram com 
contato com os responsáveis pela 
criança. a equipe avalia que, agindo 
dessa maneira, a comunidade se sen-
te acolhida e valorizada. 

Na opinião da equipe, a principal 
mudança que obtiveram foi a huma-
nização do atendimento, o que re-
presentou levar a comunidade para 
dentro da UBS e, assim, aumentar o 
vínculo com as famílias. 

ESF José Vória

O processo de autoavaliação ajudou 

a equipe a encontrar em suas ações fra-

gilidades que precisavam ser sanadas. 

Isso fez com que todos os profissionais 

pensassem juntos nos ajustes que se-

riam necessários. Um dos elementos 

detectados foi a puericultura. De acor-

do com a equipe, o prontuário era o úni-

co instrumento disponível e, por esse 

motivo, foram criados outros para ava-

liar melhor as crianças, proporcionando 

um acompanhamento mais próximo 

desse público, o que contribuiu para 

qualificar o atendimento às crianças na-
quela comunidade. 

O acolhimento e a humanização fo-
ram demandas que surgiram a partir do 
pMaQ-aB. Esses conceitos foram discu-
tidos coletivamente e resultaram na cria-
ção de um acolhimento mais qualificado 
para a comunidade. O atual desafio da 
equipe é melhorar a assistência. como 
o município não tem um programa di-
recionado à saúde do homem, a equi-
pe pensa em desenvolver alguma ação 
que atenda a essa demanda, e uma das 
possibilidades seria criar um terceiro tur-
no de serviço, que ainda não pôde ser 
concretizada.

ESF  Cláudio F. Stella

antes do pMaQ-aB, alguns instru-
mentos praticamente não eram utiliza-
dos. O processo de autoavaliação levou 
à visão de que era necessário avançar 
em muitas questões básicas relaciona-
das à qualidade do atendimento.

a mudança para ESF parece ser 
um marco importante que veio junto 
com o processo do pMaQ-aB. O pro-
grama ajudou muito no registro do 
trabalho da equipe, o que contribuiu 
também para a integração com os 
pacientes. Quem nunca havia aces-
sado a unidade passou a acessar. 
Entre os desafios que ainda imperam 
está a troca constante de médicos na 
equipe, fato que implica diretamente 
o estabelecimento de vínculo com o 
usuário e, consequentemente, a con-
tinuidade do cuidado.

Pomerode: análise e 
ajustes pontuais
Por Luciana Melo

Com uma população de 29.202 habi-

tantes e onde as escolas, da pré-escola 

ao segundo grau, são bilíngues, Pome-

rode é vitrine da atenção básica no Bra-

sil. Antigo bairro de Blumenau, a cidade 

mais alemã do Brasil se localiza no Vale 

do Itajaí, em Santa Catarina, numa região 

conhecida como Vale Europeu.

A despeito dos comentários, Po-

merode é Brasil, e apenas 14% dos 

habitantes possuem plano de saúde 

para a média nacional de 25%. Afinal, 

a cidade tem 100% de cobertura de 

Estratégia Saúde da Família (ESF), um 

Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), 

uma policlínica, oito Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) e um Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (NASF). 

Oito equipes de Saúde da Família 

(eSF) participaram do PMAQ-AB, uma 

para cada UBS. Ou seja, a atenção bá-

sica do município esteve bem repre-

sentada e foi bem avaliada. Essas oito 

equipes, seis com saúde bucal, foram 

certificadas com o conceito “muito aci-

ma da média” e provaram que, apesar 

dos desafios e problemas, a atenção 

básica em Pomerode vai bem, obrigado!

Com 61 agentes comunitários de 

saúde (ACS), um grupo de saúde men-

tal com a psicóloga do NASF e um 

grupo de alimentação saudável, Po-

merode adotou a Estratégia Saúde da 

Família há 12 anos e foi um dos primei-

ros municípios a adotarem o prontuário 

eletrônico na região.

Início do PMAQ-AB 
em Pomerode

No início de 2012, todos os pro-

fissionais da atenção básica se or-

ganizaram para debater e entender o 

PMAQ-AB. A Secretaria Municipal de 

Saúde realizou quatro encontros por 

equipe para esmiuçar o programa e 

se prepararem para as etapas previs-

tas. De acordo com a enfermeira Maira 
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Herzog, da coordenação municipal da 

atenção básica, “não dava para traba-

lhar os indicadores e se preparar para 

a avaliação externa nos 45 segundos 

finais do segundo tempo”.

A autoavaliação foi um momento 

importante, uma pausa para reflexão 

e encaminhamentos. Nesse processo, 

as equipes perceberam que poderiam 

melhorar coisas simples e aprende-

ram a não deixar processos para trás. 

Adotar a ata nas reuniões de equipe e 

o revezamento dos membros nas co-

ordenações aconteceu a partir desse 

momento, assim como o planejamento 

da agenda das consultas e reuniões 

dos grupos. Outro exemplo de como 

a autoavaliação gerou melhorias foi 

a abertura de agenda exclusiva para 

consultas de puericultura, o que au-

mentou o número de atendimentos. 

Além disso, as equipes começaram a 

controlar o peso das crianças durante 

as visitas de vacinação.

O que o 
PMAQ-AB trouxe 

Unanimidade foram os avanços 

no planejamento das equipes e a or-

ganização dos processos de trabalho, 

pois perceberam que podem ter mais 

autonomia e poder de decisão quando 

há união, diálogo e maior integração 

entre todos. Segundo Gilberto Gon-

çalves, da coordenação municipal da 

atenção básica, antes do PMAQ-AB, 

as equipes esperavam da gestão mu-

nicipal as soluções dos problemas. 

Agora, ficaram mais proativas e as 

reuniões de equipe geram muitos en-

caminhamentos. 

O programa também proporcionou 

a possibilidade de refletirem sobre o 

trabalho. “Antes elas apenas tocavam 

suas rotinas e, agora, passaram a 

prestar atenção nos resultados. Quan-

do você trabalha sem se interessar 

pelos resultados, não está interessado 

na qualidade. Com o PMAQ-AB, essa 

realidade mudou”, avalia Gonçalves.

Pomerode tinha um histórico de 

números baixos de exames citopato-

lógicos de cólon de útero, mas, de 

março a setembro de 2012, houve um 

aumento de 50% desses preventivos 

devido à intensa movimentação das 

equipes e dos ACS, que deram início 

a uma busca ativa das mulheres que 

ainda não tinham realizado o exame. 

Também foram apontados como 

frutos do PMAQ-AB a aproximação da 

gestão com a ponta, a atualização do 

mapa inteligente (que estava parado), 

a caixa de sugestões para a comuni-

dade, o aumento das visitas domicilia-

res e, em duas UBS, a criação do mu-

ral das gestantes, além da busca ativa 

para saúde da mulher e puericultura. 

Em termos de estrutura física, as 

UBS estão impecáveis. Placas das 

fachadas, placas internas com os ser-

viços prestados pela UBS e os totens 

externos para sinalização estão padro-

nizados em todas as unidades. Todas 

passaram por pequenas reformas e se 

adaptaram para melhorar a acessibili-

dade de pessoas com deficiência.

Desafios para futuro

Para melhorar ainda mais, há de se 

reconhecer os desafios: o Telessaúde 

é um deles. Fruto do Núcleo de Educa-

ção Permanente de Pomerode – cria-

do com o PMAQ-AB –, o Telessaúde 

voltou à pauta das equipes, mas nem 

todas o aderiram ainda ou estabelece-

ram a assiduidade recomendada pela 

coordenação de uma hora uma vez 

por semana. Outra questão a ser revis-

ta são as reuniões semanais de equi-

pe, pois ainda ocorrem mensalmente.

Para a secretária municipal de 

Saúde, Lígia Hoepfner, o PMAQ-AB 

veio para ficar e “trouxe dinâmicas 

de trabalho que já viraram rotina”. Di-

nâmicas que saíram da teoria, foram 

postas em prática e permaneceram.

As experiências foram acompanha-

das e relatadas no segundo semestre 

de 2012, que chegou ao fim com mais 

1.109 equipes formadas pelo País, 

estendendo as ações e serviços da 

atenção básica para mais 3,6 milhões 

de brasileiros, num total de 105,5 mi-

lhões de cidadãos de todas as idades. 

As 33.404 equipes existentes, atual-

mente, terão condições, em 2013, de 

participar do segundo e mais amplo 

ciclo do PMAQ-AB, cuja contratualiza-

ção será efetivada ainda no primeiro 

semestre. Aqueles que queiram rela-

tar suas experiências para a revista ou 

para o portal do DAB podem escrever 

para revista.sf@saude.gov.br.
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com um histórico que data do 
fim do século XIX, a assistên-
cia pública à saúde bucal tem 

passado por uma revolução no Brasil. 
São recursos do porte de 25 milhões 
de reais só no último biênio (2011-
2012), muitos instrumentos para trata-
mento dentário e novas contratações 
de equipes de Saúde Bucal (eSB) que 
o Ministério da Saúde disponibilizou 
para ampliação do Brasil Sorridente, 
o maior programa gratuito de saúde 
bucal do mundo. 

passados quase nove anos desde 
o seu lançamento, hoje o Brasil Sor-
ridente está presente em 4.896 (88%) 
dos 5.565 municípios do Brasil, evi-
tando a extração de mais de 400 mil 
dentes por ano, bem como realizando 
tratamento clínico e ações de educa-
ção em saúde com a população.

a expansão do Brasil Sorridente 
contempla a entrega de mil Unidades 
Odontológicas Móveis (UOM), até 2014, 
para municípios integrantes do plano 
Brasil sem Miséria, e mereceu anúncio 
oficial do governo feito em cerimônia no 

palácio do planalto pela presidenta da 
República, Dilma Rousseff, e pelo minis-
tro da Saúde, alexandre padilha. além 
disso, foi pactuado reajuste de 50% nos 
procedimentos relacionados à prótese 
dentária, bem como de 85% nos relacio-
nados à sua distribuição.

a ampliação do número de eSB e 
de centros de Especialidades Odonto-
lógicas (cEOs) com 3,6 bilhões de reais 
também fez parte do anúncio da presi-
denta Dilma. assim como o incentivo 
adicional para os cEOs que atenderem 
pessoas com deficiência, cujas metas 
e impacto financeiro serão incluídos no 
plano Viver sem Limites – uma parceria 
entre 15 ministérios, lançado no fim de 
2011, que define o plano Nacional dos 
Direitos da pessoa com Deficiência.

E as novidades...
na atenção básica?

com a publicação da nova política 
Nacional de atenção Básica (pNaB) 
em outubro de 2011, algumas coi-

sas mudaram. antes, uma equipe de 
Saúde Bucal poderia estar vinculada 
a duas equipes de Saúde da Família 
(eSF), e agora não. as equipes devem 
se vincular a apenas uma, responsabi-
lizando-se por um contingente popula-
cional de, no máximo, 3.450 pessoas. 

“a recomendação da nova pNaB é 
de que toda eSF tenha profissionais de 
saúde bucal, o que permitirá que o tra-
balho realizado por eles vá ao encon-
tro dos princípios da universalidade, 
equidade, integralidade da atenção e 
trabalho em equipe e interdisciplinar 
preconizados pela Estratégia Saúde 
da Família (ESF)”, afirma a cirurgiã-
-dentista patrícia cawahisa, consultora 
técnica do Departamento de atenção 
Básica (DaB).

Outra novidade foi a inserção da 
saúde bucal em novas modalidades 
de equipes: técnicos em saúde bucal 
(tSB) poderão compor as equipes de 
consultório de Rua e de população Ri-
beirinha – essa última também poden-
do ser composta por cirurgião-dentista 
(cD) e auxiliar em saúde bucal (aSB). 

por: Déborah proença /  Foto: Luciana Melo

Saúde Bucal 

Alargam-se os horizontes do 
Brasil SorridenteB
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Os recursos financeiros também 
aumentaram! a parcela única para im-
plantação de novas eSB é de sete mil 
reais, e os recursos de custeio foram 
reajustados em 6,1% e 6,4%. passa-
ram de R$ 2.100,00 para R$ 2.230,00 
e de R$ 2.800,00 para R$ 2.980,00 
nas modalidades I (com cirurgião-
-dentista e auxiliar em saúde bucal) e 
II (com cirurgião-dentista, auxiliar em 
saúde bucal e técnico em saúde bu-
cal), respectivamente.

E podem aumentar ainda mais 
com a adesão ao programa de Me-
lhoria do acesso e da Qualidade da 
atenção Básica (pMaQ-aB). Equipes 
de Saúde da Família que tenham pro-
fissionais de saúde bucal podem rece-
ber entre R$ 10.300,00 e R$ 17.800,00 
(veja tabela a). 

Já as equipes de atenção Básica 
tradicionais (eaB) poderão receber en-
tre R$ 1.700,00 e R$ 8.500,00, depen-
do dos resultados da avaliação. ade-
mais, agora é possível escolher entre 
receber recurso por meio de repasse 
(fundo a fundo) e por doação direta 
(consultório odontológico – cadeira do 
dentista, kit de pontas e mocho) para 
aquisição de equipamentos.

O incentivo, no entanto, não se res-
tringe às UBS e as populações rurais 
vêm sendo beneficiadas com as Uni-
dades Odontológicas Móveis (UOM), 
verdadeiros consultórios odontológi-
cos instalados em vans adaptadas que 
circulam por regiões em que a popula-
ção tem dificuldade de acesso a trata-
mentos de saúde bucal. a prioridade 

é de comunidades quilombolas ou 
que vivem em assentamentos rurais 
nos municípios do plano Brasil sem 
Miséria. com capacidade para até 350 
consultas mensais, a frota atual de 
181 veículos aumentará para 1.181 até 
2014, potencializando em mais de cin-
co vezes a capacidade existente hoje.

aliás, a participação da saúde bu-
cal no plano Brasil sem Miséria não 
poderia ser mais feliz. Das metas pac-
tuadas, todas foram cumpridas em sua 
totalidade (novos cEOs e UOM) ou su-
peraram as expectativas: das 336 no-
vas eSB previstas, foram implantadas 
563; e, das 200 mil próteses dentárias, 
foram produzidas 300.839.

“Um problema que havia, de acom-
panhar os indicadores de saúde bucal 
pelo Sistema de Informação da aten-
ção Básica (SIaB), foi resolvido. com 
a reformulação do sistema, campos 
exclusivos de saúde bucal foram inse-
ridos, além da formulação de sete no-
vos indicadores para acompanhamen-
to pelo pMaQ-aB e a inclusão de três 
indicadores no índice de Desempenho 
do Sistema Único de Saúde (IDSUS) e 
dois no contrato Organizativo de ação 
pública (cOap), esses últimos de pac-
tuação obrigatória”, conta cawahisa.

primeira consulta odontológica 
programática, atenção a gestantes e 
diagnóstico de alteração na mucosa 
estão entre os novos indicadores do 
pMaQ-aB, e a porcentagem de exo-
dontias (extração de dentes) em rela-
ção ao total de procedimentos clínicos 
aparece como um dos indicadores do 

tabela a – Recursos adicionais obtidos com adesão ao pMaQ

IDSUS (mais informações sobre o ID-
SUS, acesse http://portal.saude.gov.br/
portal/saude/area.cfm?id_area=1080).

Nos CEos?

a grande novidade é a inclusão de 

novos procedimentos na tabela em vi-

gor nos cEOs. 

Nos 915 centros, distribuídos em 

758 municípios brasileiros, os usuá-

rios poderão ter acesso a tratamentos 

ortodônticos (aparelho dentário) e im-

plantes dentários (incluindo a prótese 

sobre o implante) financiados pelo 

Ministério da Saúde para qualquer 

usuário do SUS – um feito inédito no 

mundo! 

a decisão por esses tratamentos 

não considerou o caráter estético, 

mas o elevado índice de más oclusões 

(mordidas cujo encaixe não acontece, 

naturalmente, de maneira correta e 

funcional) e perdas dentárias, além de 

suas consequências. 

contudo, não foi apenas na inclu-

são de novos procedimentos que os 

cEOs foram beneficiados em 2012. 

O Ministério da Saúde reajustou o 

repasse de recursos financeiros para 

implantação e custeio, em 50% e 25%, 

respectivamente (confira a tabela B).

além desses recursos, caso o cen-

tro adira à Rede de cuidados à pessoa 

com Deficiência, adaptando sua estru-

tura física e de recursos humanos, po-

derá receber 25% a mais de incentivos 

de custeio para atuar como referência 

no serviço odontológi-

co aos portadores de 

deficiência e usuários 

com necessidades es-

peciais. as metas e o 

impacto financeiro es-

tarão incluídos no pla-

no Viver sem Limites – 

cujo eixo da saúde, até 

Fonte: DaB/SaS/MS.
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sistência deveria realizar-se apenas nas 
urgências, na medida em que o custo 
de seus insumos era demasiadamen-
te alto. O quadro também contempla-
va despreparo profissional e inexis-
tência de integração com os demais 
setores da saúde. assim, as ações se 
caracterizavam pelo acesso restrito, 
procedimentos dolorosos e extrema-
mente mutiladores. 

a partir da década de 90, com a 
evasão dos consultórios e a alta in-
cidência de doenças relacionadas à 
higiene bucal, começou-se a questio-
nar a atenção à saúde bucal exclu-
sivamente nas escolas, bem como 
a orientação “curativa” das ações, 
eminentemente restauradora. Novas 
formas de organização do tratamento 
odontológico estavam surgindo, en-
tre elas as centradas nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e em um 
método preventivo de cuidado. 

Sabe-se que iniciativas isoladas 
de organização do trabalho por meio 
da atenção básica já aconteciam an-
tes mesmo do Sistema Único de Saú-
de, na segunda metade da década 
de 80. Entretanto, nunca houve um 
movimento de caráter nacional que 
tentasse sanar os problemas rela-
cionados ao acesso e tratamento da 
saúde bucal, cujo caráter excludente 
conferia a boa parte sociedade uma 
condição marginal latente.

Foi quando, em 2003, acompa-
nhando a evolução social e política 
em prol da equidade, o embrião da 
política Nacional de Saúde Bucal 
(pNSB) foi gerado. No ano seguinte, 
o programa Brasil Sorridente, nome 
dado à pNSB, implanta, pela primei-
ra vez e em escala nacional, políticas 
e ações de promoção, prevenção 
e recuperação da saúde bucal dos 
brasileiros. 

Em 2013, o programa completará 
10 anos de existência, coroado pelo 
conjunto de ações e investimentos 
realizados e uma população que, em 
número crescente, vem sentindo e 
se beneficiando dos feitos do Brasil 
Sorridente.

2014, terá investimento de 1,4 bilhão 

de reais.

Somente em novembro deste 

ano, 106 cEOs foram credenciados 

à Rede de cuidados à pessoa com 

Deficiência. até o fim de 2013, cerca 

de 420 poderão ser incorporados. 

a meta é capacitar 6 mil equipes de 

Saúde Bucal e equipar 27 centros ci-

rúrgicos para o cuidado odontológico 

dessa população.

Nos laboratórios 
de próteses?

com investimentos mensais de R$ 
8,7 milhões, os Laboratórios Regionais 
de próteses Dentárias (LRpD), em ape-
nas um ano, aumentaram a produção 
de próteses dentárias em 62%. consi-
derando as regiões brasileiras separa-
damente, o Nordeste quase duplicou 
a sua produção – de 46.983, em 2010, 
para 87.678, em 2011, um aumento de 
87%. Já o Sudeste deu um pulo de 72% 
na sua produtividade. 

com o aumento do repasse do 
valor base da prótese dentária de 100 

para 150 reais (portaria GM nº 1.825, 
de agosto de 2012), a previsão é de 
que ele incentive a implantação de no-
vos LRpD e aumente a produção nos 
1.304 existentes. 

o início

as primeiras ações de cuidado 
com a saúde bucal, em termos de 
assistência pública no Brasil, volta-
ram-se ao público jovem dentro dos 

ambientes escolares. Foi 1889 o ano 
em que se publicou o primeiro decreto 
sobre higiene escolar, que regulamen-
tava a inspeção dos estabelecimentos 
de ensino, públicos e privados, visando 
a identificar e propor a exclusão do alu-
no com alguma doença transmissível, 
revacinar alunos e tratar aqueles que 
não dispunham de tratamento adequa-
do em casa.

Desde então, durante cem anos, as 
ações de saúde bucal, quando estrutu-
radas, se davam, predominantemente, 
em torno dos escolares do ensino fun-
damental (entre 6 e 12 anos). a diretriz 
era de que, aos adultos e idosos, a as-

tabela B – Novos valores para implantação de cEOs

Fonte: DaB/SaS/MS.

tabela c – Novos valores de custeio para cEOs

Fonte: DaB/SaS/MS.
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AIntegração intersetorial 
desenvolve o PSE em Senador Pompeu

Por: Fernando Ladeira/ Foto: Acervo SMS Olinda

aa integração bem promovida 
entre profissionais de saúde 
e os de educação foi um dos 

significativos fatores a promover a 
adesão de todas as escolas e alunos 
da rede de ensino público de Sena-
dor pompeu, no ceará, ao programa 
Saúde na Escola (pSE) e, em espe-
cial, à Semana de Mobilização Saúde 
na Escola 2012, realizada entre 5 e 9 
de março em todo o Brasil com estu-
dantes de 5 a 19 anos de idade. Uma 
estratégia bem elaborada envolveu, 
igualmente, profissionais das duas 
áreas de forma que, em algumas das 
ações, todos os 3.812 alunos puderam 
participar da discussão do tema deste 
ano da Semana,“prevenção da obesi-
dade na infância e na adolescência”.

O município, com 27 mil habitantes 
no coração do ceará, havia se inscri-
to no programa no fim de 2011 e, em 
2012, sem que as cinzas do carnaval 
tivessem ainda se acomodado, na quin-
ta-feira de 23 de fevereiro, o auditório do 
Liceu – escola estadual – foi todo ocu-
pado com os coordenadores de saúde 
e educação do pSE, um coordenador 
pedagógico de cada um dos 22 esta-
belecimentos escolares, além de pro-

fessores e equipes da Estratégia Saúde 
da Família. Durante todo o dia, a Oficina 
permitiu que trabalhassem e discutis-
sem a proposta de trabalho, na semana 
de prevenção à obesidade, e, durante o 
ano, de temas expostos numa apostila 
e o conteúdo de vídeos para combate 
da obesidade infantil. participaram, ain-
da, de uma apresentação relacionada 
à alimentação saudável, equilibrada e 
sem agrotóxicos.

“Foi um momento importante para 
integrar os profissionais das duas áre-
as, pois, no desenvolvimento do pSE, 
enquanto os profissionais de saúde vão 
às escolas, realizam atividades e dão 
palestras, os professores nem sempre 
são valorizados”, afirma Janaína Dan-
tas, nutricionista responsável pelo pro-
grama de alimentação escolar da Se-
cretaria de Educação do município que 
foi convidada pela Secretaria de Saúde 
para realizar conjuntamente as ativida-
des da Semana.

Segundo ela, a tônica do trabalho 
na Oficina foi de discutir com todos o 
processo alimentar cotidiano, que en-
volve a necessidade de alimentar-se, 
a decisão relativa ao que vai ser com-
prado, o ato de sair para o comércio 

a fim de efetivar a compra e a ação de 
comprar em si, e as consequências em 
relação a isso no estado nutricional 
de cada um. “Não é só o fato de estar 
magro ou gordo, e sim o processo ali-
mentar”, considera Janaína. Daí que ela 
ajudou os profissionais presentes a es-
tudarem e discutirem os rótulos dos ali-
mentos e a composição nutricional dos 
alimentos para que entendessem seus 
processos decisórios relativos à alimen-
tação e pudessem colaborar com seus 
alunos nessa aprendizagem.

O resultado foi positivo e, terminada 
a Oficina, as equipes de saúde e as pe-
dagógicas apresentaram seus projetos 
para a Semana, que tinha em vista duas 
linhas de ação: a segurança alimentar e 
nutricional e a promoção de alimenta-
ção saudável, considerando os alimen-
tos regionais, e a promoção de práticas 
corporais e atividades físicas com os 
estudantes. aprovados, os profissionais 
de saúde realizaram a avaliação antro-
pométrica (medição do peso e altura) 
e cálculo do índice de Massa corporal 
(IMc), com encaminhamento aos ser-
viços de saúde para uma abordagem 
individualizada quando diagnosticado 
sobrepeso e obesidade nos estudan-
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tes; a investigação do consumo alimentar dos escolares; o aconselhamento; 
oficinas de degustação; apresentações teatrais; e ações educativas de saúde 
bucal (veja a tabela abaixo).

por sua vez, os professores desenvolveram um conjunto de atividades: 
incentivo à alimentação saudável com base em frutas, legumes, verduras e 
grãos; preparo de uma salada de frutas com arrecadação de alimentos da 
região com os próprios alunos; leitura e produção de textos, poema, versos, 
paródias, teatro, vídeo e canção com o tema; uso das medidas antropomé-
tricas para elaboração de gráficos; confecção de receita culinária; uso dos 
rótulos e receitas para desenvolvimento de conceitos matemáticos; estudo do 
cardápio da alimentação escolar e valor nutricional dos alimentos; produção 
da pirâmide alimentar; e realização de práticas corporais.

Nas aulas de Geografia, por exemplo, o desafio foi a criação de um mapa 
da economia local pelos alunos, onde e o que se produzia de alimentos ou os 
pontos de comércio da cidade. para a disciplina História, prepararam traba-
lhos com a história da vida alimentar/nutricional de seus avós e pais: de que 
se alimentavam quando crianças, como eram feitos os alimentos, se com o 
decorrer dos anos a alimentação mudou para melhor ou para pior.

aliadas às oficinas culinárias e atividades físicas desenvolvidas com os 
profissionais do Núcleo de apoio à Saúde da Família (NaSF), obtiveram ade-
são e participação dos alunos e mostraram o sucesso da iniciativa definida e 
contratualizada pelas duas secretarias municipais junto ao governo federal.

Janaína Dantas, junto a Eulâmpio Segundo, Flavianney alencar e carla as-
sunssão, decidiu colocar a experiência da Semana Saúde na Escola no papel 
e inscreveu o trabalho intitulado “Uma estratégia para implantação da educa-
ção alimentar e nutricional no município de Senador pompeu-cE” na III Mostra 
de Experiências de alimentação e Nutrição no Sistema Único de Saúde, reali-
zada pelo Ministério da Saúde entre 26 e 29 de setembro, em Recife. O resul-
tado foi que ganharam a primeira colocação entre os 180 trabalhos aceitos.

O segundo lugar ficou com os autores do trabalho “terapia nutricional en-
teral domiciliar – promoção do direito humano à alimentação adequada para 
portadores de necessidades nutricionais especiais atendidos no SUS de Belo 
Horizonte – MG”, apresentado por camila Nominato. E o terceiro lugar na pre-
miação ficou para o trabalho apresentado por Edgar de Oliveira Neto, intitula-
do “avanços do programa Bolsa-Família na saúde em João pessoa/ paraíba: 
sensibilidade social e segurança alimentar e nutricional como ferramentas 
para garantia do direito humano à alimentação adequada”.

Escolas Avaliação 
nutricional 

IMC

Investigação 
sobre consumo 
alimentar do 

escolar

Atividades envol-
vendo teatro, vídeo, 
produção de textos, 
palestras e oficinas

Atividades envolven-
do práticas corporais 
e atividades físicas

Outras 
atividades

22 1.455 alunos 1.476 alunos 3.812 alunos 928 alunos 830 alunos

Saiba mais 
a respeito do programa Saúde na Escola por meio do endereço http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php ou entre 

em contato direto com as equipes do pSE do Ministério da Saúde: pse@saude.gov.br ou (61) 3315-9091 / 3315-9057 e do 
Ministério da Educação: pse@mec.gov.br ou (61) 2022-9216 / 2022 9209.

Número de escolas e alunos de Senador pompeu, cE, que participaram da Semana de Mobilização Saúde na Escola 2012

Fonte: DaB/SaS/MS.

o PSE

O Programa Saúde na Escola – PSE foi 
instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial 
nº 6.286 como uma política intersetorial en-
tre os Ministérios da Saúde e da Educação, 
com perspectiva de atenção integral (pre-
venção, promoção e atenção) à saúde de 
crianças, adolescentes e jovens do ensino 
público, no âmbito das escolas e Unidades 
Básicas de Saúde, e realizada pelas equipes 
de saúde e educação de forma integrada.

As diretrizes e objetivos do PSE eviden-
ciam que ele se propõe a ser um novo dese-
nho da política de educação em saúde que 
trata a saúde e educação de forma integral 
para formar cidadãos com pleno uso dos di-
reitos humanos; que permite a progressiva 
ampliação das ações dos sistemas de saú-
de e educação para uma atenção integral à 
saúde de crianças, adolescentes e jovens 
e à educação em saúde; e que promove a 
articulação de saberes e a participação de 
toda a sociedade na construção e controle 
social da política.

Sua implementação prevê ações articu-
ladas organizadas em cinco componentes: 
I) Avaliação clínica e psicossocial; II) Ações 
de promoção da saúde e prevenção de do-
enças e agravos; III) Educação permanente 
e capacitação de profissionais de educação 
e saúde e de jovens para o PSE; IV) Monito-
ramento e avaliação da saúde dos estudan-
tes; e V) Monitoramento e avaliação do PSE.

Conheça mais a respeito do programa 
no endereço: http://dab.saude.gov.br/portal-
dab/pse.php
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Funciona no Brasil, mas funcionará 
em Gales do Norte, no Reino Unido?
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Por: Dr. Matthew Harris*
Prof. Jane Noyes**
          

Ilustração: Roosevelt Ribeiro

          

Explorando a viabilidade da implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de 
Saúde em um projeto piloto da Universidade de Betsi Cadwaladr no País de Gales

Uma relação entre as insti-

tuições do Brasil e do Reino 

Unido (RU) não é algo que, 

tradicionalmente, se esperaria florescer 

em esferas internacionais. Não há co-

nexões linguísticas ou culturais, não há 

legado pós-colonial algum, e ambas na-

ções estão separadas por mais de 5 mil 

milhas náuticas. Temos visto, no entan-

to, que, passado o período da ditadura 

militar, o Brasil tem vivido uma transfor-

mação social, econômica e política de 

tal dimensão que já ultrapassou o RU 

enquanto potência político-econômica 

mundial. Hoje, já não é mais possível ig-

norar a evolução do Brasil e dos outros 

países do BRICS1, bem como a impor-

tância de estabelecer parceria com os 

mesmos. É ainda mais notável que essa 

transformação tenha ocorrido de forma 

totalmente pacífica.

Observando mais de perto esse con-

texto, nós do Reino Unido entendemos 

que construir uma parceria com o Brasil, 

sobretudo no campo da Saúde, não é uma 

proposta tão estranha quanto alguns, ini-

cialmente, poderiam suspeitar. Os líderes 

e visionários que conduziram e apoia-

ram a transformação brasileira foram os 

mesmos que reinventaram o seu Sistema 

(Único) de Saúde. Onde havia um mosai-

co fragmentado, iníquo e baseado em um 

modelo curativista passou-se a um sistema 

descentralizado, hierarquizado, integral, 

universal - com base na Atenção Primá-

ria -, gratuito e disponível para todos os 

cidadãos. Alguns desses líderes, inclusive, 

tiveram passagem por escolas britânicas, 

das quais também acreditam firmemente 

no acesso universal à saúde, nas medidas 

preventivas, na intersetorialidade e na in-

fluência dos determinantes sociais na saú-

de. Pode não ser o Português, mas essa é 

uma língua que nós falamos também.

Embora, de início, a parceria possa 

soar estranha, ela começa a se mostrar fru-

tífera e mutuamente benéfica. Dentro do 

Departamento de Saúde do RU pessoas de 

todos os setores começam a se envolver 

diretamente com os parceiros brasileiros, 

intercambiando políticas, conhecimento 

técnico e desenvolvendo oportunidades. 

Os brasileiros se tornam, cada vez mais, 

parceiros nas soluções de nossos próprios 

problemas e desafios. 

Outro dia, um dos Diretores do De-

partamento de Saúde disse, muito entu-
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siasmado, o quanto o Cartão SUS é uma 

inovação importantíssima da qual o Rei-

no Unido sonha em ter, mas este não é 

o único tema em que estamos interes-

sados. Enquanto  o “nosso SUS” (cha-

mado NHS - National Health System) 

possui mais de 12 mil plataformas de 

TI (Tecnologia da Informação), o Brasil 

administra um sistema com apenas 120. 

O “nosso PMAQ” (chamado QOF – Qua-

lity Outcome Framework) é estruturado 

para incrementar a renda de nossos mé-

dicos generalistas, caso atinjam metas 

previamente estipuladas no cuidado a 

seus pacientes. A estrutura brasileira, 

entretanto, é bem mais sofisticada, ba-

seando-se num sistema bem engendra-

do capaz de atingir indivíduos, equipes, 

gestores e serviços de maneira geral, 

valorizando e reconhecendo a natureza 

espontânea da organização do cuidado.

Há outras áreas que o Reino Unido as-

pira em aprender com o Brasil. Um exemplo 

é a Estratégia de Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS). Nós estamos particularmente 

impressionados em como, em menos de 15 

anos, o Governo Brasileiro foi capaz de re-

crutar, treinar e implantar mais de 250 mil 

ACS em mais de 95% dos municípios. Isto 

equivale a um país do tamanho da Europa.

É interessante, para nós, a forma como 

os ACS se constituem no núcleo da ESF, a 

maneira como lidam nos territórios adscri-

tos à sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de 

referência, e as relações que são produzi-

das com o restante da equipe. O processo 

de trabalho, sobretudo as visitas domicilia-

res aos usuários que apresentam importan-

tes necessidades de saúde, também chama 

a nossa atenção. Ações como imunização 

das crianças, identificação dos usuários em 

situação de risco biológico e social, for-

necimento de medicação para pacientes 

com doenças crônicas, apoio e orientação 

à amamentação não só contribuem para 

qualificar a assistência aos cidadãos, como 

também constroem uma importante rela-

ção de confiança com a população. Além 

de profissionais da saúde e parte de uma 

equipe, eles são também membros da co-

munidade. São os olhos e ouvidos da equi-

pe, capazes de identificar os problemas no 

território e facilitar a entrada e o acesso 

dos usuários no sistema. Ainda que não 

sejam clinicamente treinados, colaboram 

enormemente para qualificar o trabalho e 

melhorar a eficiência de quem tem essa in-

cumbência. Não é surpresa, portanto, que 

a ESF, desde seu início, tenha contribuído 

tanto para a redução da mortalidade in-

fantil e da hospitalização por causas sensí-

veis à atenção primária.

Mais importante ainda é que as UBS 

que tem ESF não são compreendidas ape-

nas como serviços de saúde. É lá que a 

comunidade se encontra para socializar, 

onde processos eleitorais tomam corpo, 

onde atividades culturais acontecem; é 

um marco referencial para a comunidade. 

Em algumas regiões rurais chegam a ser 

o único local que possui um telefone pú-

blico. Para seus profissionais não é apenas 

uma iniciativa curativista, mas, principal-

mente, uma alternativa de entender de 

maneira ampla e profunda as necessida-

des da comunidade, os determinantes do 

processo de saúde-doença e as alavancas 

para melhorar as condições de saúde da 

população. Sabemos que os ACS, men-

salmente, coletam e atualizam dados dos 

seus usuários e isto, novamente, é algo 

que sonhamos em ter no Reino Unido.

Sabemos também, que, apesar de exi-

tosa, a ESF enfrenta obstáculos para a ple-

na implementação, tais como subfinan-

ciamento, dificuldades em prover e fixar 

médicos em zonas remotas, e competição 

com o modelo hospitalocêntrico. Apesar 

disso, para nós, a Estratégia possui três 

importantes elementos que não temos 

aqui no Reino Unido. Primeiro, que os ACS 

vivem nas micro-áreas que trabalham. Se-

gundo, que eles fazem parte da equipe 

de saúde. Terceiro, que eles visitam regu-

larmente os usuários de sua micro-área, 

produzindo um cuidado longitudinal para 

toda a população, e não apenas para gru-

pos específicos.

No RU os Agentes Comunitários de 

Saúde focam, prioritária e predominante-

mente, em doenças e grupos específicos, 

atuam enquanto profissionais de referên-

cia para a atenção básica, e na lógica de 

um serviço paralelo aos médicos gene-

ralistas. Embora produza um cuidado de 

excelente qualidade, essa forma de orga-

nização tende a ser ineficiente, gerar retra-

balho e ser mais onerosa. Do aprendizado 

com a experiência brasileira acreditamos 

que a população tende a ser altamente 

beneficiada, sobretudo os idosos, doentes 

crônicos e populações rurais e em situações 

privadas ou fechadas ao exterior.

É extremamente encorajador ver o in-

teresse crescente do País de Gales na ESF e 

particularmente excitante ainda que o Co-

mitê de Saúde da Universidade de Betsi Ca-

dwaladr está investindo em oportunidades 

para tentar implantar algo semelhante em 

Gales do Norte.  Temos visto muitas e dife-

rentes visões da sua apropriação no Reino 

Unido, mas falta um projeto piloto que 

inclua o ponto de vista mais importante: 

o do usuário. Esperamos que no percurso 

deste piloto consigamos avaliar a viabilida-

de deste modelo no nosso contexto.

1BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul.

* Professor Titular de Saúde Pública na Im-
perial College em Londres, Reino Unido. 
Representante do Departamento de Saú-
de do Reino Unido na Cooperação Bilate-
ral com o Brasil
** Professora Titular da Universidade de 

Bangor, País de Galles

“...Observando mais de 

perto esse contexto, nós do 

Reino Unido entendemos 

que construir uma parceria 

com o Brasil, sobretudo 

no campo da saúde, não é 

uma proposta tão estranha 

quanto alguns, inicialmen-

te, poderiam suspeitar...”
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Promoção em saúde: 
conhecimento produzido pelas equipes de enfermagem 
das estratégias de saúde da família

A
R

TI
G

O

Rithianne Frota Carneiro1
Ilustrações: Roosevelt Ribeiro

Resumo
O estudo identifica que a enfermei-

ra para atuar no Programa de Saúde 

da Família deverá incorporar alguns 

conceitos aplicáveis ao processo de 

trabalho no setor saúde, entendido 

como um conjunto de saberes, instru-

mentos e meios, tendo como sujeitos 

profissionais que se organizam para 

produzirem serviços de modo a pres-

tarem a assistência desde a promoção 

em saúde. Logo busco apresentar e 

discutir a produção científica na área 

de Promoção em saúde, produzido 

pelos enfermeiros das estratégias de 

saúde da família, no Brasil, resultante 

das pesquisas produzidas nos cursos 

de Mestrado, Doutorado e Teses no 

período de 2005 a 2010. A população 

do estudo constitui-se de 07 Teses de 

Doutorado, nenhuma publicação na 

Dissertação e 31 de Livre – Docência, 

totalizando 38 produções. Trata-se de 

um estudo exploratório, bibliográfico, 

com abordagem quantitativa. Estes fo-

ram analisados de acordo com a linha 

de pesquisa da área de Promoção em 

Saúde. Os resultados permitiram visu-

alizar a distribuição por temática, por 

linha de pesquisa, por ano de publica-

ção e pelo banco de dados encontra-

do. Foi constatado que as temáticas 

“Enfermeiros na Promoção em Saúde 

na atenção a Gestante e a Puerpera” e 

o “Enfermeiros na Promoção em Saú-

de na atenção junto à educação esco-

lar” agregaram a maior quantidade de 

pesquisa desenvolvida. Foram poucas 

as pesquisas que enfocaram as outras 

vertentes da promoção em saúde, pois 

muitas vezes acabamos correlacionan-

do erroneamente estas atividades com 

as de prevenção de doença, mostrando 

a necessidade do incentivo da pesquisa 

e do ensino nessa área, pelo grau de 

complexidade.

Palavras-chave: Promoção em Saúde. 

Enfermeiro. Pesquisa em enfermagem.

INTroDução
 O presente projeto apresentado 

refere-se à monografia do Curso de Es-

pecialização em Saúde da Família, mo-

dalidade semipresencial, Universidade 

Aberta do SUS (UNA-SUS) – Núcleo do 

Ceará, Núcleo de Tecnologias em Educa-

ção a Distância em Saúde, Universidade 

Federal do Ceará como requisito parcial 

para obtenção do título de Enfermeira. 

Tem como objeto de investigação a pes-

quisa na área do conhecimento produ-

zido pela equipe de enfermagem sobre 

promoção em saúde. 

A regulamentação do SUS, por 

meio das Leis Orgânicas da Saúde 

(SANTOS et al., 2008), estabelece prin-

cípios e direciona a implantação de um 

modelo de atenção à saúde que prio-

rize a descentralização, universalidade, 

integralidade da atenção e o controle 

social, ao mesmo tempo em que incor-

pora em sua organização o princípio 

da territorialidade para facilitar o aces-

so das demandas populacionais aos 

serviços de saúde (SOUSA et al., 1990). 

Essas conquistas representam as 

fases de implementação dos princípios 

e diretrizes do SUS e requerem mu-

danças institucionais para incorporar, 

na prática, as novas formas de gestão 

para a construção de um modelo assis-

tencial fundamentado na vigilância à 

saúde e sanitária, a partir da reorien-

tação da atenção básica para reorgani-

zar a saúde em um contexto de maior 

complexidade até a gestão plena do 

Sistema Municipal de Saúde por meio 

da implantação do Programa de Saúde 

da Família (PSF), com o objetivo de or-

ganizar a prática assistencial.

O PSF, criado em 1994 pelo Minis-

tério da Saúde, surgiu, na qualidade 

de estratégia setorial de reordenação 

do modelo de atenção à saúde, como 

eixo estruturante para reorganização 

da prática assistencial, no sentido de 

imprimir nova dinâmica nos serviços 

de saúde e estabelecer uma relação 

de vínculo com a comunidade, huma-

nizando essa prática direcionada à 

vigilância à saúde, na perspectiva da 

intersetoralidade (NASCIMENTO; NAS-

CIMENTO, 2005).

Dessa maneira, o Programa de 

Saúde da Família propõe organizar as 

práticas nas suas Unidades Básicas de 

Saúde, evidenciando o caráter multi-

profissional e interdisciplinar das equi-

pes de Saúde da Família, com a pres-

tação de atendimento integral desde 

a promoção de saúde até as especia-

lidades básicas de saúde, numa base 

territorial delimitada com garantia de 

serviços de referências à saúde para os 

níveis de maior complexidade, possi-

bilitando o reconhecimento da saúde 

como um direito de cidadania, ao esti-
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mular a organização da comunidade e 

buscar o aprimoramento da participa-

ção e do controle social da população 

na área da saúde (BRASIL, 2007).

O contexto atual dos estudos 

aponta para a necessidade de uma 

reorientação no conceito de educa-

ção em saúde, em conformidade com 

o princípio da integralidade, do em-

poderamento e da participação so-

cial, como uma das características da 

promoção em saúde. A abordagem 

do profissional deve ser participativa, 

evitando a redução à assistência cura-

tiva, desenvolvendo ações de promo-

ção e construindo práticas que pos-

sibilitem um modelo assistencial que 

seja integrado, humanizado, visando 

a responder às necessidades individu-

ais e coletivas.

Segundo a Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PARENTE; CHA-

GAS; DIAS, 2009), ressalta-se que a 

educação em saúde representa im-

portante instrumento facilitador para 

a capacitação da comunidade, con-

tribuindo para a promoção da saú-

de. Assim, trabalhadores de saúde e 

usuários precisam estabelecer uma re-

lação pautada na escuta terapêutica, 

no respeito e na valorização das expe-

riências, das histórias de vida e da vi-

são de mundo. Para desenvolver essas 

ações, é necessário o conhecimento 

dessas práticas educativas por parte 

desses trabalhadores, considerando 

que é essencial conhecer o olhar do 

outro, interagir com ele e reconstruir 

coletivamente saberes e práticas co-

tidianas. Entretanto, suspeita-se que 

essas práticas, fundamentadas na in-

tegralidade, ainda não se tornaram 

um elemento da caixa de ferramentas 

dos trabalhadores de saúde.

Para estudarmos a prática da equipe 

de enfermagem no Programa de Saúde 

da Família, torna-se necessário abordar-

mos como tem sido a inserção desses 

trabalhadores nas políticas de saúde, 

para assim compreender o projeto que 

está em construção na sociedade brasi-

leira. A partir da década de 1990, ficou 

evidenciada a inserção da equipe de en-

fermagem com uma maior participação 

no mercado de trabalho nas áreas de 

gestão, assistência, docência e pesquisa, 

entre outras práticas. 

 O trabalho em saúde se desenvol-

ve a partir de duas vertentes distintas, 

embora não excludentes: a epidemio-

logia e a clínica. Elas dão origem aos 

modelos de atenção em saúde e ao 

processo de trabalho que a saúde co-

letiva tem adotado em diversas formas 

de organização, sendo a mais recente 

a concepção de serviços de saúde com 

o enfoque na atenção primária, atu-

ando nas ações de controle do meio 

ambiente físico, biológico e social, ao 

lado do assistencial a grupos popula-

cionais, priorizando o “enfoque de 

risco”, o alvo de ações programáticas.

O interesse da pesquisa em com-

preender, numa perspectiva crítica/

analítica, a prática das enfermeiras 

nas equipes de Saúde da Família é jus-

tificada pela sua relevância social ao 

surgir como prática social no contexto 

político social do setor saúde, de modo 

a contribuir para a construção de um 

projeto político para a enfermagem, 

por acreditar que essa prática poderá 

facilitar a construção de novos sabe-

res e por entendê-la na perspectiva da 

produção de novos conhecimentos no 

sentido de elaborar proposições para 

a efetivação desse modelo de atenção.

Nessa perspectiva, a prática da en-

fermeira deverá intervir por meio da or-

ganização do processo de trabalho, com 

uma nova estratégia articulada com a 

equipe de saúde, a fim de que cada su-

jeito possa desempenhar seu trabalho 

como agente de transformação.

Nesse âmbito abordado, vive-se 

numa sociedade espantosamente dinâ-

mica, instável, desafiadora e, ao mesmo 

tempo, evolutiva. O enfermeiro que 

decidir permanecer esperando para 

ver o que acontece corre o sério risco 

de ficar obsoleto e perder o campo de 

ação: seu espaço será ocupado por um 

profissional mais ágil e abrangente nas 

competências profissionais e organiza-

cionais. Consequentemente, entende-

-se que a adaptação à realidade atual 

será cada vez mais uma questão de de-

safios à sobrevivência. 

 Logo, o presente estudo tem por 

objetivo identificar e analisar a produ-

ção nacional do conhecimento na área 

de promoção em saúde produzido pe-

los enfermeiros da Estratégia Saúde da 

Família no período de 2005 a 2010.

oBJETIVoS
Objetivo Geral

 Analisar a produção cientifica 

sobre o conhecimento na área de 

Promoção em saúde na percepção 

dos enfermeiros das estratégias de 

saúde da família, no país, resultante 

da pesquisa produzida nos cursos de 

Mestrado, Doutorado e Publicações, 

no período de janeiro de 2005 a de-

zembro de 2010;

Objetivos Específicos

Apresentar a produção de tra-
balhos elaborados de acordo com o 
foco da temática separada pelo ano 
de publicação;

 Discutir as diferentes temáticas, 
envolvendo Promoção em saúde na 
percepção dos enfermeiros das ESF; 

Mostrar os ambientes que tiveram 
maior enfoque nas pesquisas estuda-
das, envolvendo Promoção em Saúde.

METoDoloGIA
Tipo De Estudo

 Trata-se de um estudo descritivo 
de caráter quantitativo e bibliográfi-
co. Será descritivo, pois se caracteriza 
pela necessidade de explorar uma si-
tuação não conhecida, da qual se tem 
necessidade de maiores informações. 
Será documental e retrospectivo. 

 Para efetivação do estudo, foi re-
alizada uma extensa pesquisa biblio-
gráfica com a finalidade de colocar o 
pesquisador em contato direto com 
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los anos de publicações; posteriormente foi inserida outra tabela, discriminando 
a quantidade de produções publicadas no LILACS levando em conta o foco da 
temática (mostrando os diversos ambientes citados nas pesquisas selecionadas) e 
o ano de publicação. 

rESulTADoS 
E DISCuSSão

Em pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde, disponibilizada por meio da 
rede internacional de computadores (Internet), acessamos a seguinte base de 
dados: Literatura Latino e do Caribe em Ciências da Saúde – Americano e do Ca-
ribe em Ciências da Saúde, à procura de estudos que versavam sobre a equipe de 
enfermagem na Promoção de Saúde, onde foi destacado nesta base de dados, 
campo propício para conduzirmos o estudo. O principal foco residia em publi-
cações cuja temática fosse à equipe de enfermagem na Promoção em Saúde, 
limitamo-nos aos estudos produzidos em janeiro de 2005 a dezembro de 2010.

Realizamos intensas leituras à procura daqueles escritos que realmente tra-
ziam em seu contexto, seja na forma de análise, reflexão ou de pesquisa de 
campo, uma discussão centrada na Promoção em Saúde.  Conforme verificamos 
na maior parte, as produções debatiam-se com a equipe de enfermagem na 
Promoção em Saúde, onde encontramos 52 produções e somente 38 trabalhos 
abordavam o foco de Promoção em Saúde voltado para a ESF.

Foi restringida apenas a publicações nacionais, para tanto, quando utiliza-
mos a expressão “Enfermeiro na Promoção em Saúde” para pesquisa bibliográ-
fica nas bases de dados, encontramos um quantitativo razoável de trabalhos, 
como mostra o Quadro 01, 02 e 03. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

LILACS 02 07 03 07 10 9 38

TOTAL 02 07 03 07 10 9 38

O Quadro 01 apresenta as quantidades de produções encontradas, descri-
minando os anos de publicação, é importante ressaltar que, no ano de 2009, 
foi agregado o maior número de publicações com total de 10 produções; pos-
teriormente 09 produções no ano de 2010, em seguida o ano de 2008 com 07 
produções; o ano de 2006 com 07 publicações, no ano de 2007 com 03 pro-
duções e por fim o ano de 2005 com 02, somando um total de 38 produções; 
voltados para temática de Enfermeiro na Promoção em Saúde.

O Quadro 02  permitiu visualizar o total de trabalho em relação às diversas 
formas de publicação, encontramos 42 artigos de periódicos analisados na ín-
tegra, onde somente 31 foram selecionados e a das 10 Teses somente 07 tinha 
como foco “Enfermeiro na Promoção em Saúde”, finalizando um total de 38 
produções.

Para melhor ilustrar nossa descoberta, julgamos pertinente fazermos um me-
canismo que permita aos leitores a visualização das produções encontradas de 
forma rápida e concisa, por isso condensamos os trabalhos na Tabela – 03 que 
classificamos por temas separamos por ano de publicação e titulação dos auto-
res, e banco de dados encontrados seguido do título de todas as 38 produções.

O Quadro 03 permitiu uma visualização detalhada da produção encon-
trada, conforme a temática abordada. Catalogamos essas produções, onde 
pode ser visualizada que o foco “Enfermeiros na Promoção em Saúde na 
atenção a Gestante e a Puerpera” agregou a maior quantidade de pesquisa 
desenvolvida, com total de 07 produções, em seguida “Enfermeiros na Pro-

tudo aquilo que foi escrito sobre de-
terminado assunto, com o objetivo de 
permitir ao cientista o reforço para-
lelo na análise de suas pesquisas ou 

manipulação de suas informações.

Período
 O estudo se baseou na coleta de 

dados realizada no período de janei-
ro de 2005 a dezembro de 2010; 

Base De Dados
 Para a seleção dos periódicos foi 

utilizada a base de dados da Biblioteca 
Virtual em Saúde. As produções foram 
selecionadas obedecendo aos seguin-
tes critérios: acessibilidade (integral) 
por via eletrônica ou manual; publica-
ções nos Bancos de Dados da Literatu-
ra Latino e do Caribe em Ciências da 
Saúde – Americano e do Caribe em Ci-
ências da Saúde; textos publicados em 
português; abordagem da temática de 
acordo com o descritor (DECS) que foi 
“Promoção em Saúde”. 

Análise Dos Periódicos
 A revisão mediou à construção de 

uma tabela para organização dos da-
dos, a qual contemplou as seguintes 
informações: Título do estudo, Autores 
e Objetivos, População estudada, Tipo 
de estudo, Metodologia e Resultados. 
Os estudos previamente definidos fo-
ram escolhidos os pertinentes ao tema 
“Equipe de enfermagem na promoção 
em Saúde”, posteriormente foram se-
parados e arquivados em pasta, para 
a organização do material coletado. 
Efetuamos leituras minuciosas e fi-
chamentos, possibilitando uma visão 
abrangente do conteúdo. A ficha de 
leitura constou de resumo, referencia 
bibliográfica e transcrições de trechos 
significativos. Posteriormente sepa-
ramos a produção nacional com foco 
do estudo em publicações no período 
de 2005 a 2010, onde foram localiza-
das pelo levantamento bibliográfico 
realizado, utilizando os critérios de in-
clusão, 38 produções publicadas, abor-
dando a temática.

 Foram elaborados quadros distin-
tos; separando todas as produções pe-

ANO

BANCO 
DE DADOS

Quadro 01 – Distribuição da produção detalhada, conforme o foco da temática 
abordada, ano de publicação, no período de 2005 a 2010, Fortaleza – CE, 2011.

Fonte: DaB/SaS/MS.
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moção em Saúde na atenção junto à educação escolar” 
com 06 produções, posteriormente “Enfermeiros na Pro-
moção em Saúde na atenção ao HAS e DM”, “Enfermeiros 
na Promoção em Saúde com foco atuação no PSF” e “En-

fermeiros na Promoção em Saúde na atenção a pacientes 
portadores de patologias” respectivamente com 05 publi-
cações cada, e por fim um total de 10 publicações que fica-
ram distribuídas no restante dos focos de temática.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

Produção 
Livre

02 05 02 04 10 08 31

Dissertações - - - - - - -

Tese - 02 01 03 - 01 07

TOTAL 02 07 03 07 10 9 38

ANO

FORMAS 
DE PUBLICAÇÃO

Quadro 2 – Distribuição da produção no período de 2005 a 2010, Fortaleza - CE, 2011.

Quadro 3 – Distribuição da produção detalhada, conforme o foco da temática abordada, ano de publicação, no período de 2005 a 2010, 

Fortaleza-CE, 2011

FOCO DA TEMÁTICA ANO TÍTULO DAS PRODUÇÕES

Enfermeiros na Promoção 
em Saúde com Pacientes com 
Câncer

2005
“Ações de enfermagem para combate ao câncer desenvolvidas em Unidades Básicas de Saú-

de de um município do Estado de São Paulo.”

Enfermeiros na Promoção em 
Saúde na Atenção à Gestante 
e à Puérpera

2005
“Promovendo o autocuidado de famílias grávidas: uma aproximação entre a enfermeira e as 
famílias na fase de aquisição.”

2009 “Vivência da amamentação por mães adolescentes.”

2010 “Vivências educativas da equipe de saúde em unidade gineco-obstétrica.”

2010
“A necessidade de inserção do enfermeiro obstetra na realização de consultas de pré-natal 
na rede pública.”

2010
Desenvolvimento de habilidades: estratégia de promoção da saúde e prevenção da gravidez 
na adolescência”

2008 “Significados do cuidar na promoção da saúde.”

2009
“Construção de uma tecnologia assistiva para validação entre cegos: enfoque na amamen-
tação.”

Enfermeiros na Promoção em 
Saúde na Atenção a pacientes 
Portadores de Patologias

2006 “Grupo de orientação de cuidados aos familiares de pacientes dependentes”.

2009 “Ações de enfermagem fundamentadas à criança portadora de hidrocefalia.”

2010
“Avaliação do estado nutricional de crianças com cardiopatia congênita sob a ótica de Pen-
der.”

2006 “Papilloma vírus humano: repercussão na saúde da mulher no contexto familiar.”

2006
“Relacionamento enfermeiro, paciente e família: fatores comportamentais associados à qua-
lidade da assistência.”

Enfermeiros na Promoção em 
Saúde na Atenção com Foco 
na Sustentabilidade e Meio

2009
“Saúde coletiva na perspectiva ecossistêmica: uma possibilidade de ações do enfermeiro.”

Enfermeiros na Promoção 
em Saúde com Foco na “sua 
formação”.

2010 “Formação do enfermeiro: desafios para a promoção da saúde.”

2007 “Promoção da saúde como decisão política para a formação do enfermeiro.”

2008
“O discurso do enfermeiro sobre a prática educativa no Programa Saúde da Família em Juiz 
de Fora, Minas Gerais, Brasil.”

2009 “O significado da assisténcia de enfermagem segundo abordagem de Alfred Schütz.”

2009 “Freire e formação para o Sistema Único de Saúde: o enfermeiro, o médico e o odontólogo.”

2010
“Entre os processos de fortalecimento e fragilização do modelo ESF: gestão municipal: ór-
gãos formadores como componentes intervenientes.”

2010 “A prática do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família: o caso do município de Vitória/ES.”

(continua)

Fonte: DaB/SaS/MS.
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Enfermeiros na Promoção em 
Saúde na Atenção à Suspeita 
de Abuso Sexual

2009
“O enfermeiro na atenção à criança com suspeita de abuso sexual: uma abordagem feno-
menológica”.

2008 “Assistência do enfermeiro à criança com suspeita de abuso sexual.”

Enfermeiros na Promoção em 
Saúde na Atenção e na Pre-
venção Álcool e Drogas

2008 “A temática do álcool e outras drogas na produção científica de enfermagem.”

2006
“O enfermeiro na prevenção do uso/abuso de drogas: uma perspectiva para o Programa 
Saúde da Família.”

2006 “O ensino do tema drogas na formação do enfermeiro: uma construção coletiva.”

2007 “O enfermeiro no ensino fundamental: desafios na prevenção ao consumo de álcool.”

Enfermeiros na Promoção 
em Saúde na Atenção ao 
HAS e DM

2008
“Educação para saúde como estratégia de intervenção de enfermagem junto às pessoas por-
tadoras de diabetes.”

2009 “Descrição das práticas dos enfermeiros da atenção básica direcionadas para idosos diabéticos.”

2008
“Avaliação do nível de informação dos profissionais de Saúde da Família acerca das reações 
adversas a medicamentos e farmacovigilância.”

2009
“Conhecimento e modificações de comportamento diante do tratamento não farmacológico 
da HAS: antes e após educação em saúde do profissional enfermeiro.”

2006 “Enfermeiro & grupos em PSF: possibilidade para participação social.”

Enfermeiros na Promoção em 
Saúde na Atenção junto à 
Educação Escolar

2007
“(Re)construção de ações de educação em saúde a partir de círculos de cultura: experiência 
participativa com enfermeiras do PSF do Recife-PE.”

2006
“A metodologia problematizadora utilizada pelo enfermeiro na educação sexual de ado-
lescentes.”

2010 “A família da criança considerada o problema na escola.”

2009 “Educação em enfermagem e os desafios para a promoção de saúde.”

2010
“Projeto Aprendendo Saúde na Escola: a experiência de repercussões positivas na qualida-
de de vida e determinantes da saúde de membros de uma comunidade escolar em Vitória, 
Espírito Santo”.

2008
“A atuação do enfermeiro escolar em projetos de promoção da saúde no ensino fundamen-
tal: o caso da 3ª Coordenadoria Regional de Educação no Rio Grande do Sul.”

CoNCluSão

Vale considerar como ponto de 

destaque: a ampliação da adoção de 

diferentes pensamentos pelos enfer-

meiros pesquisadores possibilitando 

verticalizar e ampliar o resgate e a 

análise de diferentes temas e objeto 

das investigações.

Entretanto, denota-se que o maior 

número dessa produção ainda se con-

centra no foco “Enfermeiros na Pro-

moção em Saúde na atenção a Gestan-

te e a Puerpera” e o  “Enfermeiros na 

Promoção em Saúde na atenção junto 

à educação escolar” onde agregaram 

a maior quantidade de pesquisa de-

senvolvida. Foram poucas as pesquisas 

que enfoquem as outras vertentes da 

promoção em saúde, pois muitas ve-

zes acabamos correlacionando erro-

neamente às atividades de promoção 

em saúde nas atividades de prevenção 

de doença, mostrando a necessidade 

do incentivo da pesquisa e do ensino 

nessa área, pelo grau de complexidade 

desse ambiente.

Embora considerando que o es-

tudo contribui para o resgate do co-

nhecimento gerado pela pesquisa, 

foi considerado como limitação do 

mesmo, o fato de ter sido adotado 

apenas dados nacionais, onde res-

tringiu as pesquisas desenvolvidas. 

Desse modo, recomenda-se a conti-

nuidade de estudos que ampliem as 

fontes de coletas de dados, que per-

mitam trabalhar outros elementos 

de análise. 

Finalizando, a autora considera 

que o presente estudo, apesar de 

suas limitações inerentes à pesquisa 

documental, contribui para o resga-

te e análise da produção do conhe-

cimento na área de promoção em 

saúde, indicando caminhos e pers-

pectivas para continuação e avanço 

do ensino e da pesquisa.

1 Enfermeira pela Universidade de Fortaleza; especialista em Saúde da Família pela Universidade Aberta do SUS – Núcleo 
do Ceará-2012; especialista em Terapia Intensiva pela UECE-2010, Enfermeira da Estratégia Saúde da Família em Camocim 
– Ceará; Docente do curso técnico em enfermagem na Escola Estadual de Educação Profissional Monsenhor Expedito da 
Silveira de Sousa em Camocim-CE. rithiannefrota01@hotmail.com.

(continuação)

Fonte: DaB/SaS/MS.
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Melhorar sua vida, nosso compromisso.

Família, vizinhos, agente de saúde e você:
a parceria perfeita para vencer a dengue. 
O número de casos de dengue está diminuindo, mas não podemos deixar a 
prevenção de lado. Por isso, o SUS preparou milhares de agentes de saúde para 
ajudar no combate. Se um deles bater à sua porta, receba-o bem. Conte também 
com a sua família e os vizinhos. Vencer a dengue depende de cada um de nós.
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SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS.
SEU PORTAL GRATUITO COM TODAS AS 
NOVIDADES CIENTÍFICAS DA SUA ÁREA.

Pro� ssional de Saúde, acesse, de forma rápida e segura, as informações essenciais 
que apoiam a prática clínica e auxiliam a tomar decisões. Uma ferramenta a serviço 

dos pro� ssionais de Saúde para atender cada vez melhor a população.

VEJA O QUE O PORTAL
OFERECE A VOCÊ: 

• estudos desenvolvidos por pesquisadores 
de todo o mundo;

• revisões sistemáticas da área de Saúde;
• ferramenta de cálculo e análise de 

estatísticas de saúde;
• publicações com atualizações diárias que 

auxiliam em decisões e condutas;
• dados e informações que facilitam a 

conduta nos casos de emergência;
• base de dados em prática médica sobre 

realização de diagnósticos;
• 200 livros em português.

Acesse www.saude.gov.br, clique no link do Portal Saúde 
Baseada em Evidências e se cadastre com o seu registro pro� ssional.
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Riquezas compartillhadas
O agente comunitário de saúde (ACS) está entre as quatro categorias profi s-
sionais com muito boa colocação na Pesquisa de Satisfação dos Usuários do 
SUS. Ficou em segundo lugar (73%), depois de cirurgiões-dentistas (80%) e à 
frente de médicos e enfermeiros. A pesquisa, demonstra que os usuários do 
Sistema Único de Saúde, que buscam e obtêm acesso às ações e serviços 
ofertados, sentem-se satisfeitos com os serviços. Isso é motivo de orgulho e 
satisfação também a todos os profi ssionais de saúde envolvidos com a aten-
ção básica à saúde, que atinge mais de uma centena de milhões de brasilei-
ros. Esse é o tema principal do encarte, que pode servir de motivação a que se 
mantenham e ainda melhorem as ações e atitudes todos os que estão dedica-
dos à saúde pública.
No encarte, temos a entrevista da dedicada ACS de Itajaí, SC, Vanessa Vargas, 
que nas horas vagas gosta de desenhar casas utilizando um software de arqui-
tetura e design. Temos ainda o Tome Nota, que aborda o novo calendário va-
cinal brasileiro, mais racional e prático para mães e fi lhos, mas não restrito a 
essa população, já que brasileiros de todas as idades são benefi ciados pelo 
Programa Nacional de Imunização (PNI).
Finalmente, nas Crônicas do ACS, Aparecida, uma ACS que atua numa comu-
nidade quilombola de Sabinópolis, em Minas Gerais, escreve a respeito das 
contradições da experiência em ser mãe e agente comunitária de saúde ao 
mesmo tempo. Por exemplo, de aplicar à própria prole os conhecimentos que 
orienta à comunidade e superar confl itos que apareçam nessa vivência.

Leia este rico conteúdo e bom proveito!
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Por: Fernando Ladeira / Fotos: Radilson Carlos Gomes e Déborah Proença 

ACS: 2º no pódio de satisfação dos 
usuários com os profissionais

A busca por reconhe-
cimento pessoal e/
ou profi ssional é algo 

comum nas pessoas e im-
portante para o desenvol-
vimento da personalidade 
ou da carreira. O reconhe-
cimento, quando obtido, 
serve de motivação para 
continuar com seu jeito de 
ser e agir ou até que o aper-
feiçoe. Essa pode ser uma 
reação dos agentes comu-
nitários de saúde, os ACS, 

quando tomarem conheci-
mento de que são a segun-
da categoria mais bem ava-
liada entre profi ssionais de 
saúde da atenção básica, 
em pesquisa realizada pela 
Ouvidoria-Geral do SUS 
com usuários.

De acordo com o Relató-
rio da Pesquisa de Satisfa-
ção dos Usuários do Siste-
ma Único de Saúde quanto 
aos aspectos de acesso 
e qualidade percebida na 

atenção à saúde (atenção 
básica, urgência/emergên-
cia), somados às classifi ca-
ções de muito bom + bom, 
a categoria com melhor 
pontuação foi a dos cirur-
giões-dentistas, com 80% 
de satisfação. Em seguida, 
vemos a de ACS, com 73%, 
acompanhada de perto 
pela de médicos, com 72%, 
e depois pela categoria de 
enfermeiros, com 63% (ver 
Quadro 1).
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Quadro 1 – Satisfação dos usuários com os profissionais

Profissionais Muito Bom
+ Bom Regular Ruim +

Muito Ruim

Enfermeiros 63% 26% 10%

Médicos 72% 17% 10%

Agentes
Comunitários
de Saúde

73% 20% 6%

Cirurgiões-Dentistas 80% 12% 8%

Nota: os percentuais acima não totalizam 100% devido ao fato de uma parcela dos 
usuários não ter respondido à pergunta.
Fonte: DAB/SAS/MS.

“É importante reforçar o 
óbvio: a avaliação é muito 
positiva! Para os quatro pro-
fi ssionais avaliados, temos 
uma variação de 63% a 80% 
de bom/muito bom e nú-
meros de ruim/muito ruim 
que não passam de 10%”, 
afi rma Hêider Aurélio Pinto, 
diretor do Departamento de 
Atenção Básica, Secreta-
ria de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde (DAB/
SAS/MS). Ele ressalta, no 
entanto, que é “incorreto 

deduzir que a qualidade 
do atendimento dos ACS é 
melhor, por exemplo, que a 
dos enfermeiros, precisarí-
amos de outros elementos 
para afi rmar isso. O que 
podemos dizer é que a po-
pulação está mais satisfeita 
com os ACS, há menos dis-
tância entre o que ela es-
pera dos ACS e o que eles 
efetivamente ofertam”. 

Responsável pela pes-
quisa, Luís Carlos Bolzan, 
diretor da Ouvidoria-Geral 

do SUS, considera que 
essa boa classifi cação é 
resultado de como o agen-
te comunitário realiza seu 
trabalho. “Quando a ges-
tão consegue organizar o 
trabalho para que o ACS 
possa desenvolvê-lo bem, 
ele faz um trabalho abso-
lutamente diferenciado”, 
afi rma. “Em primeiro lugar”, 
diz Bolzan, “porque tem 
que ser uma pessoa que já 
mora há algum tempo na 
região onde vai trabalhar, o 

Na pesquisa da Ouvido-
ria, a pessoa era perguntada 
sobre a satisfação com os 
serviços e profi ssionais, refe-

rindo-se à utilização. Assim, 
a quantidade de usuários 
perguntados sobre a satis-
fação com os profi ssionais 

variou, como mostra o Qua-
dro 2, na medida em que 
foram visitados ou procura-
ram os serviços.

Quadro 2 – Satisfação dos usuários conforme uso/procura dos serviços profissionais

% de usuários
 entrevistados 

perguntados sobre 
satisfação com:

Enfermeiros Médicos
Agentes 

Comunitários 
de Saúde

Dentistas

81% 81% 42% 18%

Fonte: DAB/SAS/MS.
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que o caracteriza como al-
guém que tem vínculos/re-
lações com a comunidade, 
com o território“.

Depois, porque vai es-
tabelecer um grau de rela-
ção com essas pessoas ao 
visitá-las, periodicamente, 
para levantar informações, 
apurar situações que digam 
respeito à saúde delas e 
discuti-las com sua equipe. 
“Não é um trabalho comum, 
pois você entra no que há 
de mais singular e íntimo 
na vida das pessoas, que 
é a casa delas. E, quando 
consegue entrar na casa, é 
bem recebido e estabelece 

um certo grau de vínculo, 
você passa a interagir com 
as pessoas de maneira dire-
ta e dinâmica, o que acaba 
gerando um grau de satisfa-
ção maior dessa população 
com o serviço que esses 
profi ssionais fazem”, avalia 
Luís Carlos Bolzan.

“A pesquisa refl ete bem 
o que acontece no País, e 
precisamos de melhores 
condições de trabalho para 
que todos os profi ssio-
nais de saúde melhorem o 
atendimento à população”, 
considera Rodolfo Carlos 
Ferreira, presidente da Fe-
deração Sindical dos ACS 

“...essa boa clas-
sificação é resul-
tado de como o 
agente comuni-
tário realiza seu 
trabalho. ‘Quan-
do a gestão con-
segue organizar 
o trabalho para 

que o  ACS possa 
desenvolvê-lo bem, 
ele faz  um traba-
lho absolutamente 

diferenciado’...”
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e ACE de Mato Grosso do 
Sul. Segundo ele, recen-
te pesquisa realizada em 
Campo Grande evidenciou 
satisfação com a atuação 
dos agentes comunitários 
de saúde por 80% dos 
usuários entrevistados. 
“Podemos melhorar e ir a 
90%, pelo menos, pois nin-
guém é perfeito, e se der-
mos melhor atendimento 
haverá menos sobrecarga 
nas unidades de saúde”, 
diz Rodolfo.

Satisfação

A Pesquisa de Satisfa-
ção dos Usuários do SUS 
foi solicitada pelo Gabine-
te do Ministro da Saúde 
e pelo Departamento de 
Atenção Básica, da Secre-
taria de Atenção à Saúde. 
Devido a isso abrangeu as 
ações de saúde da atenção 
básica e atenção odonto-
lógica, além da urgência 
e emergência. Na introdu-
ção do Relatório, “explica-
-se que ‘satisfação’ é uma 
palavra que expressa o 
contentamento de um in-
divíduo com uma situação, 
serviço ou até mesmo com 
outros indivíduos. Diz-se 
que uma pessoa é satisfei-
ta quando sua expectativa 
é alcançada.”

Os dados foram cole-
tados por contato telefôni-
co entre 30 de junho e 29 
de julho de 2011 e 8 de 
novembro de 2011 e 9 de 
janeiro de 2012. Foram en-
trevistadas 26.662 pessoas

das quais 18.673 são ci-
dadãos acima de 16 anos 
que utilizaram o SUS nos 
últimos 12 meses ou que 
possuem dependentes 
que usaram o sistema. Os 
outros 7.949 não utilizaram 
os serviços do SUS nos 
últimos meses, nem seus 
dependentes responderam 
apenas ao perfi l e a quatro 
perguntas.

Conheça mais a Ouvidoria e 

leia o relatório da pesquisa:

http://portal.saude.gov.br/
portal/saude/visualizar_tex-
to.cfm?idtxt=40121

No recorte utilizado 
para avaliação da satisfa-
ção dos usuários com os 
profi ssionais de saúde, 
portanto, foram conside-
rados os 18.673 que utili-
zaram os serviços nos úl-
timos 12 meses anteriores 
à pesquisa. Desses, 81% 

(15.125) buscaram uma 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) e junto a eles foi 
avaliada a satisfação com 
a atuação de médicos 
e enfermeiros. Desses 
mesmos 15.125 usuários, 
18% (2.722) informaram 
ter buscado um serviço 
de atenção odontológi-
ca e fi zeram a avaliação 
de satisfação com os 
cirurgiões-dentistas. Já 
42% (6.352) desse recor-
te disseram ter recebido 
ao menos uma visita de 
algum membro da equipe 
de Saúde da Família, de 

onde saiu a avaliação de 
atuação dos agentes co-
munitários de saúde.

A pesquisa aborda, 
ainda, o acesso a medica-
mentos, às UBS e urgên-
cias/emergências. Para 
uma futura rodada de pes-
quisa, poderão ser agrega-
dos dados que deem mais 
qualidade às informações 
e permitam mais amplos 
raciocínios e análises para 
uso dos dados pelas áreas 
técnicas do Ministério da 
Saúde. Segundo Hêider 
Pinto, “é importantíssimo 
entender como a popu-
lação compreende uma 
atenção básica acessível, 
responsável pelo acolhi-
mento e primeiro contato 
dos usuários, com amplo 
leque de ofertas de ações 
de saúde, resolutiva e ca-
paz de agregar as tecno-

“...No recorte 
utilizado para 
avaliação da 

satisfação dos 
usuários com os 
profissionais de 
saúde, portanto, 

foram considerados 
os 18.673 que 
utilizaram os 

serviços nos últimos 
12 meses anteriores 

à pesquisa...”
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logias necessárias para 
atender a maior parte pos-
sível das necessidades de 
saúde dos usuários perto 
de onde vivem”.

Percepção

Para o diretor da Ouvi-
doria-Geral do SUS, a pes-
quisa demonstra que quem 
acessa e recebe o serviço 
da atenção básica o avalia, 
na média, muito bem, e este 
também é o resultado per-
cebido com a avaliação das 
quatro categorias. Para o 
caso do agente comunitário 
de saúde, especifi camente, 

Luís Carlos Bolzan conside-
ra que “o serviço, ao ir, des-
locar-se, itinerar no território 
onde as pessoas moram, 
ir até a casa das pessoas, 
acaba estabelecendo uma 
relação de vínculo muito 
maior, duradoura e mais 
efetiva, garantindo por con-
sequência mais sucesso na 
prática terapêutica e, por 
consequência última, uma 
avaliação melhor”.

Marcos Nascimento, 
ACS na UBS Alice Tibiriçá 

(Bairro Irajá, Rio de Janeiro/
RJ), manifesta sua crença 
de que a boa classifi cação 
dos agentes comunitários 
de saúde quanto à satisfa-
ção dos usuários se deve 
a que eles (ACS) represen-
tam a chave para a entrada 
e o acolhimento das neces-
sidades da população junto 
às UBS. “A comunicação é 
imediata e, dentro das pos-
sibilidades do agente, a res-
posta é imediata”, declara 
satisfeito.

Análise da pesquisa pelo diretor Hêider Pinto: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/noticias.php?conteudo=_&cod=1632 (matéria)
http://189.28.128.100/dab/docs/geral/opiniao_dos_usuarios_a_b.pdf (artigo)

Saiba mais!
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Vanessa Vargas nasceu, estudou e casou em Itajaí, Santa Ca-
tarina, onde hoje atua como agente comunitária de saúde. 
A menina, que sonhava em ser engenheira civil, nunca saiu 
do município, de 183 mil habitantes, e mora há 30 anos no 
mesmo bairro. 
A entrada na Estratégia Saúde da Família, há três anos, se 
deu, inicialmente, pela busca por um emprego estável. Hoje, 
Vanessa se sente realizada como ACS e faz parte de uma 
equipe de saúde que atende 1.315 famílias. “O que eu mais 
gosto no meu trabalho é saber que posso ajudar e melhorar 
a vida de pessoas que confiam em mim. Sei que posso fa-
zer a diferença. Essa profissão é maravilhosa, pois me dá a 
oportunidade de ajudar o próximo e isso não é difícil, basta 
se colocar no lugar do outro para saber o que ele precisa”, 
afirma a agente.
Vanessa já fez de tudo um pouco antes de se tornar ACS. Foi 
vendedora, cartazista de supermercado, trabalhou em um 
canil e foi servente de escola. Casada há oito anos com Odo-
rico Rodrigues e mãe de Bianca, de cinco anos. No tempo 
livre, desenha casas num software de arquitetura e design. 
Ama o que faz. 
“Já ouvi muito que somos o elo da comunidade com a Uni-
dade Básica de Saúde e eu concordo com isso, e um elo com 
essa importância tem que ser preservado o máximo possí-
vel”, analisa Vanessa. Ela, que acompanhou algumas crian-
ças desde a gravidez e hoje as vê correndo pela comunidade, 
espera ainda vê-las casando, tendo filhos e escolhendo suas 
carreiras. A ACS catarinense deu entrevista para o “Saúde 
com a gente” para falar um pouco de sua vida e trabalho.

Vanessa Vargas

RBSF: Por que você esco-
lheu essa profissão? 
Vanessa Vargas:  A estabili-
dade do trabalho me chamou 
a atenção, na época. Quando 
vi o resultado do concurso e 
que tinha passado em segun-
do lugar, fiquei muito ansio-
sa. Ia quase todos os dias à 
unidade para saber quando 
iriam me chamar. Eu queria 
saber como funcionava a saú-
de no meu bairro, além disso, 
não entendia a função dos 
agentes comunitários de saú-
de. Hoje entendo o seu lugar 
e papel, e acho que os ACS 
são insubstituíveis para a nos-
sa saúde.
RBSF: Como é a relação 
de Itajaí com a Estratégia 
Saúde da Família?
Vanessa Vargas: Em Itajaí, 
a população já está acostu-

mada com o programa. Sin-
to que há uma relação de 
confiança, pois é isso que a 
Estratégia traz para o municí-
pio: a certeza de que todos os 
usuários do sistema de saúde 
estão sendo assistidos todos 
os meses.
RBSF: Você considera a Es-
tratégia Saúde da Família 
importante? Por quê? 
Vanessa Vargas: Sim. A ESF 
veio humanizar o atendimen-
to à população e reforçar o 
elo entre a comunidade e 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Por meio da Estratégia, 
cria-se um laço de confiança 

com a população, pelo qual 
você passa as informações 
adquiridas para sua equipe 
em reuniões semanais e dis-
cute os principais problemas 
de saúde daquelas famílias. 
Há planejamento, encontros, 
palestras e visitas. Também 
traçamos o perfil da comu-
nidade, que é importante 
por facilitar o planejamento 
dos recursos adquiridos pelos 
gestores. Tudo o que pode-
mos fazer para contribuir e 
promover a saúde é colocado 
em pauta. 
RBSF: Quais as vantagens 

Por: Luciana Melo / Fotos: Nelson Robledo (SMS Itajaí)

N
el

so
n

 R
o

b
le

d
o



8

para a comunidade de ter 
um ACS que vai até suas 
casas? 
Vanessa Vargas: É muito 
bom para a comunidade ter 
um ACS que vai até as resi-
dências. Na visita domiciliar, 
podemos conversar com 
tempo sobre a prevenção de 
doenças, esclarecer dúvidas 
em relação à saúde, informar 
quanto ao cronograma da 
UBS e falar para os usuários 
a respeito dos passos que de-
vem seguir para fazer exames 
e consultas. Além disso, aju-
damos os mais idosos, que 
têm dificuldades em tomar 
os remédios; marcamos a 
puericultura para a avaliação 
física das crianças; fazemos 
a vistoria de terrenos baldios 
para prevenir eventuais infes-
tações de ratos e outros ani-
mais peçonhentos, e observa-
mos se há locais que podem 
ser usados como depósitos 
de ovos do mosquito da den-
gue. Enfim, tudo o que gira 

em torno da saúde da comu-
nidade é captado pelo agente 
de saúde.
RBSF: Dê exemplos do que 
você já aprendeu com a co-
munidade. 
Vanessa Vargas: Aprendi a 
ouvir, mas ouvir de verdade, 
conseguir parar e entender 
aquela pessoa. Aprendi a me 
colocar no lugar do outro, en-
trar em sua história e prestar 
atenção a cada detalhe, pois 
é nesse momento que meu 
trabalho começa a fluir.
RBSF: É difícil ser ACS? Por 
quê?
Vanessa Vargas:  Sim, por-
que precisamos conquistar 
a confiança do usuário. Não 
são todos os que abrem as 
portas dos lares e nos revelam 
suas histórias. Tem pessoas 
que precisam tanto conversar 
porque se sentem sozinhas, 
mas há casos em que elas se 
fecham e para conseguir um 
simples “Oi!” pode levar me-
ses. Então, entrar na casa é a 
primeira vitória, pois é ali que 
colhemos dados importantes, 

tais como a higiene da casa, o 
tratamento que a mãe dá ao 
filho etc. 
Eu me sinto muito bem em 
poder ajudar alguém e ver 
o resultado. Algumas vezes 
ficamos tristes quando não 
podemos ajudar, pois existem 
problemas que dependem de 
mudanças pessoais, como é o 
caso do uso de drogas. Assim, 
criamos vínculos e nos alegra-
mos e também sofremos com 
aqueles que acompanhamos. 
Faz parte da nossa escolha 
profissional lidar com isso. É 
gratificante saber que com 
pequenos gestos podemos 
contribuir.
RBSF: A rotina é importan-
te no trabalho como ACS?
Vanessa Vargas: Eu não 
sinto muito a rotina do tra-
balho, pois, apesar de fa-
zermos visitas domiciliares 
todos os dias, nenhum dia é 
igual ao outro. Todos os dias 
você descobre algo novo 
em sua área, escuta histó-
rias novas dos mais idosos, 
uma criança pode nascer ou 
aquela mulher que não con-
seguia engravidar consegue 
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e você vibra com ela. Tem 
casal que se separa e você 
entra para consolar quem 
está sofrendo. Tem adoles-
cente que briga com a mãe 
e temos que aconselhar 
para que o jovem não saia 
de casa. Ou seja, todos os 
meus dias são diferentes e 
com surpresas. Nem as nos-
sas reuniões semanais têm 
rotina, pois sempre temos 
um assunto novo a ser abor-
dado. A única rotina que 
temos é a parte burocrática, 
de preencher papéis e atua-
lizar o SIAB.
RBSF: Conte-nos alguma 
curiosidade que aconteceu 
no exercício da atividade.
Vanessa Vargas: Tinha uma 
moça que não tomava anti-
concepcional nem fazia o uso 
de preservativo, e eu sempre 
a advertia em relação ao ris-
co de gravidez e o perigo de 
doenças sexualmente trans-
missíveis. Certo dia, ela veio 
me pedir um Beta HCG, exa-
me para detectar gravidez, e 
eu brinquei com ela dizendo 
que agora ela ficaria grávida 
de gêmeos. E não deu outra! 
Ela teve dois meninos.
RBSF: Conte-nos algum 
fato emocionante que 
você lembra?

Vanessa Vargas: Uma vez 
cheguei à casa de uma pa-
ciente que estava almoçando 
polentina (flocos de milho 
pré-cozidos para pratos culi-
nários salgados). Ela estava 
com lágrimas nos olhos e dis-
se que o remédio que estava 

tomando para o tratamento 
de tuberculose a estava dei-

xando fraca. Porém, na con-
versa, descobri que ela estava 
comendo polentina há quatro 
dias, em todas as refeições. 
Saí dali e acionei o programa 
de tuberculose do município, 
conversei com a coordenado-
ra e ela conseguiu, no mesmo 
dia, uma cesta básica para a 
família, que ficou muito agra-
decida. Isso me emocionou 
muito, e chorei quando che-
guei em casa para almoçar e 
minha filha rejeitou a comida 
por conter cebola.
RBSF: Faça uma breve com-
paração da comunidade 
antes e depois da Estraté-
gia Saúde da Família.  
Vanessa Vargas: Antes da 
ESF, muitas pessoas não ti-
nham controle dos medi-
camentos que tomavam e 
abandonavam os tratamen-
tos. Algumas gestantes não 
faziam o pré-natal correta-
mente, e eram poucas as que 
faziam consultas.
Hoje, fazemos busca ativa de 
pacientes que abandonam 
tratamentos, como no caso 
da tuberculose, também das 
gestantes para que façam o 
pré-natal corretamente e to-

“...Eu queria 
saber como 
funcionava 
a saúde no 
meu bairro, 
além disso, 

não entendia 
a função 

dos agentes 
comunitários 

de saúde. Hoje 
entendo o seu 

lugar e papel...”
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mem suas vacinas, e das fa-
mílias que são beneficiadas 
pelo Programa Bolsa-Família 
para que venham à UBS para 
avaliação nutricional. Tam-
bém verificamos as carteiras 
de vacinação das crianças, 
entre tantas atividades. 
Hoje, o médico vai até a casa 
do paciente que não pode se 
locomover, a enfermeira e as 
técnicas de enfermagem fa-
zem visitas para as puérperas 
no domicilio e fazem a retira-
da de pontos. Enfim, muito 
mudou em relação ao tempo 
em que não havia a ESF. 
RBSF: O que julga funda-
mental para o sucesso de 
uma equipe de Saúde da 
Família?
Vanessa Vargas:  Compro-
metimento, união e acolhi-
mento. Acima de tudo estar 
aberto ao diálogo e às mu-
danças, e entender que tra-
balhamos com o que há de 
mais importante: pessoas. 
RBSF: O que percebe que 
a comunidade atendida 
julga fundamental para a 
melhoria da saúde?
Vanessa Vargas: O acolhi-

mento. Ser bem tratado no 
momento em que você mais 
precisa é fundamental. Quan-
do alguém vai a uma UBS, é 
porque está doente, e é nessa 
hora que a pessoa mais preci-

sa de apoio, respeito e ajuda.
RBSF: O que mudou na sua 
vida depois que você se 
tornou uma ACS?

Vanessa Vargas: Ser ACS 
mudou meu jeito de ver a 
vida. Hoje, percebo como 
existem pessoas com proble-
mas muito maiores do que os 
meus. Vi que não precisamos 
andar muito para ver pessoas 
que não têm o que comer. Às 
vezes, queremos ajudar al-
guém que vemos na TV e não 
percebemos que o vizinho do 
lado pode estar precisando, 
pode ter perdido o emprego 
e naquele momento estar em 
dificuldades. Temos que abrir 
nossos olhos e enxergar mais 
o próximo, pois é por ele que 
podemos fazer alguma coisa. 
RBSF: Qual o seu conselho 
para outros ACS em relação 
ao processo de trabalho? 
Vanessa Vargas: Nunca dei-
xem que a rotina e a buro-
cracia façam vocês perderem 
a humanidade. Não verem as 
pessoas apenas como núme-
ros, pois são pais, mães, filhos, 
avós e netos.

“...Aprendi a 
ouvir, mas ouvir 

de verdade, 
conseguir parar e 
entender aquela 
pessoa. Aprendi 
a me colocar no 
lugar do outro, 
entrar em sua 

história e prestar 
atenção a cada 

detalhe...”
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Tome
Nota Por: Fernando Ladeira / Fotos: Radilson Carlos Gomes e Déborah Proença

Vacinação  
um calendário para a família

Até o fim do ano, o Mi-
nistério da Saúde es-
tará instituindo, por 

meio de portaria, o novo Ca-
lendário Básico de Vacinação 
da Criança, do Adolescente, 
do Adulto e Idoso, Gestante 
e Campanhas Nacionais do 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI). As novidades 
são voltadas, especialmen-
te, à vacinação de crianças 
(veja nova tabela na página 
14). Houve a introdução da 
vacina injetável contra polio-
mielite (feita com vírus inati-
vado) e a inclusão da hepa-
tite B na vacina tetravalente, 

que inclui difteria, tétano, 
coqueluche e Haemophilus 
influenzae B (DTP + Hib). A 
tetra passa a se chamar pen-
tavalente (DTP + Hib + HB). 
“Trabalhamos com vacinas 
combinadas para diminuir o 
número de aplicações e fa-
cilitar a ida da criança e sua 
mãe às unidades de saúde, 
aumentar a adesão ao pro-
grama e a cobertura vacinal 
da população”, informa Car-
la Domingues, coordenadora 
nacional do PNI, da Secretaria 
de Vigilância à Saúde (SVS).

Atualmente, no calendá-
rio de imunização infantil, 

são 12 as vacinas ministradas 
até os 10 anos de idade e, 
com a inclusão da pentava-
lente, que absorveu a de he-
patite B, duas janelas foram 
abertas para a introdução de 
nova vacina injetável (como 
era/como fica, na tabela). 
“Pudemos inserir a pólio ina-
tivada, que não fazia parte 
do calendário, dentro do es-
quema sequencial. As duas 
primeiras doses são injetá-
veis, aos 2 e aos 4 meses de 
idade, e as seguintes por via 
oral, aos 6 e aos 15 meses”, 
informa Carla. 

“Antes tínhamos duas 
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campanhas nacionais para 
controle da pólio, realizadas 
anualmente em junho e em 
agosto, e, com essa mudan-
ça, só faremos uma campa-
nha para crianças de 6 meses 
até 5 anos de idade”, infor-
ma Carla Domingues. Assim, 
toda criança menor de 5 anos 
tomará uma dose oral da va-
cina de pólio em cada campa-
nha anual, mesmo que esteja 
com o calendário atualizado. 
Ela afirma que toda criança 
precisa ter seu esquema vaci-
nal completo para estar devi-
damente imunizada.

A vacina oral é produzida 
com o vírus vivo atenuado, 
protege a criança e é expeli-
da depois no meio ambiente, 
o que, segundo a coordena-
dora da PNI, promove a cha-
mada “imunidade rebanho”, 
e beneficia, indiretamente, 
as crianças que não tenham 
tomado a vacina. Só será 
utilizada enquanto houver 
a ameaça de vírus selvagem, 
presente em outros países. 
Depois que a poliomielite for 
tirada de circulação, não se 
terá mais esse vírus vacinal 
circulando, “só teremos o 
vírus inativado”, enfatiza a 
coordenadora da PNI.

Programa 
para a família

Em 2017, aproximada-

mente, a poliomielite (pa-

ralisia infantil) deverá ser 

erradicada no mundo todo. 

Essa é a estimativa da Orga-

nização Mundial da Saúde 

(OMS), uma vez que poucos 

países (Paquistão, Afeganis-

tão e Nigéria) ainda apre-

sentam casos frequentes. No 

Brasil, há 22 anos, a pólio 

deixou de afetar a vida da 

população, extirpada pelas 

seguidas campanhas de va-

cinação realizadas a partir 

de 1973, quando foi cria-

do o Programa Nacional de 

Imunizações. O perigo, no 

entanto, ronda a nossa casa 

e, para evitar importações da 

doença por turistas que vêm 

ou voltam ao Brasil, ou exe-

cutivos em viagens de negó-

cios, não se diminui a vigilân-

cia e mantém-se a vacinação. 

França e Inglaterra baixaram 

a guarda e têm apresentado 

ao redor de 20 mil casos anu-

ais de doenças já considera-

das erradicadas.

Também o sarampo e a 

rubéola já não contam casos 

entre os brasileiros há 18 anos 

e há 3 anos, respectivamente, 

mas, como são doenças ainda 

presentes em outros países, a 

vacinação é mantida. “Certa-

mente, somos o País que mais 

consegue fazer vacinação em 

massa. Só a campanha de in-

fluenza, em 2010, imunizou 

quase 100 milhões de pesso-

as. Essa expertise consegui-

mos vacinando crianças, de-

pois idosos e depois adultos 

em geral”, diz Carla.

O PNI é fundamentado 

em quatro alicerces: 1) é prio-

ridade política dos governos 

federal, estaduais e munici-

pais; 2) o corpo técnico (ges-

tores, equipes de atenção 

básica, coordenadores de vi-

gilância) assume a responsa-

bilidade de cumprir essa ação 

prioritária; 3) o complexo 

industrial de saúde, formado 

pelos laboratórios Butantã, 

Bio-Manguinhos e Fundação 

Ezequiel Dias, garante a sus-

tentabilidade do programa, 

com produção de 96% das 

vacinas; e 4) um Comitê Téc-

nico Assessor, composto por 

entidades médico-científicas, 

apoia e ajuda a pensar a área 

de imunização, definição de 

vacinas, esquemas e públicos.

A soma desses elementos 

permite que o Calendário 

Nacional de Vacinação seja 

amplo. Beneficia crianças ao 

nascer até os 10 anos de ida-

de. Há o cronograma especí-

fico para adolescentes, entre 

os 11 e 19 anos, que inclui 

vacina para hepatite B. Ado-

“...Trabalhamos 
com vacinas 
combinadas 

para diminuir 
o número de 
aplicações e 

facilitar a ida da 
criança e sua mãe 

às unidades de 
saúde...”



13

lescentes ainda têm previsão 

de imunização contra téta-

no adulto e difteria, febre 

amarela, sarampo, caxumba 

e rubéola. Essa mesma vaci-

nação é destinada a adultos 

entre 20 e 59 anos, e também 

consta no calendário da po-

pulação acima de 60 anos, 

só que a vacina para saram-

po/caxumba/rubéola é subs-

tituída pela pneumocócica 

23-valente (polissacarídica), 

preventiva de pneumonia. 

Finalmente, no calendário 

de gestantes, há previsão de 

imunização para hepatite B 

(recombinante) e para difte-

ria/tétano adulto. A vacina 

para hepatite B, por sinal, é 

aplicada até os 29 anos de 

idade e, depois disso, é pre-

vista sua aplicação somente 

para grupos vulneráveis (pro-

fissionais de saúde, bombei-

ros, policiais, caminhoneiros 

e coletadores de lixo, entre 

outros). O Ministério da Saú-

de prevê, ainda, campanhas 

de vacinação para controle 

da influenza, poliomielite, 

multivacinação (calendário 

básico) e seguimento contra 

o sarampo.

Importância do 
acompanhamento

Segundo Carla Domin-

gues, a população adoles-

cente entre 15 e 19 anos 

preocupa o Ministério, pois 

apenas 60% deles têm cober-

tura completa de vacinação 

contra hepatite B. A doença 

é transmitida pelo sangue, 

nas relações sexuais e uso de 

materiais cortantes como ali-

cates, atinge o fígado e pode 

até causar câncer, mas pode 

ser evitada. Alerta então, a 

coordenadora que a ação 

dos agentes comunitários de 

saúde (ACS) e das equipes 

de atenção básica é funda-

mental, não somente para 

os adolescentes. “O ACS vai 

à casa da pessoa, pode iden-

tificar quem da família não 

está com o esquema vacinal 

atualizado, dar informações 

e esclarecimentos e orientar 

para procurar a unidade de 

saúde. Há casos, também, 

em que as mães deixam a 

maternidade sem que seus 

filhos tenham tomado as 

vacinas e só procuram a UBS 

dois, três meses depois”, diz 

Carla. Ela enfatiza a impor-

tância do agente de saúde, 

da equipe de atenção básica 

e do apoio da gestão muni-

cipal para acompanharem a 

população da área de abran-

gência e garantir a proteção 

da comunidade com altas co-
berturas vacinais.
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CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO INFANTIL

IDADE DOSE VACINA – COMO ERA VACINA – COMO FICA

Ao nascer Dose única BCG-ID BCG-ID

1ª dose Hepatite B Hepatite B

1 mês 2ª dose Hepatite B

2 meses 1ª dose Tetravalente (DTP + Hib) Pentavalente (DTP + Hib + HB)

Vacina Oral Poliomielite Vacina Poliomielite Inativada

Vacina Oral Rotavírus 
Humano

Vacina Oral Rotavírus Humano

Vacina Pneumocócica 10 Vacina Pneumocócica 10

3 meses 1ª dose Vacina Meningocócica C Vacina Meningocócica C

4 meses 2ª dose Tetravalente (DTP + Hib) Pentavalente (DTP + Hib + HB)

Vacina Oral Poliomielite Vacina Poliomielite Inativada

Vacina Oral Rotavírus 
Humano

Vacina Oral Rotavírus Humano

Vacina Pneumocócica 10 Vacina Pneumocócica 10

5 meses 2ª dose Vacina Meningocócica C Vacina Meningocócica C

6 meses 3ª dose Hepatite B

Tetravalente (DTP + Hib) Pentavalente (DTP + Hib + HB)

Vacina Oral Poliomielite Vacina Oral Poliomielite

Vacina Pneumocócica 10 Vacina Pneumocócica 10

9 meses Dose inicial Febre Amarela Febre Amarela

12 meses 1ª dose Tríplice Viral Tríplice Viral

Reforço Vacina Pneumocócica 10 Vacina Pneumocócica 10

15 meses 1ª reforço Tríplice Bacteriana (DTP) Tríplice Bacteriana (DTP)

Reforço Vacina Oral Poliomielite Vacina Oral Poliomielite

Vacina Meningocócica C Vacina Meningocócica C

4 anos 2º reforço Tríplice Bacteriana (DTP) Tríplice Bacteriana (DTP)

2ª dose Tríplice Viral Tríplice Viral

10 anos 1 dose a cada 
10 anos

Febre Amarela

CAMPANHAS NACIONAIS PARA CRIANÇAS

Menores de 5 anos Vacina Oral Poliomielite Vacina Oral Poliomielite

De 6 meses a menores 
de 2 anos

Vacina Influenza (Gripe) Vacina Influenza (Gripe)

Fonte: DAB/SAS/MS.
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Crônica
Saúdeda A ACS e o “mosquito da dengue”

Texto: “Aparecida”     /lustração: Roosevelt Ribeiro

Sabinópolis, outubro de 2012 

Meu nome é Maria dos Santos Costa, mais co-
nhecida como “Aparecida”, tenho 50 anos, sou 
agente comunitária de saúde na comunidade Córre-
go Mestre (Quilombola), zona rural do município de 
Sabinópolis, Minas Gerais, há 11 anos, e vou contar 
um pouco da minha história para vocês.

Fiz o segundo grau em escola particular paga 
pelo meu pai, que sempre cobrou de eu não poder 
repetir ano. Fazia questão de lembrar que quando 
eu começasse a trabalhar veria o quanto custa man-
ter os gastos com estudos.

Assim que saí da escola, comecei a trabalhar 
como copeira em um hospital. As colegas diziam 
que não era trabalho para mim, que não era o meu 
lugar, mas ali fiquei por nove meses. Depois, entrei 
num processo seletivo para professora primária na 
BEM – Bem Estar do Menor, de uma instituição pen-
tecostal, e fui aprovada em segundo lugar. 

Assumi as aulas em Correntinho, uma comuni-
dade distante da cidade. Era difícil a ida para lá. 
Às vezes de carona de caminhão, cheio de 
trabalhadores, em outras de carroça, e 
algumas vezes a pé, mas sempre 
fui animada e traba-
lhei com os alunos 
do primário, lá, 
por cinco anos. 
Depois fiquei um 
ano, na mesma institui-
ção só que na cidade, dan-
do reforço escolar, até que me 
transferiram de novo, para a cre-
che de um distrito, Euxenita, a 22 
quilômetros do município. Des-
sa vez fiquei por três anos e 
morava em um alojamento 
com mais quatro colegas.

Entrei em novo con-
curso, da prefeitura, e 
passei a alfabetizar 
adultos em diver-
sas comunidades 
locais, inclusive a de 
Córrego Mestre, até 

que no ano 2000 houve um processo seletivo para 
ACS – agente comunitária de saúde. E, como sem-
pre digo, “com Deus na frente, tudo se consegue”, 
consegui a vaga, mas vou voltar um pouquinho na 
história.

Aos 35 anos, engravidei pela primeira vez. Até 
então era uma gravidez normal, sem muitos proble-
mas, mas quando estava com 5 meses e meio tive 
um aborto espontâneo. Fiquei muito abalada com a 
perda do bebê e, por medo, só fui tentar engravidar 
novamente cinco anos depois. Por medo, também, 
só que de não ser aceita no emprego, escondi mi-
nha gestação até os 5 meses.

Quando meu filho nasceu, portanto, eu já tra-
balhava como ACS do Programa Saúde da Família 
(PSF), que estava sendo implantado, e naquela épo-
ca não se tinha noção da real função do PSF, mas 
recebi um treinamento básico. Trabalhava mais por 
intuição, instinto, dava orientações básicas de higie-
ne, consultas, exames, vacinas etc. e, quando tinha 
dúvidas, corria para o PSF para me informar e saber 

que orientações dar às famílias.
Não tinha, antes, nenhuma expe-

riência com criança a não ser cuidar 
de meus irmãos 

quando era 
mais nova. 

Não sabia tro-
car fralda e tinha 

pavor de criança no 
momento da vacina, 

mas ali estava eu, ACS e 
MÃE, e tinha que colocar 

em prática tudo aquilo que, 
por muitas vezes, eu orien-
tava durante minhas visitas 

domiciliares.
Logo após o nasci-

mento do meu filho, mi-
nha mãe adoeceu e tive 
que ir a Belo Horizonte 
carregando o menino 
para cuidar dela e, por 
isso, abri mão de ser ACS 
por mais cinco meses. 
Após retornar, graças a 
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Deus minha vaga não tinha sido preen-
chida e retornei às atividades, só que 
agora mais segura, pois meu filho já 
estava grandinho. A partir desse mo-
mento, comecei a colocar em prática 
todas as orientações que recebia no 
PSF para dar para as famílias que visi-
tava. E em minha casa também.

Por muitas vezes, tive que levar 
meu filho para o serviço comigo, 
para as visitas domiciliares, para os 
atendimentos na comunidade, ou 
pedia a alguém da comunidade para 
ficar com ele. O fato de eu ter sido 
mãe estando mais velha, a meu ver, 
foi uma experiência muito boa, ape-
sar de todos dizerem que eu estava 
“doida” e que “pai e mãe velhos es-
tragam a criança”.

O PSF e suas ações foram crescen-
do, da mesma forma meus conhecimentos sobre os 
assuntos que interessam minha comunidade foram 
aumentando. Treinamentos foram acontecendo, 
dados pelas enfermeiras e pela Secretaria de Saúde, 
para melhorar o nosso atendimento às comunida-
des. No ano de 2008, por exemplo, tivemos o 1º 
módulo do Curso Técnico de Agente Comunitário 
de Saúde, que foi um marco no nosso trabalho. 
Agora, existe a Aparecida de antes do curso e a 
Aparecida de depois do curso.

Hoje, sou ACS 24 horas, pois quando penso que 
vou dar o jantar para o meu filho ali chega alguém 
me gritando na porteira para saber algo sobre o 
atendimento, vacina etc., mas não me importo com 
isso. Estou sempre com um sorriso no rosto para re-

cebê-los, pois sei que sou a única 
pessoa que pode informá-los so-
bre os acontecimentos da nossa 
equipe. Os atendimentos em nos-
sa comunidade (rural/quilombola) 
são feitos de 15 em 15 dias.

Acompanho, atualmente, 
aproximadamente 200 pessoas, 
distribuídas em 58 famílias, e não 
tenho uma inimizade com nin-
guém. Tenho cadastrados 4 dia-
béticos, 37 hipertensos, 15 crian-
ças até 10 anos, e ainda nenhuma 
gestante, por enquanto.

Além do trabalho como ACS, 
estou envolvida com os eventos 
da comunidade, da igreja (Ca-
tólica) de que participo e festas 
religiosas. Meu filho está com 10 
anos e estuda no 5º ano primário. 

É uma criança ativa, esperta e inteligente, e me aju-
da nas apresentações de teatro que faço na comu-
nidade, como um excelente ator. Ele fez o papel do 
mosquito da dengue em uma delas.

Sinto que é uma experiência muito boa e traba-
lhosa ser MÃE e ACS! Amo o que eu faço!

Espero que leiam com carinho minha carta. Um 
abraço grande a todos os colegas agentes comuni-
tários de saúde!

*”Aparecida” é o nome pelo qual é conhecida a agen-

te comunitária de saúde Maria dos Santos Costa, em 

Sabinópolis/MG

Você faz crônica, elabora textos técnicos, escreve artigos ou conta contos? 
Mande para nós. Esta seção foi feita para você se comunicar conosco! Envie 
também sugestões de matérias, entrevistas para a revista, ou suas críticas. 

Entre em contato com a redação: revista.sf@saude.gov.br. 

A Revista Brasileira Saúde da Família reserva-se o direito de publicar os textos 
editados ou resumidos conforme espaço disponível.

“...Não sabia 
trocar fralda 
e tinha pavor 
de criança no 
momento da 

vacina, mas ali 
estava eu, ACS 
e MÃE, e tinha 
que colocar em 

prática tudo 
aquilo que, por 
muitas vezes, 

eu orientava...”
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