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Pensado e construído no espaço da 
cidadania, o PSF 
assume agora a 
proa das propostas 
da atenção básica 
no sistema de saúde

Mais um número da Revista
Brasileira de Saúde da Família.
No entanto, este "mais um"
tem características de inovação
e de primeiros frutos. A idéia
continua sendo a mesma: ates-
tar experiências inovadoras e
criativas, analisar resultados
utilizando-se de metodologia
científica e de depoimentos co-
lhidos diretamente com os pro-
fissionais e com a  população
envolvida, apresentar elemen-
tos teóricos e práticos que con-
tribuam para o trabalho das
equipes de Saúde da Família es-
palhadas por todo o Brasil. 

A novidade – permanente
novidade – está na forma como

cada experiência em curso res-
ponde a uma realidade muito
peculiar e própria. Sendo em
suas bases um só esforço, na
ponta de suas realizações, o
Programa Saúde da Família se
faz novo a cada momento. Por
isso esta revista é necessária.
Ela ajuda a construir a memória
de algo que pode ser considera-
do novo demais para se preocu-
par com lembranças e registros,
mas que aprendeu que a força da
memória está justamente em fa-
zer presente a história. As equi-
pes de Saúde da Família, objeto
e sujeito dos artigos a seguir, es-
tão fazendo a história presente
da saúde pública no Brasil.

Nos relatos de experiências e
nos textos de avaliação e pesqui-
sa, o leitor vai encontrar um sa-
ber em construção. E que, por
isso mesmo, se abre ao debate,
aos questionamentos, às contri-
buições e até mesmo às contesta-
ções. O setor saúde, no Brasil,
soube se constituir enquanto
campo de conhecimento tendo na
origem a democracia do debate
na arena pública. E é desta base,
soldada parte a parte com a con-
tribuição de gerações de teóricos,
técnicos, militantes e profissio-
nais, que a estratégia Saúde da
Família brotou enquanto alterna-
tiva técnica e proposta política. 

Não deve ser outro o objetivo
de uma publicação como esta:
abrir o debate, criar espaço para
o confronto de idéias e noticiar o
novo. Pensado e construído no
espaço da cidadania e da contes-

tação do modelo elitista na ideo-
logia e incompetente na prática,
plasmado historicamente no Bra-
sil, o PSF assume agora a proa
das propostas da atenção básica
no sistema público de saúde. E é
esta localização que torna a ne-
cessidade de ampliar o debate
uma obrigação ainda mais pre-
sente, e esta revista uma arena
de troca de experiências ainda
mais necessária. 

Conselho Editorial da 
Revista Brasileira de 

Saúde da Família

Fazendo a 
história presente
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A porta do 
debate está aberta 

José Serra, ministro da saúde
xistem algumas atitudes
que valem mais que qual-
quer proposição teórica ou

discurso. No caso da saúde,
a inversão de recursos é a mais elo-
qüente forma de dar à palavra "prio-
ridade" sua singularidade de nascen-
ça. A aposta no modelo do Programa
de Saúde da Família, já hegemônico
na configuração do sistema de aten-
ção básica à saúde no Brasil hoje, se
desenha ainda, em um futuro próxi-
mo, como uma estratégia de mudan-
ça radical da forma de se fazer saúde
no Brasil. Uma transformação desta
monta, que enfrenta adversários his-
tóricos e interesses fortemente arti-
culados, precisa mais do que bons
propósitos: necessita de resultados.

O Sistema Único de Saúde, pro-
duto e consumação do que veio a
ser conhecido como reforma sanitá-
ria, tem no PSF um dos seus trunfos
em termos políticos, técnicos e de
resultados. No campo da política,
ele garante o duplo caminho da de-
manda bem articulada e conseqüen-
te por mais e melhores serviços – de
um lado – e da resposta organizada
da população em fóruns participati-
vos. No âmbito técnico, o PSF traz
a revalorização da clínica, o incre-
mento do vínculo, o resgate dos sa-
beres tradicionais. E com relação
aos resultados, vem escrevendo, de
cidade em cidade, de comunidade
em comunidade, uma história de in-
versão de índices vergonhosos de
mortalidade, morbidade e sofrimen-
to, em números inquestionáveis e
histórias tocantes.

O capítulo dos resultados é o
mais impressionante e variado pos-
sível. Em alguns contextos, carrega-
dos de problemas conjunturais e es-
truturais, apenas a entrada da equi-
pe e sua lógica de atuação permitiu
o alcance de patamares sanitários
inimagináveis. A saúde, que é sinal
de alerta das desigualdades sociais,

se transforma nestas localidades no
setor no qual se dá a torção em di-
reção à qualidade de vida. Os exem-
plos que o Ministério da Saúde vem
catalogando, nesta publicação e em
outras atividades, falam dessa reali-
dade, que já atinge hoje mais de
dois mil municípios.

O Programa Saúde da Família
atinge agora o desafio maior de ser
o núcleo da atenção básica. Não
tem mais o charme de ser alternati-
vo, o viés ousado de se colocar
como possibilidade, a ambientação
institucional de um programa isola-
do na lógica mais ampla do sistema
de saúde. Ele provou que funciona,
e por isso mesmo tem que funcionar
cada vez melhor. E para todos.

Para isso, os desafios agora co-
locados, que já vinham sendo apon-
tados há tempos, passam a fazer
parte do cotidiano do sistema pú-
blico de saúde. Dar plena capacida-
de de operação ao PSF não é mais
uma tarefa de algumas equipes, mas
o objetivo central das ações de go-
verno no âmbito da atenção básica.
Para isso, além da questão dos re-
cursos e da decisão política, dadas
já como definitivas e inquestioná-

veis pelas ações de governo neste
sentido, alguns problemas se anun-
ciam e estão a exigir criatividade e
inteligência do setor saúde.

Entre estas dificuldades, algumas
são de ordem institucional, como a
configuração articulada e sinérgica
entre as esferas de poder, outras são
de natureza cultural, como o novo
modelo de formação de profissionais
de saúde capaz de atender às exigên-
cias do PSF. São problemas que não
se criam no vazio social. Eles emer-
gem da história de uma relação de
dependência entre o sistema de saú-
de e a regulação pública. Na medida
em que a população, com a devida
justiça, postulou a saúde como um
direito, a atuação da esfera pública
deixou de ser a matriz que inicia o
processo para ser o componente que
viabiliza as demandas públicas legiti-
mamente colocadas.

Estes desafios tocam na cultura
brasileira. E sabemos todos como as
mudanças culturais são difíceis e
exigem tempo. No entanto, até por
um imperativo de vida, não há tem-
po a perder. A mudança é para ago-
ra. A vida não pode esperar mais. É
uma tarefa para a qual estão convo-
cados profissionais de saúde, inte-
lectuais, secretarias estaduais e mu-
nicipais de Saúde, professores, uni-
versidades, sindicatos, população,
conselhos de Saúde. Para todos, a
porta do debate está aberta.

Os desafios colocados pelo PSF passam
a fazer parte do
cotidiano do
sistema público
de saúde

E
Ruben Silva
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implantação do Pro-

grama Saúde da Fa-

mília no Estado de São Pau-

lo tem sido,  nas palavras

do Secretário Estadual de

Saúde, José da Silva Gue-

des, "um processo em cons-

tante expansão". Das 877

equipes previstas até de-

zembro deste ano, perto de

92% já se encontram im-

plantadas. Médico, sanita-

rista e professor pleno de

Medicina Social da Faculda-

de de Ciências Médicas da

Santa Casa de São Paulo,

José Guedes, que está a

frente da SES/SP desde

1995, fala sobre os desafios

deste processo.

Qual o quadro de implantação
do PSF no Estado de 
São Paulo?

Dados de julho indicam que, o
PSF está implantado em 283 mu-
nicípios do Estado, com a atua-
ção de 811 equipes de Saúde da
Família.

Um dos desafios do PSF tem
sido a participação sinérgica
dos três níveis de governo.

Qual é, na sua avaliação, o 
papel do nível estadual neste
processo?

O governo do Estado de São
Paulo, através da SES, tem prioriza-
do e incentivado a implantação da
estratégia Saúde da Família nos
municípios, e para isso vem promo-
vendo fóruns regionais de discus-
são e sensibilização envolvendo
prefeitos, secretários municipais de
Saúde, técnicos e população. Esses

Buscando a promoção
do bem comum
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fóruns já ocorreram em todas as
nossas 24 regionais de Saúde. 

Uma das formas de participa-
ção do Estado tem sido a articula-
ção das instituições de ensino, mu-
nicípios e regionais de Saúde no
Sistema Estadual de Capacitação,
Formação e Educação Permanente
para Saúde da Família. O Estado
tem também investido recursos fi-
nanceiros próprios para o PSF, em
áreas com dificuldades específicas,
como por exemplo o município de
São Paulo, ainda não habilitado ao
SUS, e também em áreas de baixo
desenvolvimento socioeconômico,
como o Vale do Ribeira, através da
implantação do Projeto Qualis/PSF.
No Projeto Qualis/PSF do municí-
pio de São Paulo, o Estado é o res-
ponsável executivo direto pela es-
tratégia, enquanto no Projeto Qua-
lis/PSF Vale do Ribeira o município

é o executor das atividades.

Que critérios São Paulo vem 
utilizando na priorização 
dos municípios para 
implantação do PSF?

O PSF, pelo seu próprio conceito
e resultado, deve ser implantado em
todos os municípios e não só nas re-
giões pobres. Não se trata de crité-
rios técnicos ou prioridades, mas
sim de um grande esforço para tor-
nar mais factível a sua implantação
e expansão em todas as regiões. A
intervenção do estado deve ocorrer
sempre que o município necessitar.
Por exemplo: na cidade de São Pau-
lo, que esteve fora do SUS, foi ne-
cessário que o Estado implantasse e
executasse o PSF (Qualis), ou ainda
em municípios muito pobres, como
no caso do Vale do Ribeira. Ou seja,
consideramos prioritário o PSF como
um componente sistêmico de saúde
para qualquer país (Canadá, Cuba
ou Brasil), ou população (rural e
dispersas ou urbanas concentradas)
e não somente associado à pobreza. 

Muitos identificam o PSF com
o Norte-Nordeste. 

De que forma o trabalho das
equipes pode responder a 
necessidades de contextos 
de grande urbanização?

A própria implantação do
Qualis/PSF na capital do Estado
e em áreas metropolitanas como
o município de Mauá demonstra
que o PSF se adequa a qualquer
população, sendo muito mais
uma questão de determinação
política e possibilidade concreta
de execução, onde se deve con-
siderar quais as áreas prioritárias
para a implantação, os indicado-
res epidemiológicos, socioeco-
nômicos e culturais das popula-
ções, a organização e resolutivi-
dade dos serviços já existentes,
além de uma necessária visão
sistêmica da saúde.   

O trabalho das equipes, volta-

do diretamente às realidades de
saúde dos grupos sociais e de
suas famílias, pode identificar,
com bastante clareza, as necessi-
dades dessas populações bem
mais facilmente do que uma con-
sulta tradicional. De acordo com
os contextos específicos em que
vivem, torna-se possível enfren-
tar as necessidades de saúde, até
mesmo aproveitando algumas
vantagens da grande urbaniza-
ção, agregando com mais facili-
dade os interesses e os recursos
disponíveis, de referência e con-
tra referência já existentes.

Como vê a idéia de 
substituição do modelo de 
assistência básica? É viável
pensar, a curto prazo, numa
substituição total?

O ideal não é substituir o
atual modelo de assistência bá-
sica, mas complementá-lo, apri-
morá-lo, expandi-lo.

O modelo atual é, em sínte-
se, fundamentalmente voltado
para a assistência médica a pes-
soas que demandam, que procu-

ram os serviços de saúde. Os ser-
viços de saúde, na grande maio-
ria das vezes, não desencadeiam
medidas pró saúde fora do âmbi-
to setorial, nem mobilizam a po-
pulação ou equipamentos outros
disponíveis para resolver neces-
sidades de saúde/doença. Uma
atuação dinâmica, de busca ati-
va, em geral, só se dá em ações
de prevenção específica, como
para doenças evitáveis por vaci-
nação.

Não se quer acabar com nada
disso; não se quer deixar de tra-
tar o doente, nem interromper
as campanhas de vacinação.

O que se deseja, e se tem
buscado ativamente, é uma am-
pliação dos esforços para que a
essas ações que já vêm sendo
desenvolvidas seja acrescida uma
presença profissional para a saú-

de junto ao núcleo social primá-
rio da sociedade, a família, a fim
de que, a partir do levantamento
dos seus problemas de saúde
mais expressivos, em conjunto,
busquem-se soluções, seja na
rede de serviços de saúde, seja
na sociedade em geral.

Já existem indicadores em 
São Paulo que afiram a 
boa resposta do PSF aos 
problemas de saúde do Estado?

Se eu entendo indicadores
como taxas ou índices, sejam nu-
méricos ou qualitativos, que in-
formam o quanto eficazes ou
efetivas são as respostas às
ações desenvolvidas, posso afir-
mar que estão em estudo. Esses
indicadores... eles até já exis-
tem. O problema é a adequação

“O ideal não é substituir o atual modelo de assistência básica, mas
complementá-lo, 
aprimorá-lo, 
expandi-lo.”
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e a devida consideração do seu
real valor para a mensuração
dos resultados esperados, tendo
em vista a natureza desses mes-
mos resultados. 

Para tanto, existe até pro-
jeto de pesquisa em andamen-
to, desenvolvido por cientistas
ligados a quatro instituições
acadêmicas, que se iniciou
com recursos da Fundação Zer-
bini e hoje tem financiamento
da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo
(Fapesp).

Entretanto, se eu entendo
indicadores como sinais obje-
tivos de satisfação, expressa
ou implícita – comparecimen-
to aos retornos, adesão às ati-
vidades propostas e aos trata-
mentos –, poderia afirmar que
todos os levantamentos e to-
das as manifestações das co-
munidades abrangidas pelo
PSF são no sentido de manter,
expandir e continuar as pro-
gramações, na forma em que
vêm sendo desenvolvidas. E,
com freqüência, já se identifi-
cam sinais muito evidentes de
que os resultados estão sendo
obtidos no desenvolvimento
de parcerias entre as popula-
ções atendidas e ONGs das re-
giões – as quais se dedicam à
melhoria da alimentação, do
emprego – movimentos sociais
para a abordagem e prevenção
de diferentes manifestações
da violência e nas mobiliza-
ções de órgãos públicos de sa-
neamento básico, de abasteci-
mento alimentar. Esse movi-
mento dá-se sem prejuízo das
atividades clássicas de saúde;
ao contrário, aumenta-se a co-
bertura vacinal, melhora-se e
completa-se o tratamento das
doenças crônicas, aprimora-se
o atendimento pré-natal, e as-
sim por diante.  

Dado ainda ao curto espaço
de tempo de convivência do
PSF entre nós, em São Paulo,
não há ainda índices confiá-
veis ou expressiva alteração no
perfil de morbi-mortalidade,
como já é possível identificar
em algumas áreas do país.

Como se organizam os Pólos 
em São Paulo?

Para se alcançar êxito na im-
plantação do PSF, a atuação dos
profissionais vem se desenvol-
vendo de modo coerente e ade-
quado à nova proposta, através
dos treinamentos realizados pe-
los Pólos de Capacitação. No Es-
tado de São Paulo, o Sistema de
Capacitação, Formação e Educa-
ção Permanente de Profissionais
para Saúde da Família está orga-
nizado em cinco Pólos regio-
nais, agregando, numa parceria
tripartite, as faculdades de Me-
dicina, Enfermagem e Saúde Pú-
blica do Estado, os municípios e
a Secretaria de Estado da Saúde. 

Existe uma inclinação das 
universidades paulistas para 
o novo modelo?

Sem dúvida, conforme consta-
tado na participação da quase to-
talidade das instituições forma-
doras do Estado de São Paulo no
Sistema de Capacitação, além da
existência, em algumas universi-
dades, de estágios em Unidades
Básicas de Saúde da Família. 

Este ano vamos ter eleições
municipais. Como o senhor 
avalia a perspectiva de 
continuidade ou ruptura das
experiências em andamento?

Alguma ruptura nas experiên-
cias em andamento sempre have-
rá. A minha percepção, entretan-
to, em face dos resultados já ob-
tidos e da valorização que a po-
pulação tem dispensado ao pro-
grama, é que, na grande maioria
dos casos, o PSF terá continuida-
de e a sua expansão será bastan-
te rápida.

A pluralidade política, 
que é um ganho para a 
democracia, pode emperrar
boas relações do Estado 
com municípios governados
por prefeitos de outros 
partidos?

Na atual administração do
Estado, por uma conduta muito
clara e permanente do nosso go-
vernador, esse emperramento,
seguramente, deve ser o menor
possível, ainda que, por vezes,
ao ocorrer, ele possa prejudicar
um melhor desempenho junto à
população de milhões de habi-
tantes. Esse fato aconteceu com
o município de São Paulo, o
qual "não emperrou as boas re-
lações com o Estado", mas, sim-
plesmente, colocou-se à mar-
gem do Sistema Único de Saúde,
o que, por conseqüência, aca-
bou prejudicando uma adequada
programação comum.

Quanto e que porcentagem 
de recursos o Estado de 
São Paulo investe em saúde?

O orçamento de 2000 para a
saúde no Estado é da ordem de
R$ 2,6 bilhões. Esse valor repre-
senta cerca 9% da arrecadação
líquida do Estado.

No que diz respeito ao Proje-
to Qualis/PSF em nosso Estado,
está previsto o financiamento,
através de incentivos do governo
do Estado, neste ano, de aproxi-
madamente R$ 49 milhões para o
custeio das equipes, sendo 105
equipes na capital e 98 equipes
na região do Vale do Ribeira,
existindo ainda a possibilidade
de expansão para outras regiões
consideradas prioritárias.

Nos demais municípios da re-
gião metropolitana e do interior,
estão previstas 504 novas equi-
pes, implantadas com recursos
federais e municipais.

Como se articulam as 
necessidades locais com o
alto grau de referência que 
municípios do Estado 
representam para outros 
estados vizinhos?

Articulam-se a partir da idéia
generosa, e possível, de colabo-
ração recíproca na busca da pro-
moção do bem comum, com a
eqüidade prevista no SUS; gene-
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rosa, mas não ingênua ou suici-
da. Isso tem que ser feito com
articulação econômica, financei-
ra e com alguma disciplina orga-
nizacional porque, caso contrá-
rio, o deslocamento de uma de-
manda espontânea excessiva
para instituições de bom concei-
to, sem chances de ressarcimen-
to na  produção e sem chances
de limitação, para não desquali-
ficar o atendimento, acaba nive-
lando por baixo todos os servi-
ços de saúde e não estimula o
esforço de aprimoramento de
quem tem carência de serviços.
Por isso, são muito bem acolhi-
das medidas disciplinadoras,
como o ressarcimento dos aten-
dimentos feitos fora das áreas da
população atendida, fora do mu-
nicípio de gestão plena ou bási-
ca, a previsão de implementação
do Cartão SUS, por local de resi-
dência, ainda que com direito a
assistência fora do domicílio. 

Esses são exemplos de medi-
das positivas e animadoras para
que a generosidade dos que mais
possuem possa se sobrepor, pos-
sa persistir ao egoísmo de exclu-
sividade, para não sucumbir.

São Paulo tem os maiores
e mais aparelhados campus 
do País. Que contribuição 
pode-se esperar no 
desenvolvimento de 
tecnologias médica e 
gerencial para os cursos 
da área de saúde envolvidos
na atenção básica?

A metodologia desenvolvida
pelo Ministério da Saúde, os
Pólos de capacitação e o traba-
lho desenvolvido no Estado

certamente muito contribuirão.
A título de exemplo, o Esta-

do de São Paulo, não só por
mecanismos espontâneos, mas
organizados, disciplinados,
propicia para profissionais de
nível superior, dois grandes
programas de aperfeiçoamento
na área da saúde. Há a Resi-
dência Médica, com cerca de
4.100 residentes/ano da área
médica, em todas as especiali-
dades, entre as quais aquelas
que compõem o conteúdo da
atenção básica. Além disso,
garantem-se bolsas para apri-
moramento de graduados em
outras profissões. Apenas entre
1995 e 1998, o Estado investiu
na formação e garantiu bolsas
para 16.562 médicos residentes
e 4.278 aprimorandos, o que
representou um investimento
da ordem de R$ 216 milhões.

Nesse mesmo período, ain-
da garantiu o ensino funda-
mental, através do Telecurso
2000, para 770 funcionários.
Na formação de profissionais
de nível médio, cerca de 4.301
servidores foram formados em
articulação com os municípios:

auxiliares de enfermagem,
3.688; auxiliares de consultó-
rio dentário, 356; técnicos de
higiene dental, 131; técnicos
de patologia clínica, 82; técni-
cos de radiologia médica, 24,
entre outros.

Por outro lado, mais ligado
à atenção básica, a partir de
1999, com a entrada em fun-
cionamento dos Pólos de Capa-
citação – com o envolvimento
direto da SES e o apoio finan-
ceiro do Ministério da Saúde

para o funcionamento dos cur-
sos de capacitação, de espe-
cialização para médicos e en-
fermeiros, de gerentes de uni-
dades de Saúde da Família, en-
tre outros – certamente o Esta-
do vem contribuindo para o
desenvolvimento de tecnologia
médica e gerencial, além de
ensejar uma importante opor-
tunidade de investigação e
pesquisa, o que muito pode
ajudar no desenvolvimento e
na difusão do conhecimento. 

A saúde tem conseguido 
sensibilizar e se integrar com
outras áreas de governo?

Sim.
O entendimento da saúde

como resultado de políticas
públicas tecidas e viabilizadas
pelo Estado e pela sociedade e
a convicção de que a promoção
da saúde e a prevenção de
doenças nos indivíduos e na
comunidade dependem tanto
de ações intersetoriais e espe-
cíficas do setor saúde, como
ainda de mudanças de hábitos

e de estilos de vida, tem orien-
tado as ações desenvolvidas e,
principalmente, o como e o
com quem.

Nesse sentido, vêm sendo
realizadas inúmeras ações en-
volvendo o setor saúde e outros
setores do governo estadual, nas
áreas de Justiça e defesa da ci-
dadania; administração peniten-
ciária; educação/ensino-apren-
dizagem; segurança; trabalho/
emprego; alimentação; sanea-
mento básico/meio ambiente.■

Números da ampliação do PSF no interior do Estado de São Paulo

n Vale do Ribeira/Itapeva-Itararé - 98 equipes em 33 municípios;
Unipontal, assentamentos rurais e comunidades remanescentes de quilombos – 118 equipes em 68 municípios;
Vale do Paraíba e Litoral Norte – 50 equipes em 21 municípios

n Estas 266 novas equipes - cuja implantação  envolve investimentos estaduais em torno de R$ 28 milhões -
estarão acompanhando, em média, 50% da população dessas regiões, ampliando para mais 917,7 mil habi-
tantes a cobertura do PSF no interior do estado. 
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Saúde estabeleceu, assim, como
meta prioritária, a expansão das
equipes de Saúde da Família, nas
quais se inserem os Agentes Co-
munitários de Saúde, em face
dos resultados positivos que vêm
sendo registrados. Todavia, o
cumprimento desta meta depen-
de, em grande parte, da supera-
ção de problemas de ordem es-
trutural nas escolas de formação
dos profissionais de saúde. 

Sistema Único de Saúde
(SUS) representa uma
das principais inova-

ções da reforma do Estado
Brasileiro, sua radical descentra-
lização, seu avanço na constru-
ção de metodologias de gestão e
controle social, tornando-o
exemplar no desenho e formula-
ção de políticas públicas . 

O processo de reforma sanitá-
ria não está, entretanto, con-

cluído. Desafios ainda persistem
– uma vez que este processo vem
acontecendo no bojo de trans-
formações de ordem política e
econômica, a exemplo de políti-
cas de ajuste econômico e de
contenção de investimentos no
campo social. 

A operacionalização dos prin-
cípios e diretrizes do modelo as-
sistencial proposto no SUS ne-
cessita avançar. O Ministério da

invertessem a tendência à con-
centração de médicos na Região
Sudeste do país, especialmente
no eixo Rio-São Paulo, à exceção
de um maior dinamismo do inte-
rior paulista, que foi capaz de
exercer forte atração para as es-
pecialidades médicas. Por outro
lado, a tendência à pletora de
médicos foi mantida com a for-

ção nesse ramo: a clientela, os
instrumentos de trabalho, o pre-
ço do trabalho". 

As transformações quantita-
tivas e qualitativas da formação
e distribuição da força de traba-
lho médico não foram acompa-
nhadas de alterações significati-
vas na estrutura da sociedade
brasileira que neutralizassem ou

Saúde da Família
provoca inovações

nas Instituições de Ensino Superior.

O

A decisão do Ministério da Saúde de promover

a articulação entre ensino-serviço, viabilizada

pelos Pólos, vem permitindo uma primeira

etapa de sensibilização de importantes

setores dos Centros Formadores.

DONANNANGELO, M.C.F. Medicina e Sociedade - O médico e seu mercado de trabalho, São Paulo, Pioneira, 1971.

O mercado de trabalho e a estratégia Saúde da Família

DONNANGELO, ao estudar o
mercado de trabalho médico em
São Paulo na década de 70, as-
sinalou que "o efeito mais signi-
ficativo sobre a integração do
médico no mercado de trabalho
é a perda de sua autonomia, tra-
dicionalmente representada pelo
controle individual sobre os
principais elementos da produ-

Maria Fátima de Sousa * 
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mação de cerca de 8.000 médi-
cos recém-graduados ao ano
(dados de 1994) e com um "ex-
cedente" de 3.000 graduados,
que não logram acesso aos pro-
gramas de Residência Médica.

Ao mesmo tempo, vem ocor-
rendo uma extraordinária expan-
são do campo de conhecimentos,
técnicas e equipamentos, diver-
sificando os meios e os objetos
de trabalho médico, confirmando
o que já assinalara DONNANGE-
LO: "a especialização acentua a
complementariedade entre as di-

versas formas de trabalho e, con-
sequentemente, a dependência
entre os especialistas em termos
da compreensão da totalidade
dos processos que atuam sobre o
organismo humano".

A diferenciação e a comple-
mentariedade manifestam-se no
processo de qualificação e des-
qualificação técnica que se re-
produz na organização social das
práticas de saúde. Estas mudan-
ças também se refletem no des-
locamento para o ambulatório
das tecnologias mais complexas,

tanto de diagnóstico como de
tratamento, com repercussões
na estrutura de gastos de saúde.

O processo da reforma sani-
tária não pode se contrapor às
tendências do progresso técni-
co, nem à crescente divisão téc-
nica e social do trabalho em
saúde, sob pena de alijar-se das
demandas sociais contemporâ-
neas e não atender aos novos
padrões demográficos e epide-
miológicos da população brasi-
leira. Nesta perspectiva, os Pro-
gramas Agentes Comunitários de

* Graduada em
Enfermagem,

Especialista em
Saúde Pública,

Mestra em
Ciências
Sociais

Assessora
Especial do

DAB/SPS/MS
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formação de profissionais volta-
dos para o SUS.

Caracteriza-se, portanto, um
duplo movimento, de aproxima-
ção da proposta, dada a sua força
de implantação e adesão social, e
de "desconfiança", ou receio fren-
te aos desafios colocados para a
formação dos profissionais. Por
outro lado, os relatos de produção
dos Pólos indicam que as Institui-
ções de Ensino Superior respon-
dem bem e, com relativa rapidez,
às demandas por discussão e
"vendagem" política do PSF, pela
realização de treinamentos intro-
dutórios, pela capacitação temá-
tica , além de ofertar cursos de es-
pecialização, para profissionais já
inseridos no processo de trabalho
das Unidades de Saúde da Família. 

A decisão do Ministério da

Saúde, Secretaria de Políticas de
Saúde, através do Departamento
da Atenção Básica-DAB, de pro-
mover a articulação entre o ensi-
no e o serviço, viabilizada pelos
Pólos, vem permitindo assim,
uma primeira etapa de sensibili-
zação de importantes setores dos
Centros Formadores. Há hoje uma
ampla compreensão de que o
PACS/PSF constituem-se, de fato,
em estratégias que irão viabilizar
uma nova forma de ofertar/deman-
dar Serviços Públicos de Saúde. 

Portanto, a reforma do ensino
na área de saúde faz-se urgente,
para atender, em novas bases os
cenários sociopolítico e sanitário
que os municípios brasileiros
vêm edificando.

Os mecanismos de sensibili-
zação mais frequentes vêm se de-
senvolvendo de duas formas. Por
um lado, através de seminários
para discussão e divulgação dos

Saúde (PACS) e Saúde da Família
(PSF) devem ser entendidos
como potencial elemento para
re-orientar a forma de organizar
os serviços de saúde em cada
município brasileiro, além de
provocar grandes inovações no
âmbito da formação dos profis-
sionais da saúde .

Os Pólos estão 
dando certo

Os Pólos hoje implantados en-
volvem um total de 58 Escolas e
Faculdades de Medicina e 62 Es-
colas e Faculdades de Enferma-
gem, e vêm articulando em torno
de si, nas suas diferentes consti-
tuições, outras profissões e facul-
dades da área da saúde e  áreas
complementares, como as de Nu-

trição, Serviço Social, Farmácia,
Psicologia, Administração e Enge-
nharia. Tal articulação demonstra
a capacidade de agregação e pro-
vocação que a estratégia Saúde de
Família vem suscitando hoje junto
às Instituições de Ensino Superior.

Este interesse, voltado para a
formação de um novo profissio-
nal, capaz de inserir-se em uma
equipe multiprofissional, vincu-
lando-se as famílias/comunida-
des, impõem revisar atitudes,
valores e práticas de saúde. Ra-
zão pela qual exige, por parte dos
centros formadores, o desenvol-
vimento de estratégias de ensi-
no, de produção e disseminação
de conhecimentos direcionados a
uma nova realidade socio-sanitá-
ria. Com isto, justifica-se a reti-
cência de alguns  centros forma-
dores mais tradicionais, em parti-
cular da escola médica, em fazer
de fato uma reforma profunda na

princípios e propostas de Saúde
da Família, dentro das Insitui-
ções de Ensino Superior, envol-
vendo profissionais dos serviços
que discutem com a comunidade
acadêmica suas necessidades de
apoio e capacitação, e a impor-
tância dos centros formadores
neste processo. Por outro lado,
através da discussão de novas
metodologias de ensino, como
por exemplo, as metodologias da
problematização, que acabam
por demandar uma nova e mais
intensa abordagem das questões
referentes a atenção integral a
saúde, bem como o estabeleci-
mento de novos espaços de ensi-
no-aprendizagem, como os reali-
zados na comunidade, em servi-
ços de saúde da família. 

As Instituições de Ensino Su-

perior envolvidas nos Pólos de
Capacitação de Saúde da Família,
que já vêm desenvolvendo ativi-
dades desta natureza, apresen-
tam resultados muito importan-
tes, uma vez que é  grande o nú-
mero de Escolas de Medicina e
Enfermagem que vêm incorpo-
rando temas e eventualmente
criando disciplinas de Saúde da
Família, além de ofertar uma
quantidade considerável de cur-
sos de especialização e treina-
mento introdutório.

Um segundo nível de envolvi-
mento, ainda nas Escolas de Me-
dicina e Enfermagem, vem se ca-
racterizando pela criação ou
adaptação de estágios de saúde
coletiva direcionados a Unidades
Básicas de Saúde da Família  (no
caso de internatos rurais), está-
gios curriculares nos primeiros
anos da graduação, de curto pra-
zo, mais direcionados à observa-

n Os Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente para Pessoal de Saúde da Família articu-

lam instituições de ensino superior e secretarias estaduais e municipais de saúde. São financiados com

recursos federais repassados através de convênios entre o Ministério da Saúde e secretarias de saúde. A

implantação dos Pólos teve início em 1997. Hoje, existem 21 Pólos em 16 estados, número que será

ampliado para 32, com a implantação, no segundo semestre de 2.000, de mais 11 Pólos em 11 estados.
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ção e discussão dos princípios do
PSF, ou estágios mais longos, no
internato, voltados ao desenvol-
vimento de atitudes e práticas
consistentes com esta proposta.

Em outras instituições em que
a discussão da estrutura curricular
e das estratégias de ensino já se
encontram em um nível de pro-
fundidade maior, a estratégia
Saúde da Família vem sendo in-
corporada naturalmente, na medi-
da em que se constitui como cam-
po de excelência para o aprendi-
zado de práticas profissionais
mais eqüânimes e menos elitistas,
como é o caso, por exemplo da
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), da Universidade
Estadual de Londrina
(UEL), e da Faculda-
de de Medicina

de Marília. Em outras, o proposta
de Saúde da Família vem sendo
fortemente apoiada, dentro de um
movimento para a implementação
de uma ampla reforma nas práti-
cas de ensino tradicionais, como é
o caso da Universidade de São
Paulo, campus de Ribeirão Preto.

No que se refere à Enferma-
gem, dada a tradição de uma for-
mação mais integral e já há lon-
go tempo, com campo de prática
e integração com a rede básica
de saúde, a proposta de Saúde da
Família tem potencializado as
discussões sobre as reformas cur-
riculares mais radicais ora em
curso em várias instituições com-
ponentes do Pólo.

Por último, acrescente-se que
outras Faculdades como Serviço
Social, Psicologia e Administração
da Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF), Engenharia da UFMG,
vem se envolvendo, em função das

articulação do Pólo, em diferentes
momentos da graduação com as
equipes de Saúde da Família.

Estes movimentos podem ser
considerados por críticos mais ra-
dicais, como iniciativas pontuais
e, portanto, de pouco impacto,
quando tomado o universo das
Instituições de Ensino de Saúde
no Brasil, em particular quando se
fala das Escolas de Medicina. No
entanto, entendemos que a estra-
tégia dos Pólos vem cumprindo
um importante papel de potencia-
lizar os movimento de reforma
dentro destas instituições, atuan-
do tanto como agentes de sensibi-
lização, como agregador de inte-
resses, valores  e crença na aproxi-
mação entre o ensino e serviços,

pautados em novas ba-
ses.

Bases essas que envolvem,
além dos conteúdos técnicos ne-
cessários a estas práticas de cui-
dados de Saúde da Família, o
projeto de desenvolver e testar
metodologias gerenciais que
aportem inovações ao SUS, vi-
sando superar os entraves já
mencionados neste texto. Am-
pliando, portanto, os mecanismos
de avaliação com envolvimento
das equipes e dos professo-
res/monitores/tutores/orientado-
res, nos procedimentos de auto-
avaliação necessários à educação
permanente destes profissionais,
completa a raiz destas bases os
instrumentos de controle demo-
cráticos com a maior participação
social das comunidades e dos
usuários, indispensáveis para
aprimorar a qualidade dos servi-
ços de saúde, através de discus-
são dos resultados cumpridos e
das novas metas propostas para

atender as demandas prioritárias
das famílias.

Por fim, os atores sociais que já
estão envolvidos nesta missão de
integrar o ensino e o serviço, de-
vem saber que a história não está
escrita, é tempo de mudar o rumo
do saber e fazer saúde no Brasil,
basta prestar atenção que a boa ou
má política é que faz a diferença.
Portanto, para reinventar o proces-
so de conhecimento voltado para
as pessoas é preciso, também,
reinventar a si mesmo.

Pedagogia 
da esperança

Os resultados  aqui enunciados
procuram demonstrar, o quanto
foi possivel e, em pouco tempo,
entrar nas Instituições de Ensino,

ter as Instituições de
Ensino Superior como par-

ceiras, atuando de forma respon-
sável, democrática e transparente,
na produção, disseminação e
operação de uma agenda de tra-
balho para ampliar o conhecimen-
to do Saúde da Família no Brasil.
Os alicerces que sustentam esta
integração são: o diálogo perma-
nente,  os processos claros de
negociações  e a definição de co-
responsabilidade em torno de uma
agenda concreta e factível.  Os so-
nhos e as  utopias não se apresen-
tam inúteis, ao contrário,  são se-
mentes na  pedagogia da esperan-
ça. Esperança de que os Pólos de
Capacitação possam gerar novos
estímulos tanto para a reforma
curricular dos cursos de saúde
como para a retomada do papel de
vanguarda do SUS no redesenho
das políticas sociais e na própria
reforma do Estado brasileiro. 

58 Escolas e Faculdades de Medicina

62 Escolas e Faculdades de

Enfermagem

Fonte: DAB/SPS/MS

Os 21 Pólos em atividade agregam:
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Vitória da
Conquista

Principal centro regional

na prestação de serviços

especializados, Conquista

vem se destacando por

mudar o rumo da atenção

à saúde.a estratégia está no nome

Arquivo SM
S - Vitória da Conquista
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itória da Conquista está
localizada na microrregião
do Planalto da Conquista,

distante 510 quilômetros de
Salvador. A população do município,
de acordo com estimativa do IBGE
para 2000, é de 253.587 habitantes.
Essa população começou a desen-
volver-se em maior escala a partir de
1940, com a abertura da BR-116, a
Rio-Bahia, que possibilitou uma
constante migração, acentuada na
década de 70 com a implantação do
pólo cafeeiro.

A sua economia está centrada
no comércio, que atende a uma
região de mais de 2 milhões de
habitantes, e na agricultura, com
destaque para o cultivo de café,
mandioca, feijão, milho e algo-
dão. A pecuária também exerce
um importante papel na econo-
mia, com gado bovino, ovino e
suíno. A cidade é o principal cen-
tro regional na prestação de ser-
viços especializados. Ao lado de
serviços tradicionais, o município
conta hoje com uma moderna
rede hoteleira, escolas de alto ní-
vel, serviços médicos hospitala-
res que são referência no Estado,
serviços de consultoria e asses-
soria de empresas, universidade e
aeroporto com vôos regulares.

Vitória da Conquista é admi-
nistrada pelo médico Guilherme
Menezes, eleito em 1996, por
uma coligação composta de sete
partidos políticos.

O Sistema de Saúde

Dezembro de 1996: os serviços
da Secretaria Municipal de Saúde
de Vitória da Conquista são desem-
penhados por 195 funcionários.
São profissionais desmotivados,
com cinco meses de salários atra-
sados, agentes rurais de saúde sem
condições de trabalho, oito unida-
des básicas de saúde que atendem
precariamente, sem medicamentos
e material. A vigilância epidemio-
lógica encontra-se desativada. Al-
tos índices de mortalidade infantil
e doenças acometem as popula-
ções da zona urbana e rural. A saú-
de pública sucumbe frente às difi-
culdades e ao abandono pelo po-
der municipal. A dívida do municí-
pio é de R$ 83 milhões. 

Ano 2000: A Secretaria de
Saúde conta com 1.008 funcioná-
rios, recebendo capacitações
constantes e salários em dia. Os
35 agentes rurais estão na ativa,
as 14 unidades de saúde existen-
tes atendem bem às demandas da
população mais necessitada e a
vigilância epidemiológica funcio-
na normalmente. 

Vários outros serviços foram
implantados pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde: a Central Infor-
matizada de Marcação de Consul-
tas, o Centro Municipal de Aten-
ção Especializada (Cemae), o
Centro de Referência em DST/
Aids com hospital-dia, ambulató-
rio e centro de testagem anôni-
ma, o Serviço de Referência para
Hanseníase e Tuberculose e os
Serviços de Pré-Natal e ACD. 

O município está garantindo
o funcionamento de um Sistema
Municipal de Saúde público e
gratuito, com uma estruturada
rede de serviços de promoção,
prevenção, tratamento e reabili-
tação. São 12 unidades de Saúde
da Família (quatro delas na zona
rural), contando com 18 equipes
de Saúde da Família, 305 agentes
comunitários de saúde e 11 en-
fermeiros instrutores/superviso-
res do PACS; seis unidades bási-
cas de saúde (na sede do municí-
pio) com reorganização progra-
mada para unidades de Saúde da
Família e sete serviços de urgên-

V
Alto:

A marcação
de consultas e

de procedi-
mentos espe-

cializado é
feita em
Central

informatizada,
que atende a

45 municípios
da região

sudoeste da
Bahia.

À esquerda:
Reabilitação

física, uma
das 17

especialidades
do Centro

Municipal de
Atenção

Especializada.

*Assessoria de
Comunicação/SMS

de Vitória da
Conquista

Totalmente
público e gratuito,
o Sistema 
Municipal de 
Saúde conta com
uma estruturada
rede de serviços
de promoção, 
prevenção, 
tratamento e 
reabilitação.

Ciro Brigham* e
Alberto Rodrigues, jornalistas

Em
anuel Paulo M

oraes

Em
anuel Paulo M

oraes
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de Saúde, quando foram defini-
das cotas de internação hospita-
lar para cada um deles nos ser-
viços do SUS em Vitória da Con-
quista, de forma a garantir aces-
so à atenção ambulatorial espe-
cializada. 

A rede de serviços especiali-
zados conta ainda com o Centro
de Referência em DST/Aids, o
primeiro e único do estado a
contar com hospital-dia, centro
de testagem anônima e serviço
de atenção especializada num
mesmo espaço. Inaugurado em
janeiro de 1999, o serviço con-
siste em ação educativa, testa-

cia/emergência (convenia-
dos/contratados).

O primeiro passo para introdu-
ção da estratégia Saúde da Famí-
lia foi a implantação do Programa
Agentes Comunitários de Saúde,
em julho de 1998. Paralelamente,
houve a retomada do Programa
Agentes Rurais de Saúde, criado
em 1985. Pouco tempo depois,
em setembro do mesmo ano, foi
iniciada a implantação de cinco
equipes do Programa Saúde da
Família. A meta é ampliar para 30
equipes até julho deste ano.

Antes de o município assu-
mir a Gestão Plena do Sistema
Municipal de Saúde, em outubro
de 1999, foi organizado um Con-
sórcio Programático. Ou seja, foi
feita uma pactuação com outros
40 municípios da região, organi-
zada pela Secretaria Municipal

gem e aconselhamento pré e
pós-testagem, assistência médi-
ca, odontológica, psicológica, la-
boratorial e ambulatorial espe-
cializada e distribuição de medi-
camentos e preservativos. Todos
os testes, exames e tratamentos
são gratuitos e realizados asse-
gurando o anonimato e a privaci-
dade do paciente. O Serviço de
Referência para Hanseníase e Tu-
berculose, que atende a usuários
de diversos municípios, também
dá suporte às ações dos profis-
sionais das equipes do PSF, que
identificam e acompanham os
pacientes.

Abaixo:
Equipe de
Saúde da

Família
orienta

escolares
sobre a

higiene bucal

Procedimentos Janeiro Dezembro  

de 1996 de 1999

Consultas médicas 37.808 152.369

Procedimentos odontológicos 10.062 53.724

Atendimentos de imunização 
e atos não-médicos 100.097 791.844

Exames laboratoriais 8.419 122.445

Fonte: SMS Vitória da Conquista

Edna Santos Nolasco
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Implantação do Programa
Saúde da Família

Vitória da Conquista apre-
sentou o Plano de Implantação
do PSF à Secretaria Estadual de
Saúde em abril de 1998. O prin-
cipal motivo que levou a prefei-
tura à implantação do programa
foi a grande quantidade de fa-
mílias sem assistência, residin-
do em áreas periféricas, com di-
fícil acesso às poucas Unidades
Básicas de Saúde, que se con-
centravam nos bairros centrais.

A escolha das áreas para im-
plantação do PSF levou em con-
ta as áreas de risco e danos à
saúde dos indivíduos priorizadas
pelo município (saneamento,
alta incidência de doenças);
áreas com dificuldade de acesso
a outros serviços; o quantitativo
de 600 a 1.000 famílias para de-

limitação da área de abrangên-
cia; existência de barreiras geo-
gráficas e do fluxo da clientela
em questão; utilização de uni-
dades de saúde já existentes
para ser referência do PSF e
adaptação dos imóveis existen-
tes na área; priorização das re-
giões mais carentes de acordo
com o  nível de eqüidade pro-
posto pelo SUS e previsto na
Constituição federal; nível de
organização da comunidade, ao
menos pela existência de asso-
ciações comunitárias ou de bair-
ros, escolas, pastorais, igrejas
etc., e áreas cobertas pelo PACS.

As equipes do PSF de Vitó-
ria da Conquista são compos-
tas por médico, enfermeiro,
odontólogo, três auxiliares de
enfermagem, seis a oito agen-
tes comunitários de saúde, au-
xiliares administrativos, auxi-

liares de limpeza e serviços ge-
rais e vigilantes. Os profissio-
nais  são selecionados por
meio de prova escrita, análise
de curriculum e entrevista, ex-
ceto os médicos, que não rea-
lizam a prova escrita devido ao
pequeno número de inscrições.
Todas as equipes do PSF são
contratadas pela Associação de

Apoio à Saúde Conquistense
(Asas), uma ONG conveniada à
prefeitura sob o regime da CLT,
com todos os direitos traba-
lhistas asssegurados.

Impacto positivo

Saúde da Família é priorida-
de municipal e já apresenta im-
pacto positivo sobre a saúde da
população coberta pelas equi-
pes do PSF. Estão cadastradas
38.020 famílias no município
de Vitória da Conquista, sendo
que mais de 30% da população
já são acompanhados pelas

equipes e 83% pelos agentes
comunitários de saúde. As equi-
pes desenvolvem vigilância epi-
demiológica em suas áreas de
atuação, inclusive investigação
epidemiológica e ações de blo-
queio. O controle de endemias
conta com 67 profissionais
atuando no combate à dengue,
cada um deles com espaço ter-
ritorial definido. Em 1999, foi
registrado aumento na oferta
de consultas médicas básicas,
procedimentos odontológicos,
Ações de Vigilância Epidemio-
lógica, imunizações e Atos Não
Médicos (AVEIANM) e exames
laboratoriais (veja quadro à
esquerda) nas unidades de saú-
de da rede pública municipal.  

Os resultados obtidos a par-
tir das ações das equipes de
Saúde da Família indicam me-
lhorias significativas em vários

indicadores de saúde, tais como:
taxa de mortalidade geral, imu-
nização infantil, hipertensos e
diabéticos acompanhados, entre
outros, nas áreas de abrangência
do PSF (veja tabela acima).

Reconhecimento público

Com apenas um ano de im-
plantação do PSF, Vitória da
Conquista recebeu do Ministério
da Saúde, em novembro do ano
passado, durante a 1ª Mostra
Nacional de Produção em Saúde
da Família, o "Prêmio Saúde

Mais de 30% da

população são

acompanhados

pelas equipes 

do PSF.

INDICADORES DO SIAB ANTES DEPOIS

Proporção de crianças de 0 a 11 meses com vacina em dia 51,25 77,55

Proporção de crianças menores de dois anos que tiveram diarréia e usaram  TRO 87,3 96,61

Proporção de nascidos vivos com peso baixo ao nascer 5 7,08

Taxa de mortalidade 53,33 12,91

Proporção de hipertensos acompanhados na população coberta 76,62 94,98

Proporção de diabéticos acompanhados na população coberta 55,32 96,32

Proporção de pessoas com tuberculose acomp. na população coberta 75 100

Proporção de pessoas com hanseníase acomp. na população coberta 100 100

Proporção de crianças com aleitamento materno exclusivo em menores de  quatro meses 54,96 60,76

Fonte: SMS Vitória da Conquista
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quilômetros de sua casa. Idalina
dos Santos, 63 anos, hipertensa,
hoje é acompanhada de perto
pela equipe de Saúde da Família.
Ela se lembra de quando viu pela
primeira vez a equipe atuando
junto à comunidade: "Parecia um
sonho! Médico, dentista e enfer-
meira caminhando na rua e visi-
tando todo mundo... Ninguém
esperava, uma coisa que a gente
nunca viu aqui nesse deserto
onde a gente mora...".

"Não acredito que a médica
vai entrar na casa de fulano!" –
essa era a frase que a agente co-
munitária Jandira Cardoso, 23
anos, ouvia dos vizinhos de
quem passava a ser acompanha-
do com visita domiciliar. Mora-
dora do Bruno Bacelar, onde tra-

balha, Jandira pôde constatar
como, por meio do PSF, a saúde
vem sendo fator de integração
num lugar onde não havia senti-
do de coletividade. "Ninguém se
conhecia direito. Tinha pessoas
com dez anos em cima de uma
cama e ninguém sabia. Hoje a
gente sabe de tudo o que se
passa na comunidade."

Na Urbis VI, o PSF também
representou avanços que os mo-
radores jamais esperavam alcan-
çar com as formas tradicionais
de prestação dos serviços de
sáude. "A maior parte das mu-
lheres nem conhecia o próprio
corpo nem sabia o que era
menstruação. Minha mãe tinha
medo de procurar o médico.
Quando foi, já tava nas últimas."
O depoimento é de Edinair Gui-
marães, moradora do Loteamen-
to Morada Real, área de abran-
gência da Unidade de Saúde da

Brasil – uma questão de qualida-
de", na categoria Reconheci-
mento Público. A administração
municipal recebeu, também no
ano passado, o "Prêmio Prefeito
Criança", pelos diversos projetos
nas áreas de saúde, educação e
assistência social voltados para
atenção à criança. 

Em 1999, Vitória da Conquis-
ta apresentou uma das melhores
coberturas vacinais do Estado,
alcançando as seguintes propor-
ções: 191,5% para BCG, 97,6%
para antipólio, 95,3% para DPT,
121,4% para anti-sarampo e
127,1% para anti-hepatite B.
Todas as equipes de Saúde da
Família e Unidades Básicas de
Saúde realizam vacinação de ro-
tina. Uma equipe de auxiliares

de enfermagem faz vacinação
BCG diariamente nos hospi-
tais/maternidades e outra equi-
pe aplica a vacina na zona rural.

A atenção à saúde bucal é
uma das prioridades de inter-
venção da rede básica de saúde,
contando com 15 consultórios
odontológicos e desenvolvendo
procedimentos coletivos nas es-
colas da rede municipal e nas
áreas cobertas pelo PSF. Vitória
da Conquista é a primeira cidade
da Bahia a ter a presença do
odontólogo na equipe de Saúde
da Família.

"Pra mim esse posto caiu do
céu", diz o aposentado Sílvio
Ferreira, 69 anos, morador do
Bairro Bruno Bacelar, um dos
mais pobres de Conquista. Antes
da Unidade de Saúde da Família,
Sílvio Ferreira era obrigado a
procurar atendimento em uma
unidade básica distante cinco

Família da Urbis VI. Ela partici-
pa do Grupo de Mulheres da uni-
dade. "Nessas reuniões é muito
mais fácil tirar a timidez das
mulheres e fazê-las procurarem
o posto de saúde", diz Edinair.

Outra moradora do loteamen-
to, Rosemeire Bittencourt, diz
que está muito satisfeita com o
programa: "Meu pai é idoso, hi-
pertenso e deficiente, e sempre
que ele precisa de acompanha-
mento ele tem". Um dos traba-
lhos coordenados pela unidade e
que tem surtido muito efeito é a
Oficina do Lixo. "A oficina cons-
cientizou a comunidade. O pes-
soal coloca o lixo na hora certa,
o carroceiro passa e pega, e a
gente não vê mais caso de lixo
espalhado", conta a agente co-

munitária Kátia Nolasco, tam-
bém moradora da Urbis VI.

A maioria dos profissionais
do PSF não encara o programa
como mais um exercício de algu-
ma teoria acadêmica despreten-
siosa, e sim como o resultado de
profundas mudanças dos para-
digmas que norteiam todas as
relações entre gestores, profis-
sionais e usuários. O dentista
José Otávio de Souza Silva, 30
anos, vê o Programa Saúde da
Família como um instrumento de
legitimação do SUS e de aproxi-
mação entre quem presta e
quem recebe os serviços: "Essa
prática contribui para a valori-
zação do espírito comunitário,
da solidariedade humana, do
respeito à coisa pública e do
exercício pleno da cidadania".

As equipes de Saúde da Fa-
mília continuamente realizam
oficinas com as comunidades de

Sílvio Ferreira
e Idalina dos

Santos:
atendimento

mais perto
de casa.

"Essa prática contribui para a valorização do espíri-

to comunitário, da solidariedade humana, do respei-

to à coisa pública e do exercício pleno da cidadania".

José Otávio, dentista

Arquivo SMS
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suas áreas de abrangência, dis-
cutindo suas ações e o funciona-
mento da unidade, e principal-
mente estimulando a formação
de conselhos locais de saúde,
como espaços privilegiados para
a participação popular. Além
disso, os grupos educativos aju-
dam a estreitar as relações entre
equipes e usuários.

Controle social

Os profissionais que traba-
lham no PSF participam de um
processo de educação continua-
da elaborado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. O acompanha-
mento do trabalho das equipes
de Saúde da Família é realizado
semanalmente nas unidades, po-
rém, em situações especiais –
como durante o processo de im-
plantação, quando a equipe
apresenta dificuldade de inte-
gração entre seus membros e/ou

comunidade; ou em preparativos
para encontros e feiras de saúde
–, é necessário um acompanha-
mento mais freqüente. Existem
também encontros mensais das
equipes com a coordenação.
Cada equipe do PSF se destaca
por uma característica própria,
seja pela participação marcante
do conselho local de saúde, pe-
las oficinas com a comunidade,
pelo acolhimento ou pelo traba-
lho dos grupos educativos.

O controle social nas unida-
des de Saúde da Família é exer-
cido pelos conselhos locais de
saúde. Cada unidade tem o seu
conselho, com regimento pró-
prio e representação paritária da
comunidade. É nesse espaço de
participação popular que os mo-
radores exercem pressão, ava-
liam e fiscalizam os serviços de
saúde prestados pela saúde pú-
blica, além de encaminharem
propostas para a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde. Por sua vez, a
secretaria, através da Coordena-
ção de Controle Social, presta
assessoria aos conselhos locais
e responde pela capacitação dos
conselheiros.  

Todas as unidades de saúde
dispõem de postos de coleta de
material para exames laborato-
riais, marcam, por telefone,
consultas e procedimentos es-
pecializados necessários à
clientela atendida e possuem
conselho local de saúde estru-
turado, contando com represen-
tantes da população da área de
cobertura. Além da atenção bá-
sica, as unidades oferecem vaci-
nação, planejamento familiar,
coleta de preventivo ginecoló-
gico e atendimento odontológi-
co. As consultas solicitadas pe-
las equipes de Saúde da Família
são marcadas por telefone da
própria unidade, através da Cen-
tral de Marcação de Consultas.

À esquerda:
Conseheiros

de saúde
durante
oficina

realizada pela
Coordenação

de Controle
Social

À esquerda:
A Agente

Comunitária
Jandira e o

dentista José
Otávio

acompanham
famílias

residentes no
bairro Bruno

Bacelar.

Cada unidade de Saúde da Família

tem o seu conselho local de saúde

com regimento próprio e

representação paritária da

Comunidade.

Edna Santos Nolasco
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der Legislativo. Para lidar com es-
tas dificuldades a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde está articulando
espaços para discussão do PSF
nos conselhos das unidades, nas
reuniões com os prestadores e na
Câmara de Vereadores, como tam-
bém uma maior divulgação da es-
tratégia Saúde da Família nas
áreas ainda não cobertas. Como
não há contrapartida do Estado
para as equipes, o município vem
pleiteando que o Estado assuma
sua responsabilidade junto ao
processo de reorientação do mo-
delo assistencial.

Hipertensão

O problema de saúde de maior
prevalência e com risco potencial
de complicações tem sido a hi-
pertensão arterial, a partir dos 30
anos. As equipes do PSF começam
por analisar as fichas "A" dos
agentes comunitários de saúde e
a convidar as pessoas visitadas

Dificuldades

Em Vitória da Conquista são
registrados alguns problemas com
relação aos medicamentos pres-
critos pelas equipes de Saúde da
Família, especialmente com refe-
rência à entrega. A burocracia
para licitação e compra e o pou-
co compromisso por parte de al-
guns fornecedores quanto ao pra-
zo dificultam o processo. Há ain-
da atraso, de cerca de oito meses,
para entrega dos medicamentos
anti-hipertensivos e hipoglice-
miantes orais pelo Estado, além
da deficiência de recursos huma-
nos no almoxarifado municipal e
no setor de distribuição desses
medicamentos às unidades de
Saúde da Família.

Por outro lado, observa-se
ainda concepções distorcidas so-
bre o conceito e os princípios de
Saúde da Família por parte de al-
guns profissionais da rede básica,
de prestadores privados e do Po-

para atendimento na unidade.
Além disso, todas as pessoas aci-
ma de 18 anos que procuram a
unidade por qualquer motivo têm
a pressão arterial aferida. Nos ca-
sos de maior necessidade é pres-
tado o atendimento médico ime-
diato. Os outros casos são agen-
dados. Assim, os hipertensos são
encaminhados para os "grupos
educativos", que se reúnem quin-
zenalmente. Os medicamentos
(anti-hipertensivos) são distri-
buídos gratuitamente na unidade.

“Plano de Saúde”

Com a implantação do PSF, foi
delimitada a área de abrangência
de cada equipe. Os moradores fo-
ram cadastrados e receberam o
"Cartão da Família", que garantia
o atendimento a todos os mem-
bros. Em pouco tempo, muitas fa-
mílias mudaram para as áreas de
abrangência do PSF, a fim de
também receber atendimento

À direita:
Enfermeira do

PSF realiza
controle da
hipertensão

arterial, o
problema de

saúde de
maior

prevalência
no município.

Rita de
Cássia,

médica e
Coordenadora

do PDF em
Conquista.

Edna Santos Nolasco

Arquivo SMS



SAÚDE DA FAMÍLIA • JUNHO/JULHO DE 2000 19

através desse novo "plano de saú-
de", como os próprios moradores
a ele se referiam. Um dia, na Uni-
dade de Saúde da Família do Bair-
ro Bruno Bacelar, um paciente
perguntou à médica Rita de Cás-
sia Ataíde se esse "plano" tam-
bém cobria cirurgia plástica...
"Em outras oportunidades já me
perguntaram se podiam colocar
algum parente como 'dependen-
te', já que tinham família peque-
na!", diz a dra. Rita, hoje coorde-
nadora do PSF no município.

Auditoria

Para acompanhar as ações ofe-
recidas pelos serviços da rede SUS,
realizando sua regulação (princi-
palmente através da Central de
Marcação), Vitória da Conquista
implantou o Serviço de Controle,
Avaliação e Auditoria, que tam-
bém desenvolve auditoria e inves-
tiga denúncias feitas pela popula-
ção. Com isso, deixou de existir a
cobrança de taxas à população por
parte dos serviços contrata-
dos/conveniados com o SUS, o
que ocorria de forma generalizada
antes da Gestão Plena Municipal. 

A rede privada conveniada não
respeitava o contrato na prática, e
sempre cobrou taxas por serviços
que deveriam ser gratuitos, além

região sudoeste do Estado e a 14
unidades de saúde na sede do
município. Também são atendidas
as solicitações de pacientes que
se dirigem ao local de funciona-
mento da Central. Ao todo são
dez terminais funcionando em
rede, empregando um software
desenvolvido pelo Centro de Pro-
cessamento de Dados da prefeitu-
ra. Através da Central estão sen-
do agendados uma média de 25
mil procedimentos/mês nos ser-
viços da rede SUS.

Em novembro de 1999, foi
inaugurado o Centro Municipal de
Atenção Especializada (Cemae).
Com isso, o município passou a
garantir, através do SUS, 4.512
consultas/mês em 17 especialida-
des; 1.200 procedimentos de fi-

sioterapia e 640 de diagnose em
cardiologia e gastroenterologia.
Hoje, o Cemae conta também com
angiologia, oncologia, otorrinola-
ringologia e ortopedia. Antes de o
município assumir a Gestão Plena
do Sistema Municipal de Saúde, a
atenção ambulatorial especializa-
da oferecida pelo SUS se resumia
a consultas médicas de urgên-
cia/emergência, procedimentos
de fisioterapia e patologia clínica
e oferta, bastante limitada, de ra-
diologia (basicamente raios-x
simples) e de ultra-sonografia. 

O Cemae e a Central de Marca-
ção tornam possíveis exames como
tomografia computadorizada, eco-
cardiograma, eletrocardiograma,
raios-x, ultra-sonografia, endosco-
pia digestiva, mamografia, mapea-
mento do plexo venoso e teste er-
gométrico, realizados na rede pri-
vada conveniada com o SUS. As in-
ternações estão sendo garantidas
nos nove hospitais e clínicas que
compõem esta rede. ■

de escolher aquilo que desejava
atender. Com a municipalização
plena e os trabalhos de auditoria e
da Central de Marcação, o quadro
mudou. Ainda existem denúncias,
mas em uma escala muito peque-
na. A administração municipal
tem consciência de que a referên-
cia hospitalar é um problema sério
não só em Vitória da Conquista,
mas em todo o Brasil, até que se-
jam municipalizados os hospitais
públicos estaduais.

Agenda on line

Vitória da Conquista é o pri-
meiro município da Bahia e o
quinto do Nordeste a contar com
uma Central Informatizada de
Marcação de Consultas e Procedi-
mentos Especializados. Todos os
procedimentos eletivos ambula-
toriais especializados são agen-
dados pela Central, que atende
através de videofonistas a 45 se-
cretarias municipais de Saúde da

Os moradores
cadastrados pelas
equipes do PSF
recebem o
“Cartão da
Família”

À esquerda:
Equipe do
Saúde da

Família em
ação.

O Serviço de Controle,

Avaliação e Auditoria

acompanha e regula

os serviços da rede

SUS, desenvolve audi-

toria e investiga de-

núncias feitas pela

população.
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Aracaju,
Há cerca de dois anos, Aracaju dava os primeiros passos rumo à implantação do

PSF. Uma estratégia forte neste processo foi a criação de parcerias com

inúmeras instituições – universidades, associações de moradores, Corregedoria

Pública, Pastoral da Saúde e organizações não governamentais. Hoje, a capital

do menor estado brasileiro já apresenta resultados positivos nos indicadores de

saúde e nas condições de vida da população acompanhada, comprovando, na

prática, o dito popular de que a união faz a força.

a força das parcerias

Roberto Trindade
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O município vem apostando no PSF como o
“grande gancho para melhorar a saúde”.

À esquerda:
Agente

Comunitária
Saúde orienta

gestante.

Doutora em
Economia e

Assessora da
FCM/Unicamp.

racaju, Sergipe. Cidade
litorânea, quente e
úmida. Sem nenhum rele-

vo que a destaque: nem
pedras, nem florestas, nem montan-
has, nem mesmo uma bela curvatu-
ra de praia atlântica. Há mangue,
rios e mar, que às vezes se confun-
dem e mesclam seus tons de água,
parecendo uma coisa só. "E há tam-
bém um belo conjunto de convivên-
cia urbana, claro, limpo, progres-
sista...", como  conta o poeta e
escritor sergipano Mário Cabral.

A população é de cerca de 450
mil pessoas, muitos migrantes das
cercanias de Alagoas, Pernambuco e
Bahia. Quase a metade da popu-
lação é jovem (entre 15 e 39 anos)
e, como em todas as capitais
nordestinas, o predomínio é de mu-
lheres. E mais da metade da popu-
lação é "potencialmente ativa", mas
falta trabalho, "artigo de luxo" nesta
mudança de milênio.

A infra-estrutura na periferia
urbana é razoável. Dados do Sistema
de Informação da Atenção Básica
(Siab) que, em 1998, possibilitou o
cadastramento de 50 mil famílias,
indicam que cerca de 95% dessas
famílias tinham água da rede públi-
ca e energia elétrica e que 87% ti-
nham o lixo coletado. No entanto, o
lixo coletado ainda é deixado total-
mente a céu aberto. A rede de esgo-
to não chega à metade das casas
(43.5%) e, o que é mais grave, nada
é tratado. Cerca de 9% das moradias
despejam os dejetos em qualquer
canto, escorrendo a céu aberto, mas
a maioria se vira mesmo é com fossa
séptica rudimentar (53.9%). 

Saúde da Família – 
estruturando a rede 
básica de saúde 

Até 1998, a saúde na capital
sergipana não era municipalizada
e a rede básica municipal era
pequena e precária. As tentativas
de implantação do PSF haviam
sido vetadas pelo Conselho
Municipal de Saúde, que o consi-

derava um programa eleitoreiro.
Com a mudança político-adminis-
trativa, a Secretaria Municipal de
Saúde passou para as mãos da
médica Rosa Maria Sampaio Vila
Nova de Carvalho, que formou um
invejável escrete feminino, con-
centrando esforços, num primeiro
momento, no processo de munici-
palização, na melhoria da estrutu-
ra administrativa e habilitação

A
Ana Franklin*, socióloga

Roberto Trindade
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para Gestão Plena da Atenção
Básica, efetivada em março de 98.
Foi convocada a V Conferência
Municipal de Saúde e eleito um
novo Conselho Municipal, com o
qual o PSF e o Programa Agentes
Comunitários de Saúde (PACS)
foram negociados e aprovados
sem grandes dificuldades. Foram
implantadas 12 equipes de Saúde
da Família e 299 agentes comu-
nitários de saúde (ACS) em toda a
periferia. Conforme deliberação da
Conferência Municipal, a equipe
básica do PSF foi ampliada, incor-
porando-se assistentes sociais e
cirurgiões-dentistas. 

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) realizou os trabalhos
de seleção interna e capacitação
das equipes. Para dar transparên-
cia ao processo seletivo foi criada
uma comissão multidisciplinar e
interinstitucional. Puderam candi-

datar-se médicos, enfermeiras,
dentistas e assistentes sociais do
SUS, que trabalhavam em
unidades sob gestão municipal. 

Todos os profissionais do Pro-
grama, com exceção do ACS, são
servidores públicos e seu salário é
complementado por meio de gra-
tificação. A composição dos
salários foi estabelecida por
decreto municipal, com isonomia
para todos os profissionais de
nível superior. Os ACS foram con-
tratados por intermédio de con-
vênio entre a Secretaria de Saúde
e a Associação Bom Pastor, uma
organização não-governamental,
ligada à Arquidiocese de Aracaju.

A rede básica necessitou tam-
bém de reestruturação física, com
a implantação de novas unidades
de saúde, além da reforma, ampli-
ação e adequação das unidades
então existentes. A SMS adquiriu

os materiais necessários e implan-
tou o Siab, com a informatização
de  todas as unidades.

A meta para esse ano é
implantar 90 equipes e 
cobrir 70% da população 

No início, o PSF de Aracaju
cobria apenas o cinturão periféri-
co da cidade; hoje, o Programa
conta com 32 equipes, que
cobrem cerca de 37% do total de
famílias estimadas, entrando em
áreas menos precárias, que já
têm saneamento básico.

"Nosso plano é ampliar o PSF,
porque acreditamos que o mode-
lo que está aí está falido, não
tem futuro nenhum. Hoje esta-
mos seguras de que o grande
gancho para melhorar a saúde é o
PSF. Se a gente em Aracaju
tivesse apenas a equipe mínima,
o PSF seria praticamente auto-
sustentável", enfatiza a Dra.
Maria, como é conhecida a dire-

tora de Saúde da SMS. "A maior
dificuldade para essa expansão é
financeira, porque a equipe aqui
acaba sendo mais cara, à medida
que incorpora o dentista e o
assistente social. Além disso, há
um período de transição, até que
se chegue ao número de equipes
que dá direito ao incentivo má-
ximo. A ampliação do PSF tam-
bém implica a adequação das
unidades em termos físicos e de
equipamentos. Em relação aos
recursos humanos, a SMS não
espera ter grandes problemas." 

O PSF sozinho, como a
andorinha, não faz verão: o
importante papel das parcerias

A primeira parceria foi esta-
belecida para a realização do
processo seletivo, envolvendo a
Fundação Nacional de Saúde/MS,

as associações de classe e a
Universidade Federal de Sergipe.
Outra parceria fundamental foi
com a Associação Bom Pastor,
através da qual se conseguiu
garantir a contratação dos agen-
tes comunitários, com todos os
direitos trabalhistas.

A Frente das Associações de
Bairro de Aracaju (Fabaju) desem-
penhou importante trabalho de
divulgação do PSF nas comu-
nidades, apoiando politicamente
o projeto de implantação, fisca-
lizando seu funcionamento,
reivindicando ações não previstas,
identificando os problemas de
saúde e as novas áreas que neces-
sitam de atenção especial.

Como ainda não há Pólo de
Capacitação em Sergipe, a Se-
cretaria de Estado participou da
realização dos Treinamentos
Introdutórios das equipes, e ou-

No início, o PSF
de Aracaju cobria
apenas o cinturão
periférico da
cidade; hoje,
conta com 32
equipes, que
cobrem cerca de
37% do total 
de famílias
estimadas.

■ Redução da mortalidade infantil de 30,4/1.000 nascidos vivos

(1998) para 25,6/1.000 (1999).

■ Redução de gravidez em adolescentes na região de Mosqueiro, de 29,63%

para 13,64% da população de gestantes menores de 20 anos.

■ Aumento significativo do aleitamento materno exclusivo em todas as áreas.

Ex: Areia Branca (15 para 44,4%); Olaria (34 para 62%) Coqueiral (36 para 56%).
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tras instituições de ensino vêm
ajudando no desenvolvimento do
Projeto de Educação Permanente.

No bairro Luzia, formado por
vilas pobres e áreas de invasão, a
Pastoral da Saúde fez uma impor-
tante contribuição para a implan-
tação do PSF: doou uma unidade
de saúde. 

Uma outra parceria de desta-
que é feita com a Associação de
Proteção à Maternidade e à
Infância, com a ONG Família Feliz
e com o Unicef, que prestaram
apoio técnico e financeiro ao pro-
jeto Arte & Vida, Teatro, Saúde e
Educação, uma maneira lúdica e
divertida de tornar disponíveis
informações sobre saúde para
toda a população, através do
teatro de rua, realizado pelos
agentes comunitários.

A Corregedoria Pública de
Aracaju auxilia no projeto "Sou

Criança, Sou Cidadã", que discute
a cidadania como um direito e
implementa ações de promoção
da saúde, visando à redução das
mortalidades infantil e materna.

Dificuldade é o que não falta...

Quando a gente vê o PSF acon-
tecendo pode parecer que não há
dificuldades. Mas dificuldade é o
que não falta. Uma delas é não
existir profissionais com o perfil
adequado, principalmente médi-
cos. É necessário postura, compro-
misso e também capacitação em
clínica geral, porque muitos já são
especialistas. A maioria dos médi-
cos do PSF de Aracaju são pedi-
atras e ainda apresentam dificul-
dades na prática da ginecologia e
obstetrícia, por exemplo. No iní-
cio, a comunidade também ofere-
cia resistência em ser cuidada por

um pediatra. A solução foi intensi-
ficar o treinamento nessas áreas, o
que exige que o profissional deixe,
com freqüência, a unidade. Para
que a população não fique
descoberta, evita-se tirar o médico
e a enfermeira juntos do serviço.

Criando a cultura 
da avaliação...

Avaliar ainda não faz parte da
cultura da administração pública.
Mas essa prática é fundamental
para alimentar o processo de
implementação de uma política,
evidenciando seus acertos e
erros, ajudando a corrigir a rota,
quando necessário. A implan-
tação do Siab tem exigido um
esforço das coordenações do
PSF/PACS e dos profissionais, no
sentido de lidar melhor com os
indicadores, de forma que estes

possam traduzir o impacto do
trabalho realizado.

Em Aracaju, as avaliações são
realizadas em reuniões mensais.
Num dia, a avaliação do PSF e, no
outro, do PACS. "No início, os
dados do Siab não eram muito
confiáveis. O pessoal não sabia
preencher direito. Hoje, estamos
mais confiantes. Cada equipe
recebe seus dados individuais,
que são avaliados: onde não me-
lhorou, porque não melhorou,
quais as dificuldades encon-
tradas...", conta a Dra. Maria.

Os indicadores de saúde do
Siab evidenciam o impacto das
ações: redução da mortalidade
infantil e aumento significativo
do aleitamento materno exclusi-
vo, do uso da terapia de rei-
dratação oral, do estado vacinal
(vacinas em dia) e do acompa-
nhamento dos doentes crônicos.

À esquerda:
“A vida não é

um lixo”, peça
encenada

pelos ACS:
discutindo o
problema do
lixo onde ele

está.

■ Aumento do estado vacinal (vacinas em dia) em todas as áreas,notada-

mente em áreas de invasão, como Coqueiral, (75 para 95%), Soledade

(84 para 99%), Mosqueiro (77 para 93%) e Terra Dura (73 para 84%).

■ Acentuado aumento no acompanhamento dos pacientes portadores

de hipertensão (90,2%), diabetes (95,2%), hanseníase (97,7%) e tuber-

culose (100%) em todas as áreas.

Roberto Trindade
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A SMS tem realizado também
avaliações qualitativas, que
indicam credibilidade, confiança
e aceitação do usuário. O víncu-
lo criado pela equipe com a
comunidade é bastante evidente
e são comuns demonstrações de
afeto e solidariedade. Há avali-
ações que pesquisam, inclusive,
o grau de satisfação do usuário,
sendo realizadas por estagiários
do curso de Saúde Pública,
supervisionados por docentes
das Faculdades de Medicina e
Enfermagem. Os relatórios são
encaminhados à Coordenação do
PSF e discutidos nas avaliações
mensais.

Mas uma boa forma de avaliar
o PSF é ouvir o depoimento dos
profissionais envolvidos:

"O PSF é uma grande lição de
vida. A gente cresce como ser
humano, não só como profissio-

nal. No dia-a-dia valorizamos
tanta coisa que não tem valor, e
quando a gente chega numa
comunidade dessas começa a ver
com outros olhos, ver coisas que
estavam na nossa frente e a
gente não via. Se eu sair do PSF
vou chorar muito, vou sofrer
muito"

(Magali Maria M. Duarte, enfer-
meira, coordenadora do PSF).

"O trabalho das equipes do
PSF tem revelado possibilidades
efetivas de enfrentamento de
situações que levam à doença. O
PSF é um canal através do qual
emergem os problemas das
comunidades, de baixo para
cima, e vão ganhando visibili-
dade. As equipes se sentem com-
promissadas e ajudam na busca
de soluções. Ele ‘força’ a gente a
trabalhar em parceria, o que não
é parte da cultura da adminis-

tração no Brasil. Para implantar
o PSF é necessário decisão políti-
ca, um bom corpo técnico e von-
tade de continuar, com respon-
sabilidades crescentes"

(Rosa Carvalho, secretária
municipal de saúde).

"O pulo do gato é o contato
íntimo dos profissionais de
Saúde da Família nas casas, na
comunidade. A gente passa a ser
membro das famílias. É o conta-
to direto, o apoio, a orientação,
a educação, a conscientização,
enfim, o amor que a gente con-
segue semear ali, que ajuda a ir
enxergando saídas. É preciso tra-
balhar a auto-estima dessas pes-
soas, que é muito baixa, devido
a tudo isso que elas vivem.
Quando a pessoa começa a sen-
tir que é importante, ela passa a
se olhar de um outro jeito, se
cuidar e também cuidar do que

está a seu redor. E aí podemos
dizer que compartilhamos a
responsabilidade nos cuidados
de saúde. A solução dos proble-
mas não está na equipe de
saúde, está nas pessoas. A maio-
ria dos problemas é de cunho
social, emocional, questões que
não vamos resolver com caixas
de comprimidos. Se não com-
preendermos isso, vamos ficar a
vida toda curando doenças"

(Wilma F. dos Santos, assis-
tente social).

DESTAQUES 

O milagre da alimentação
enriquecida: bucho de boi vira
carne de caranguejo 

Vera Lúcia Araújo dos Santos é
auxiliar de enfermagem do PSF e
começou a aprender suas

Os cuidados
com a saúde

bucal
começam

desde cedo.

Roberto Trindade
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alquimias culinárias na Igreja
Metodista. Desde então, vem se
aperfeiçoando, cada dia com mais
vontade de trabalhar, principal-
mente em áreas carentes, onde
existe muita gente desnutrida e
as pessoas não sabem aproveitar
bem os alimentos.

Na Unidade de Saúde da
Família, Vera e a turma do PSF
improvisam uma cozinha na sala

de reunião. Os agentes comu-
nitários fazem o levantamento de
gestantes e de crianças desnutri-
das e convidam as mães para par-
ticipar.

Todo mundo colabora: a SMS
compra uma parte dos alimentos,
as pessoas também trazem algu-
ma coisa de casa, como a casca
da banana para fazer o bife à
milanesa; folha da batata-doce,
jaca etc. O que falta, a equipe
acaba complementando. Tem
receitas disputadas, como a de
farinha láctea, que as crianças
adoram. É feita com farelo e fa-
rinha de trigo, fubá de milho,
leite e açúcar. O arroz carreteiro
é feito com muita verdura e uma
pequena quantidade de charque,
também muito nutritivo. A carne
de soja tem várias receitas: com
coco, fica parecendo camarão, e
com molho fica parecendo carne

de boi moída. São também
famosas as suas "fantas" feitas
de limão com abóbora ou com
cenoura. Bucho de boi cozido
com folha da goiabeira e batido
no liquidificador com coco fica
como quebrado de caranguejo.
Quem come não vê diferença,
mas ela aparece no preço: R$
1,00 o quilo.

Hoje existem menos desnutri-
dos na área. Se pudéssemos
"clonar" a Vera e sua equipe, ia
haver bem menos menino desnu-
trido por aí...

"Não podemos ficar regando 
a planta da mágoa, do 
sofrimento, do desespero..."

O trabalho de Saúde Mental
Comunitária é desenvolvido
através de um parceria do PSF
com a Pastoral da Criança. A

abordagem utilizada busca
soluções a partir do próprio
grupo, valorizando o "saber" pro-
duzido pela vivência de cada um.
Paralelo à terapia mental, é feita
a terapia corporal, como forma de
resgatar a auto-estima, diminuir
o stress, valorizar o papel da
família e da rede de relações que
se estabelece com o meio. A pro-
posta, no entanto, não é substi-
tuir o trabalho terapêutico de
psiquiatras ou psicólogos, mas
envolver os profissionais de
saúde para que aprendam a lidar
com as questões emocionais; ter
consciência de que não basta
cuidar da parte biológica, salvar
muitas vidas... 

As atividades são realizadas
por uma equipe de médicos,
enfermeiras e uma assistente
social nos bairros de Lamarão e
Veneza. Nadierge, que é assis-

tente social, desenvolve um tra-
balho de "terapia corporal" que é
para ela como uma cachaça. "Os
problemas que as pessoas vivem
têm muitas relações com o berço.
Por isso, trabalhamos com a ges-
tante essa relação com o feto,
com o nenê que precisa ser nutri-
do afetivamente pela mãe.
Aparecem muitos sentimentos
que têm a ver com a rejeição,
com maus-tratos na infância e
que deixam seqüelas impor-
tantes." Nadierge começa fazen-
do uma entrevista, trazendo a
história de vida. Quando o pro-
blema é mais grave, o caso é
encaminhado para o psicólogo.

Sílvia Palmeira, médica do
PSF, nos conta um pouco do tra-
balho que desenvolve junto à
equipe: "Antigamente existiam as
comadres; os primos eram quase
como irmãos e hoje estes laços

estão muito fragilizados. Esse tra-
balho ajuda a recriar um vínculo
comunitário. É um espaço onde
as pessoas têm condição de libe-
rar a sua angústia, compartilhar
um pouco, porque não encontram
mais esse espaço no cotidiano.
Observamos que as pessoas
sofrem com a perda desses víncu-
los, em decorrência de muitas
terem deixado tudo para trás: sua
cidade, um nome respeitado,
parte da sua história, parentes,
laços afetivos... Esse sofrimento
se reflete na parte somática.
Como médica, observo que
muitas coisas que eu atendo no
consultório não deveriam ser
medicalizadas, porque são pro-
blemas emocionais ou sociais". 

É comum observar pessoas
transferindo toda a responsabili-
dade pelas dificuldades que
enfrentam para o médico, o pai, o

“A pessoa passa a
se olhar de outro
jeito, a se cuidar
e também cuidar
do que está ao
seu redor.”

Atividade do
grupo de

Saúde mental
comunitária
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patrão, ou para o governo. No
entanto, é necessário mobilizar
forças internas para enfrentar a
realidade, aprendendo a lidar com
as adversidades pessoais e coleti-
vas, e encaminhar soluções,
inclusive lutando para melhorar
nossas condições de vida. "O
problema é que muitas pessoas
trazem uma história de desestru-
turação familiar e social muito
grande e ficam fragilizadas, o que
se expressa também na dificul-
dade de organização familiar e
social. É como se eles não con-
seguissem ir a canto nenhum,
vivendo num impasse contínuo. A
gente trabalha valorizando a cul-
tura  local: descobre quem canta,
quem toca, quem borda, e vai
resgatando esses talentos. Na
realidade, essas pessoas estão se
sentindo sem nenhum valor",
acrescenta Sílvia.

Outra idéia central desse tra-
balho é resgatar os vínculos, tra-
balhando a comunidade como
uma grande família solidária. Ele
mostra que às vezes nossos vín-

culos se perdem, mas podemos
fazer outros. Não podemos ficar
regando a planta da mágoa, do
sofrimento, do desespero. É
necessário enterrá-la para que
nossos sentimentos positivos
voltem a florescer. À medida que
as pessoas vão resgatando a
auto-estima, perdoando, recrian-
do vínculos, elas mobilizam sen-
timentos positivos, se organizam,
começam a festejar. "No Dia
Internacional da Mulher, a comu-
nidade tomou a iniciativa:
enfeitaram a Unidade de Saúde e
compraram ramalhetes de flores.
Gente sem condições financeiras,
mas que fez questão de nos entre-
gar flores e também homenagear

algumas pessoas da própria comu-
nidade", relembra Sílvia. 

Inspirados no projeto "Cui-
dando do Cuidador", da Pastoral
da Criança, o grupo também lida
com as angústias dos agentes
comunitários e dos demais profis-
sionais da unidade, mostrando
que eles são apenas uma ponte,
não são a solução dos problemas.

Os profissionais do PSF envolvi-
dos nesse trabalho têm consciência
de seus limites, mas também
sabem que, quando uma pessoa
consegue compartilhar suas angús-
tias, ansiedades e medos, é como
se ela dividisse o peso que carrega-
va sozinha, deixando sempre uma
marca positiva, um laço, um víncu-
lo e a possibilidade de superação. E
que o importante é que essas pes-
soas sintam que suas vidas impor-
tam, que na equipe, no grupo, as
pessoas se importam umas com as
outras e que podem ser solidárias.
Que muitos sofrem, mas também
podem reagir a esse sofrimento,
sem cultuá-lo, sem ficar eterna-
mente se lamentando.

O PSF germinando 
em Terra Dura

A paisagem de Terra Dura é
muito diferente da paisagem
urbana de Aracaju, que ainda
conserva coqueiros e uma bela
orla marítima. A vegetação é
rara, especialmente na área do
morro, corroído pela erosão, o
que dificulta o acesso de veícu-
los. Distante 15 km do centro, na
Zona Sul da cidade, esta comu-
nidade existe desde 1932, quan-
do foi construído o Canal de
Santa Maria para escoar a pro-
dução de açúcar, coco da Bahia e
produtos fabris procedentes do
interior. Ali se namorava e se

tomava banho nos dias de sol
forte. 

Hoje o canal perdeu sua
função. Foi transformado em
depósito de lixo, de dejetos
humanos.  Nas imediações
encontra-se, a céu aberto, a li-
xeira da cidade. A transferência
da lixeira para Terra Dura intensi-
ficou o processo de ocupação da
área, pois a lixeira é o referencial
para a sobrevivência de muitas
famílias, que ali conseguem ali-
mentação e exercem o ofício de
catadores de lixo.

Gente convivendo com lixo,
morando dentro, comendo. Pais
de famílias, urubus, grávidas,
velhos, roedores, crianças revi-
rando as vísceras e disputando os
excrementos da sociedade de
consumo. Gente caminhando
descalça entre agulhas, bisturis,
seringas e materiais contamina-
dos. Crianças à caça de iguarias:
iogurtes, doces, salsichas descar-
tadas, impróprias para consumo. 

Conviver com o perigo bana-
lizou o risco: rede elétrica de

alta-tensão, cisternas contami-
nadas, gambiarras elétricas de
toda a sorte, queima de lixo,
fogões improvisados junto ao
gasoduto, proximidade do aero-
porto que predispõe a problemas
auditivos, entre outros. "Estamos
imunizados", se defendem.
"Ninguém nunca morreu no lixo."
Faltam noções mínimas de
higiene, saúde e bem-estar.

O lixo é como uma caixa de
Pandora, de onde tiram, a cada
dia, inúmeras surpresas, ao lado
do material reciclável e da satis-
fação das necessidades ime-
diatas, ao sabor da sorte, do
descarte e do descuido alheio.
Terra Dura tem cerca de 500 cri-

Roberto Trindade
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anças e jovens que dependem
dessa atividade. Mais da metade
não estudava ou freqüentava
creche e 90 deles trabalhavam
diretamente na catação do lixo. 

"O primeiro sentimento foi de
impotência, tamanha a dimensão
dos problemas", conta Wilma,
assistente social. 

A equipe fez o planejamento
estratégico e estabeleceu priori-
dades: o mais importante era
questionar a comunidade sobre a
realidade do lixo e suas conse-
qüências para a saúde. Por incrí-
vel que possa parecer, eles não
se davam conta de que o lixo é
um problema. Foi realizado um
trabalho com as lideranças

locais, apresentado o diagnósti-
co da comunidade e, através de
dinâmicas de grupo, as pessoas
foram sendo envolvidas para
refletir juntas sobre sua reali-
dade.

A enfermeira do PSF, Irene
Alves, conta como é o processo:
"À medida que a gente vê a
comunidade lutando junto, ten-
tando mudar essa realidade, os
resultados começam a aparecer:
diminuem as diarréias, as lesões
de pele, infecções respiratórias,
bicho-de-porco. Quando existe
um processo de conscientização
da comunidade, cada dia é um
que começa a compreender e a
ter uma atitude diferente em

À esquerda:
A auxiliar de
enfermagem

Vera Lúcia
ensina

gestantes e
mães desnu-

tridas a
tirarem o
máximo

proveito dos
alimentos

mais comuns
da região,

com receitas
apetitosas.

relação à saúde. E quando a
gente vê alguém acordando aqui,
outro acordando ali... Essas pes-
soas vão multiplicando as novas
atitudes. A gente se realiza, se
sente transformando de alguma
forma".

O desafio dessa equipe é cons-
truir uma comunidade saudável
em Terra Dura. Muita gente desis-
tiria antes de começar porque ela
é conhecida por sua violência,
pelos assaltos, que são manchetes
no jornal. Mas a equipe vai con-
vivendo e descobrindo uma gente
sofrida. Vai vendo a violência bro-
tar dessas condições de vida, do
desespero. E percebendo que essas
pessoas precisam ser ouvidas,
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não é um lixo. O teatro se apre-
senta nas ruas, discutindo a
situação do lixo, ali no local
onde ele está. Outra estratégia é
o trabalho de acolhimento na

Unidade de Saúde, que não se
restringe a uma palestra, porque
vimos que as pessoas não
absorvem muito. Então o traba-
lho tem que ser participativo. A
gente faz também uma série de
dinâmicas, que acontecem em
todos os grupos de risco. Não
importa se é gestante, diabético,
hipertenso. Se a pessoa vive ali,
precisa refletir sobre a questão
ambiental. Além disso a equipe
fez uma cartilha, para trabalhar
com crianças e adolescentes a
questão do lixo, da coleta seleti-
va, da reciclagem. E estamos
lançando a campanha Adote
Terra Dura, que aborda questões
que envolvem a qualidade de
vida, como, por exemplo, a água
potável, que grande parte da
comunidade ainda não tem. A
idéia é envolver instituições que
atuam no local  para que olhem

respeitadas; que é necessário
interagir com elas. O ponto de
partida do trabalho é o problema
do lixo.

"A gente teve a certeza de
que, se não ultrapassassemos
esses muros, não arregaçasse-
mos as mangas e fosse para a
rua, íamos passar a vida toda
aqui na Unidade tratando
doenças. A gente então decidiu:
só vamos tratar doença de
manhã. À tarde nós cuidamos da
saúde: vamos orientar nos
locais, onde você está vendo as
coisas acontecerem... E não será
com um trabalho isolado da
Unidade de Saúde que vamos
melhorar as coisas por aqui...",
relata a assistente Wilma. 

Vários trabalhos intersetoriais
vêm sendo desenvolvidos em
Terra Dura por um empenho
admirável dessas equipes: um

deles é com a empresa responsá-
vel pela coleta de lixo, a Torre.
Hoje existe uma outra realidade
nas ruas do bairro. Quando a
equipe iniciou seu trabalho, em
setembro de 1998, 35% das casas
contavam com o serviço de cole-
ta de lixo; hoje são 90% das
casas. Em rua onde o caminhão
não entra, entra o carroceiro, mas
a coleta é feita religiosamente
três vezes por semana. 

E não basta ter a coleta. É
necessário educar as pessoas
sobre a importância de dar um
destino adequado ao lixo. E a
equipe do PSF tem muita clareza
disso. A equipe discutiu estraté-
gias para atingir seus objetivos
educativos. E Wilma sai relatan-
do, entusiasmada: "Encenamos
uma peça de teatro, com a atu-
ação dos agentes comunitários,
e fizemos um  um vídeo: A vida

para essa comunidade.
Muitas casas não possuem

banheiro, ou, quando têm, não
há fossas, e os dejetos vão para
o Canal de Santa Maria. Estamos
trabalhando a construção de fos-
sas sépticas e a limpeza do
próprio canal, que um dia já foi
um cartão postal." 

Ver peixes nadando por ali
também é o sonho da Dra. Rosa,
secretária de Saúde. E como diz
a canção, "sonhar um sonho só é
sonho. Sonhar um sonho junto é
realidade". Se a garra dessas mu-
lheres está fazendo germinar a
Terra Dura, por que não haverão
de consegui-lo?

"Lixo e Cidadania em
Sergipe", um projeto de luta,
boas parcerias e uma
forcinha até dos urubus... 

O projeto "Lixo e Cidadania
em Sergipe", articulado pelo
Ministério Público, conta também
com o apoio do PSF e do Unicef e
se divide nos subprojetos
"Criança fora do lixo e dentro da
escola" e "Aterro sanitário, cole-
ta seletiva de lixo e  reciclagem".
O objetivo é  erradicar a atividade
de catação de lixo por crianças e
adolescentes, inserindo-os em
programas educacionais e capaci-
tando seus familiares para a
obtenção de trabalho e renda,
além de buscar soluções para dar
um destino adequado ao lixo na
cidade.

A promotora de Justiça Maria
Izabel S. de Abreu é a principal
articuladora desse projeto e nos
conta: "No início, quando o
Ministério Público começou a
examinar a questão ambiental,
particularmente a situação do

A gente teve a

certeza de 

que, se não 

ultrapassássêmos

esses muros, íamos

passar a vida toda

aqui na Unidade,

tratando doenças.
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lixão de Terra Dura, fui visitar a
lixeira pela primeira vez. Fiquei
admirada com a atenção espe-
cial que os agentes de saúde
davam ao povo ali do lixo, e isso
me deixou esperançosa e emo-
cionada, porque a situação era

terrível. Não dava coragem nem
de ficar por ali, porque a turma
era muito violenta, não temia
nada e ninguém e a auto-estima
estava lá embaixo". A articu-
lação do Ministério Público no
sentido de coordenar as ações e
dividir as atribuições foi muito
importante.

Muitas coisas já foram obti-
das nesse curto espaço de
tempo: as famílias que trabalham
na catação do lixo foram cadas-
tradas, a área da lixeira cercada,
com guarita e vigilância. Cerca
de 50 crianças, entre quatro e 14
anos, residentes na lixeira e no
entorno foram colocadas em pré-
escolas e no ensino fundamental.
Os moradores passaram para
residências provisórias e depois
para um conjunto habitacional. A
situação social e jurídica das
famílias foi levantada e os pro-

blemas detectados foram encam-
inhados. Para o lixo hospitalar,
foi construída provisoriamente
uma vala séptica. Outra ação
importante foi o apoio à for-
mação da cooperativa de cata-
dores, que deverá atuar na inter-
mediação e beneficiamento do
material reciclável proveniente
da lixeira e da futura coleta sele-
tiva.

A Cooperativa de Trabalha-
dores Autônomos Catadores de
Lixo conta atualmente com 50
membros, tem estatuto e sede
provisória. A sede definitiva dev-
erá estar pronta em dois meses,
construída em terreno doado pelo
governo do Estado, próximo ao
conjunto habitacional onde eles
atualmente moram. A usina de
reciclagem de lixo está sendo
montada no galpão com ma-
quinários doados pela Maxitel,

empresa de telefonia celular. Este
ano, os catadores cadastrados já
trabalharam uniformizados, no
Precaju, recolhendo as latinhas...

"Tem aqueles que estão sem-
pre insatisfeitos, mas a auto-
estima da maioria está lá em
cima, agora eles têm endereço,
chuveiro, uniforme, documen-
tação em dia: identidade, título
de eleitor. É o início de um
processo de resgate de cidada-
nia", relata a promotora, com os
olhinhos brilhando e a voz
embargada.

O problema crucial agora é
conseguir apoio do governo do
Estado para a construção do
aterro sanitário, cujo custo de
implantação e manutenção
excede a capacidade financeira
dos municípios envolvidos. Além
disso, é um projeto que leva um
certo tempo, devido aos estudos

de impacto ambiental. Mas os
urubus do lixão andam dando
uma forcinha... Devido à proxi-
midade da lixeira do aeroporto,
essas aves andam causando aci-
dentes aéreos e a Infraero
denunciou o fato ao Ministério
Público, ameaçando suspender
todos os vôos para Aracaju. A
saída é a interdição imediata do
lixão e o tratamento das
camadas de lixo, lá depositadas,
escolhendo com urgência o local
do aterro sanitário. 

O projeto "Lixo e Cidadania
em Sergipe" é um belo exemplo
de situação social que parece
insolúvel, quando observada da
ótica isolada de um setor gover-
namental. "Esperamos que den-
tro de um ou dois anos, no má-
ximo, Aracaju possa ser modelo
com esse projeto", sentencia a
madrinha.  ■

No lixão de Terra
Dura, o PSF vem
trabalhando para
que crianças,
adolescentes e
suas famílias
mudem de vida.

Acervo do Ministério Público
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ocalizada estrategica-
mente no centro do Es-

tado do Tocantins, Palmas
hoje é pólo de desenvolvimento re-
gional, que irradia progresso até
para fora das fronteiras do Estado.
É retrato vivo de Brasília nos anos
60 e nela se inspira todo seu traça-
do urbanístico, com eixos estrutu-
rais que dividem a cidade em seto-
res norte e sul e em quatro zonas,
largas avenidas e rotatórias ajardi-
nadas, seguindo um Plano Diretor
que privilegia as áreas verdes e os
espaços para o lazer. Conhecida
como capital das oportunidades, é
um canteiro de obras que molda e
se transforma a cada dia. Tem o
apelido carinhoso de "jóia do cer-
rado", mas sua fama é de um Eldo-
rado, onde as pessoas enriquecem

rapidamente. O que não é bem a
realidade. Há lugar ao sol para os
que têm algum capital ou especia-
lização. Para os demais, falta em-
prego, como em todo lugar, inclu-
sive porque 80% dos empregos es-
tão no setor público.

Palmas tem planos ambiciosos,
como montar o maior complexo de
ecoturismo do Brasil. Isso será
possível devido à barragem da Usi-
na Hidrelétrica Lageado, que entra
em funcionamento em 2001, for-
mando um grande lago, de 180 km
de extensão, beneficiando diversas
cidades. Ali será implantado o Pro-
jeto Orla, que prevê 15 km de prai-
as urbanizadas, entrecortadas por
pontões de pedras, áreas verdes,
marinas, porto, parques temáticos,
dentre outros empreendimentos,
que deverão ser realizados em par-
ceria com a iniciativa privada.

Esse ritmo acelerado de cresci-
mento traz consigo um corolário de

Palmas:
Cidade adolescente, com quase 11 anos, Palmas registra o maior

índice de crescimento do país – 28,7% ao ano, e apresenta difi-

culdades para acolher as 50 famílias que, em média, chegam

diariamente. O município acreditou no potencial do PSF para

oferecer melhores condições de saúde e de vida à população e

hoje, o planejamento de todas as secretarias do governo muni-

cipal é feito com base no diagnóstico comunitários realizado

pelas equipes de Saúde da Família, numa inovadora orques-

tração intersetorial.

inovar é a ordem do dia.

Ana Franklin*, socióloga

L

Arquivo SM
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dificuldades, como a falta de infra-
estrutura pública, principalmente
na área social, porque muitos mi-
grantes vêm apenas com a vonta-
de de trabalhar, chegando com a
família de ônibus, com dois sacos
de pertences nas costas.

A população assistida pelos
Programas Agentes Comunitários
(PACS) e Saúde da Família (PSF)
juntos era de 92.054, em 1999,
correspondendo a 75% da popula-
ção. Em 2000, já são 121.130, que
correspondem a 91%. Sendo que só
o PSF  cobre  cerca da metade da
população municipal. Outra carac-
terística importante da população
de Palmas é que metade da popula-
ção tem menos de 18 anos, e mais
de 2/3 têm menos de 30 anos. Isso
faz com que seja grande o número
de casamentos e nascimentos. Em
1999, nasceram 3480 crianças  e

nesse ano, até o mês de maio já
são 1448. Esse crescimento acele-
rado da população gera uma de-
manda  por serviços de saúde, que
também cresce exponencialmente.

O Secretário Municipal de Saú-
de de Palmas, Dr. Neilton Araújo,
médico sanitarista, tem uma longa
vivência no movimento social do
Estado. Ele carrega consigo uma
clareza muito grande sobre a forma
de estruturar a atenção básica à
saúde em Palmas: 

"Percebemos, desde o primeiro
momento, que era necessário tra-
balhar saúde de uma maneira inte-
gral, no sentido da promoção, pro-
teção e recuperação da saúde. E
que para isso era preciso ter uma
participação comunitária forte.
Não só para estar compreendendo
as nossas dificuldades e estraté-
gias, mas também para ter um pa-
pel de partilha. Sem compartilhar
com o cidadão, com a família, com

o vizinho, nós não vamos superar
os índices alarmantes de desnutri-
ção, de gravidez na adolescência,
de descuido com a saúde bucal,
dentre outros problemas importan-
tes que encontramos aqui. 

Se não tivermos uma  mudança
cultural  essas coisas não aconte-
cem. E para isso é necessário mui-
ta participação: do professor, do
pai, da mãe, do agente de saúde,
do próprio jovem, das associações,
das igrejas, enfim de toda a comu-
nidade. Eu trago essa visão que
promove os espaços participativos
e as  parcerias governamentais e
não governamentais, porque acre-
dito na  importância da participa-
ção na promoção social e na pro-
moção da saúde."

Essa crença não ficou no papel.
Exemplo disso é o atuante Conse-
lho Municipal de Saúde de Palmas
que possui 46 representantes, in-
cluindo gente de todos os partidos
e segmentos sociais. Além de exer-
cer o controle social, o Conselho
acaba servindo como ponte com a
comunidade e foi muito atuante no
processo de criação dos 19 Conse-
lhos Locais de Saúde, que hoje aju-

dam até na definição da rotina das
unidades. "Sou contra a Prefeituri-
zação dos Conselhos: essa coisa dos
membros serem todos parentes e
amigos dos prefeito ou do secretá-
rio. Quando você entrega a respon-
sabilidade para a comunidade acaba
trazendo bons frutos. E o pau que-
bra, mas a coisa funciona", assegu-
ra Odir  Rocha, Prefeito de Palmas.

Um pouco da história do PSF 
em Palmas

Antes do PSF, existia um con-
junto de unidades de saúde, sem
nenhuma hierarquia, sem  ne-
nhum caráter de regionalidade
geográfica. Eram 14 unidades que
atendiam sem qualquer modelo ou
identidade. Em 1997, surgiu a pri-
meira equipe, ainda em caráter
experimental, que incluía também

A forte
participação
comunitária vem
ajudando o
município a
superar os
problemas de
saúde.

Arquivo SMS - Palmas
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o trabalho de um psicólogo, um
assistente social e um dentista.
"Achávamos que era importante
dar visibilidade para a população
de que o Saúde da Família era
uma proposta diferente. Não era
só assistência médica, curativa,
remédio, etc" conta o Secretário. 

Essa equipe inicial funcionou
um ano e meio e quando o traba-
lho adquiriu identidade, o Saúde
da Família pode ser ampliado
para mais cinco equipes. A pri-
meira decisão foi tirar os médicos
que ficavam nos Postinhos, para
acabar com aquela histórica do
médico que nunca estava ou que
ficava louco para se livrar do
doente. "A população gritou, o
Conselho Municipal também, até
que eles entenderam a estratégia
e começaram a apoiar. Foram
priorizadas as áreas mais carentes
e era comum as  áreas vizinhas

fazerem abaixo-assinados, briga-
rem para ter o Saúde da Família.
No início, até as equipes tinham
uma visão meio distorcida,
achando que ia ser o Saúde da Fa-
mília convivendo em paralelo
com os Postos de Saúde." 

Em Palmas, quem chama o
Saúde da Família de Programa,
paga uma prenda. Para desacostu-
mar escreviam PSF e colocava um

X em cima do P. E lá, todas as Uni-
dades Básicas são Unidades de
Saúde da Família. Isso expressa
uma grande convicção de que a
Saúde da Família é uma estratégia
de mudança do modelo assisten-
cial, uma vontade manifesta de
não prestar atendimento só na
hora em que a pessoa está doente. 

Planejamento conjunto

A Prefeitura de Palmas aplica
cerca de 20.6% dos recursos do Te-
souro com saúde (incluindo os vin-
culados). E os incentivos do
PACS/PSF acabam sendo significati-
vos, pois quase dobram o valor do
Piso de Atenção Básica (PAB) fixo.
No entanto, Palmas cresce com uma
rapidez que não é acompanhada pe-
los dados censitários, e isso gera um
impacto negativo em financiamen-
tos como o PAB, que são baseados
em critérios populacionais.  

Mas a importância que Palmas
dá ao Saúde da Família não é ex-
pressa em números, mas no pio-
neirismo, no desejo de inovar. O
município implantou a primeira
equipe antes de existirem os in-
centivos do PAB. Hoje, estão im-
plantando, também de  forma pio-
neira, o PSF na área rural, que tem

características diferentes, como
por exemplo um médico para cada
três equipes. 

O trabalho dos agentes comu-
nitários de saúde está sendo tão
reconhecido, que abriu uma verda-
deira "avenida" de possibilidades
na promoção da saúde. "Os dados
coletados pelos agentes e o diag-
nóstico comunitário são fornecidos
a todas as secretarias e os traba-
lhos são montados com base neles.
Há um trabalho conjunto, uma tro-
ca de experiências, que realmente
funciona." confirma o Prefeito. No
trabalho de alfabetização de adul-
tos, por exemplo, os agentes le-
vantaram as necessidades e esti-
mulam permanentemente a parti-
cipação das pessoas no projeto, o
que potencializa os resultados. 

Hoje existem vários "filhotes"
dos agentes de saúde: agentes ru-
rais, agentes escolares, agentes de

vigilância e recentemente os
agentes jovens. Todos esses agen-
tes possuem uma formação ampla
na atenção básica, desenvolvendo
o mesmo trabalho com ênfases di-
ferentes. Trabalham com um nú-
mero mais reduzido de domicílios
e nem todos se enquadram nos cri-
térios de incentivos do Ministério
da Saúde, o que só confirma a
prioridade dada à promoção da
saúde em Palmas. 

"Nós acreditamos nessa estra-
tégia. Abraçamos essa causa.
Quando começamos nem existiam
incentivos. O gostoso é essa von-
tade de trabalhar e acreditar numa
proposta".  Fátima Damaso, Coor-
denadora do PSF.

Existem hoje 20 equipes
atuando, cobrindo cerca da meta-
de da população e 341 ACS. Entre-
tanto, apesar da vontade política
de ampliar a cobertura do Saúde

A meta é dobrar as
equipes de Saúde
da Família e 
assistir 100% da
população, mas
não há médicos
suficientes.
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da Família para 100% da popula-
ção, dobrando o número atual de
equipes, não há médicos suficien-
tes  com perfil adequado. As equi-
pes são compostas de um médico
em período integral,  uma enfer-
meira, um técnico de enfermagem
e agentes de saúde. Quando a
equipe trabalha em uma área
nova, na qual muitas famílias es-
tão chegando, uma assistente so-
cial também  se integra à equipe.
Depois de um tempo, quando as
famílias estão melhor situadas, ela
volta para a unidade de referência.
Todo profissional antes de entrar
no Saúde da Família faz um está-
gio de integração que varia de 7 a
10 dias. O objetivo é possibilitar
que a pessoa conheça toda a rede
de saúde e o funcionamento dos
serviços. Quando este profissional
passa a integrar o Saúde da Famí-
lia recebe uma complementação

salarial de 50% sobre valor do sa-
lário. O contrato dos ACS é feito
pela Prefeitura, como temporário,
e renovado anualmente. Os agen-
tes comunitários recebem salário

mínimo mais uma gratificação de
R$100,00, paga com recursos fe-
derais e municipais. 

Alavanca poderosa

O município de Palmas exerce
a gestão plena do SUS e se depara
com alguns problemas de insufi-
ciência nas áreas de maior com-
plexidade. A própria estruturação
da atenção básica, através do Saú-
de da Família acaba gerando, num
primeiro momento, novas deman-
das e desnudando demandas que
antes não chegavam aos serviços
e algumas delas exigem procedi-
mentos de média e alta complexi-
dade. Hoje já existe um laborató-
rio de análises clínicas que dá su-
porte a todas as Unidades, cole-
tando o material e fornecendo os
resultados nas próprias unidades. 

O município é um pólo regio-

nal de serviços também na área da
saúde. Atende muita gente de
fora, vinda inclusive, de outros es-
tados, o que praticamente dobra a
população registrada. Tudo isso
faz com que exista uma demanda
que não pode ser atendida, no
tempo adequado, em determina-
das especialidades, como Pediatria
e Ginecologia, Psiquiatria e Neuro-
logia e alguns exames comple-
mentares. Há também deficiência
de leitos hospitalares, o que retar-
da a realização de cirurgias eleti-
vas. 

Mas o Secretário é enfático ao
afirmar que "a luta pela constru-
ção da atenção básica acaba refor-
çando e dinamizando a luta pela
organização do sistema de saúde
como um todo. A provocação da
atenção básica é mais poderosa do
que a vontade da gente de fazer o
sistema funcionar. É um apelo tão

grande, uma alavanca poderosa,
porque move também outros ato-
res sociais. O Governo acaba tendo
que dar uma resposta em termos
de políticas públicas. "

Rumando na direção de 
Município Saudável

Em Palmas, observa-se um
movimento do Executivo em dire-
ção a uma atuação mais integra-
da da administração municipal. O
Prefeito participou do "I Fórum

de Cidades Saudáveis do Brasil",
realizado em Sobral, Ceará, em
1998. Como conseqüência, Pal-
mas passou a integrar a Coorde-
nação de um movimento nacio-
nal, que busca articular pelo país
afora a construção de uma rede
de municípios saudáveis. 

O Secretário de Saúde enfati-
za o apoio que o Prefeito tem
dado "conclamado todos os seto-
res a terem essa visão, que não é
só de parceria, mas de integrali-
dade mesmo".  E essa integralida-
de ultrapassa a simples parceria
entre setores e passa a fazer par-
te do próprio desenho dos proje-
tos, particularmente na área so-
cial. O Prefeito Odir Rocha faz
questão de ressaltar que "traba-
lha na perspectiva do desenvolvi-
mento comunitário – estender a
mão para a comunidade crescer -
e na  concepção paternalista da

A luta pela 
construção da
atenção básica
acaba reforçando 
e dinamizando 
a luta pela 
organização do
sistema de saúde
como um todo

Caminhada
de idosos -

Projeto
“Saúde no

Parque”.
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assistência social, garantindo o
pãozinho de cada dia, sem esfor-
ço dos indivíduos."

Assistência integrada 
à gestante

Uma ação conjunta do Saúde
da Família e da Secretaria de De-
senvolvimento Comunitário vem
proporcionando às gestantes de
Palmas a oportunidade de discu-
tir os cuidados pré-natais, o par-
to, o aleitamento, os cuidados
com o recém-nascido. Os agentes
comunitários fazem o cadastro e
convidam as gestantes para parti-
cipar do grupo. No final da ativi-
dade, há uma grande festa, esse
ano foi realizada no Circo de Mos-
cou. Além do espetáculo e do
lanche, cada gestante recebe um
kit com banheira e enxoval. 

Jovens em foco

Os jovens, por serem maioria
em Palmas, são alvo de inúmeros
projetos, o que nos leva a crer
que o município está semeando
perspectivas de futuro para essa
nova geração.

Um destes projetos é "Amigos
do Meio Ambiente - AMA", que
conta com mais de mil adolescen-

tes. Todo dia eles participam de
atividades culturais, de lazer, re-
forço escolar, aprendem jardina-

gem e cidadania e recebem uma
bolsa escola. O resultado mais vi-
sível é a beleza dos jardins de
Palmas e o respeito com que a ci-
dade zela por eles. Mas, provavel-
mente, os melhores resultados se-
rão colhidos no futuro desses jo-
vens, que ganham alguma pers-
pectiva e uma ligação saudável
com seu tempo e sua cidade.

Palmas tem tantos jovens,
que precisa se empenhar para
criar espaços de formação, edu-
cação e atividades permanentes
de cultura, lazer e trabalho. A
Secretaria da Juventude, mais
uma das iniciativas pioneiras do
Município, está  iniciando outro
Projeto Integrado: o "Agente Jo-
vem". Em breve, serão 300 jo-
vens em processo de capacitação
para trabalhar no desenvolvi-
mento comunitário.

Outro projeto recém inicia-
do, que promete reverter um

dos maiores índices de gravidez
na adolescência do país é o
"Menina Mulher",  desenvolvido
pelas Secretarias de Saúde, de
Educação e da Juventude, com
o apoio do Ministério da Saúde.
Destinado a pré-adolescentes
entre 9 e 12 anos, que vivem
em áreas consideradas de risco,
o "Menina Mulher" conta com
300 meninas inscritas. Através
de vivências e oficinas, estas
meninas vão discutir temas des-
de higiene e autoconhecimento
do corpo até anticoncepção,
prevenção de DST/AIDS. A pro-
posta é que adquiram preparo
psicológico para exercer a se-
xualidade com responsabilidade
e, posteriormente, atuem como
agentes multiplicadoras. Essas
meninas deverão ser assistidas
integralmente, recebendo cesta

básica, reforço escolar, bolsa
salário mensal, etc. 

Agente escolar

Outro exemplo de trabalho
integrado que envolve as Secre-
tarias de Saúde, da Juventude,
da Educação e da Cultura é o
agente escolar, que começou
pela promoção da saúde bucal
nas escolas. Os jovens mais in-
teressados passaram a fazer par-
te de um grupo de multiplicado-
res para discutir DST, AIDS, dro-
gas e sexualidade. Eles também
distribuem preservativos. Além
de discutir a saúde da comuni-
dade escolar, desenvolvendo um
trabalho educativo junto a pro-
fessores, funcionários e alunos,
os jovens articulam conteúdos
de saúde junto a cada uma das
disciplinas, até mesmo a mate-
mática. 

Palmas tem 
tantos jovens, que
precisa se 
empenhar para
criar espaços de
formação, 
educação e 
atividades 
permanentes de
cultura, lazer e
trabalho.

À espera dos
noivos para o

casamento
comunitário.

Arquivo SMS - Palmas
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Interfaces da saúde

Os funcionários da Secretaria
de Saúde, com o apoio da Secre-
taria de Cultura, da Educação, das
Igrejas e das comunidades desen-
volvem, fora das atividades de
trabalho, um Grupo de Teatro
chamado "Fermento na Massa",
com espetáculos sobre saúde bu-
cal, hanseníase, sexualidade e
dengue, buscando atingir toda a
comunidade de Palmas. 

Há interfaces da saúde com a
Secretaria de Agricultura, através
do "Projeto de Hortas Comunitá-
rias na Zona Rural". Com a Secre-
taria de Indústria e Comércio, há
parceria no Projeto "Saúde na
Feira", que envolve ações de vigi-
lância sanitária nas feiras livres
da cidade, e atividades de medi-
ção de pressão arterial, aplicação

de vacinas, pequenos socorros e
abordagem de temas de promo-
ção da saúde, realizadas por uma
equipe de saúde. 

Há também o Projeto "Saúde
no Parque", que conta com uma
equipe fixa composta de psicólo-
go, professor de educação física e
técnico de enfermagem, que esti-
mulam a prática de atividades fí-
sicas, orientam os exercícios,
controlam a pressão, fazem teste
de diabetes e buscam promover a
saúde dos diversos grupos que
freqüentam o parque, como por
exemplo, os idosos.

Semeando o espírito 
comunitário

Palmas é uma cidade onde
não existem comunidades sedi-
mentadas, nem tradição familiar.
Cada um vem de um Estado, com
uma história diferente... Nesse

contexto o papel do ACS é dupla-
mente importante, porque ele é
um elo de ligação entre as pes-
soas, promovendo um permanen-
te conhecimento mútuo, envol-
vendo-as,  aproximando os vizi-
nhos novos, cuidando de sua saú-
de e, ao mesmo tempo, desenvol-
vendo o sentimento da solidarie-
dade. "Sem esse sentimento vivo,
no dia a dia da  comunidade, não
existe serviço de saúde que dê
conta de resolver os problemas."
enfatiza Neilton Araújo.

Além de ligarem as pessoas
entre si e promoverem a saúde, os
Agentes estabelecem uma ponte
importante entre a comunidade, a
equipe e a administração munici-
pal. O Programa  "Vizinhança So-
lidária" surgiu da necessidade de
se fazer a vigilância epidemioló-
gica e sanitária, orientar os mi-

grantes em relação aos funciona-
mento dos serviços públicos. 

A comunidade é incentivada a
avisar quando chegam novas fa-
mílias na vizinhança. As compa-
nhias de água e eletricidade tam-
bém dão uma forcinha, informan-
do as novas ligações. Imediata-
mente, o ACS vai visitar a família,
fazer o acolhimento, falar do seu
trabalho, orientar sobre a água, o
lixo. Faz ainda o cadastramento,
registrando se tem crianças para
vacinar, gestante, cachorro, gato;
se tem alguém utilizando medica-
ção de uso continuado para poder
planejar; se tem gente doente
para encaminhar à Unidade de
Saúde ou acompanhar o trata-
mento.

"Isso tudo vai abrindo novas
portas de participação da comu-
nidade e ajudando a criar novos
hábitos. Em vez de esperar a po-
pulação procurar o serviço de

saúde, nós estamos levando o
máximo que podemos de servi-
ços, orientações  e informação,
buscando o engajamento da co-
munidade." continua o secretário
de saúde. 

Experiências intersetoriais

Para prestar atenção básica à

saúde nos locais que ainda não
existem unidades, ou nas comu-
nidades rurais,  foi criado o "Ex-
presso Saúde", unidade móvel
com equipe composta por médi-
co, odontólogo e enfermeiro. Nas
comunidades mais organizadas,
há também um agente rural de
saúde, que também é da própria
comunidade. 

Outra experiência interseto-
rial interessante está sendo ini-
ciada no bairro do Taquarussu. É
a Banca de Empregos, que será
montada pelo Sistema Nacional
de Emprego (SINE) dentro da
Unidade de Saúde da Família,
com apoio de uma assistente so-
cial. A proposta é realizar um le-
vantamento socioeconômico das
famílias e divulgar informações
sobre vagas existentes, conta-
tando as pessoas desempregadas
e articulando novos cursos e ca-
pacitações.

Aproximando
os novos 
vizinhos.

Arquivo SMS - Palmas
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Ultrapassando os muros 
do setor público

Trabalhar com uma visão am-
pliada de saúde, enquanto pro-
moção de melhoria da qualidade
de vida exige que se ultrapasse os
muros não só da Secretaria de
Saúde, mas da própria Prefeitura,
envolvendo também os setores
não governamentais. 

Através de alianças com o Con-
selho de Pastores Evangélicos e
com a Pastoral da Saúde, o Saúde
da Família está  ampliando a co-
bertura das ações de vigilância da
tuberculose e da hanseníase. Ape-
sar da descoberta de muitos casos
novos em 1998, não houve aban-
dono de tratamento. A igreja tem
um trabalho muito importante na
desmistificação e ruptura do estig-
ma, de apoio financeiro, de convi-
vência, de reinserção na sociedade.

Em algumas áreas, há também
uma parceria com a Pastoral dos
enfermos para apoio a pacientes
que não estão se recuperando
bem, às vezes até em razão de
problemas financeiros.  A Igreja
cede alguns espaços para reu-
niões comunitárias e trabalhos de
grupo e, em algumas áreas, a Pas-
toral da Criança desenvolve tra-
balhos conjuntos com as equipes
de Saúde da Família. 

Outro exemplo de parceria,
com muitos resultados é com o
Comitê de Cidadania dos funcio-
nários da Caixa Econômica Fede-
ral (CEF), que tem apoiado inú-
meras iniciativas do Saúde da Fa-
mília nas comunidades onde
atuam. "Damos apoio operacional
no que for necessário - algum
medicamento caro inexistente
nas unidades, subsídio de trata-
mento fora do domicílio quando a

família não tem condições,  ces-
tas básicas para pacientes que es-
tão em tratamento e não podem
temporariamente trabalhar, lan-
ches ou prendas para alguns
eventos", resume a esposa do Ge-
rente da CEF, Jurani do C. Silva.
Representante do Comitê, ela não
esconde sua emoção ao acompa-
nhar os resultados e a seriedade
do trabalho do pessoal do Saúde
da Família. 

"Esses Programas interseto-
riais exigem a responsabilidade
da Coordenação, mas não a pro-
priedade. A gente tem trabalhan-
do a saúde não só como um bem
coletivo, mas como uma proprie-
dade coletiva. Mas hoje percebe-
mos a necessidade de sistemati-
zar essa ação intersetorial. Esta-
mos nesse momento analisando
qual a melhor forma para isso.
Nós da saúde achamos que preci-

sa ser uma ação de Governo, que
dê visibilidade a essa ação inte-
grada dentro e fora do Governo."
Neilton Araújo.

A Agente casamenteira

Francisca Maia, na época agen-
te comunitária, observando o
grande número de pessoas com
uniões não legalizadas teve a idéia
de fazer o casamento comunitário. 

"A idéia era casar só o pessoal
da nossa área, mas acabou casan-
do gente da cidade inteira. Teve
uma festa maravilhosa, com "co-
mes e bebes. Conseguimos o
apoio da Secretaria de Saúde e da
Ação Social do Estado. Foram
quase 170 casais e o sucesso foi
tamanho que esse ano a Prefeitu-
ra quer casar 250 casais." 

A mobilização para constru-
ção da Unidade de Saúde 

Parcerias importantes são
construídas com a própria comu-
nidade. A Unidade de Saúde da
ARSE65 é um exemplo. Atualmen-
te, funciona numa pequena casi-
nha alugada por uma entidade fi-
lantrópica. Como não há espaço
suficiente, as atividades coletivas
são desenvolvidas num salão ce-
dido por João Batista, um traba-
lhador voluntário. 

Estamos mobilizando a comu-
nidade e vamos tentar conseguir
por nossa conta o máximo possí-
vel de material básico, mão de
obra, etc."   Eudes Cirilo, Presi-
dente da Associação de Bairro.  

Marcos Vinícius Jacinto é o
médico do Saúde da Família local.
Paulista de São José do Rio Preto,
veio para Palmas porque achou
que o mercado para médicos está
saturado na sua região. Marcos
defendeu uma moção para a

construção da Unidade de Saúde
na Conferência Municipal e vem
se empenhando na mobilização
da comunidade com este fim. Pa-
rece estar descobrindo novos in-
teresses e talentos, sentindo-se
gratificado com a liderança que
exerce hoje na comunidade.

"Aqui tenho melhor qualidade
de vida e gostei de trabalhar no
Saúde da Família. A gente entra
um pouco mais na realidade da
pessoa. Eu já tive convite para
voltar para a ginecologia, mas eu
prefiro ficar no Saúde da Família"
confidencia Marcos. 

"Indo onde o povo está"

Tudo começou na região da
ARNO 71, onde o espaço da Uni-
dade de Saúde era insuficiente
para que as duas equipes pudes-
sem desenvolver seu trabalho e

Alguns resultados do PSF em Palmas:

■ O número de crianças acompanhadas que estavam mamando exclu-

sivamente no peito no 4º mês  era de 37.8%, no primeiro trimestre de

1999, e subiu para 73%, no primeiro trimestre deste ano. 

■ Entre 1997 e 1998, houve diminuição do número de internações por
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dessem conta de uma demanda
crescente. A solução encontrada
pelas equipes foi fazer o atendi-
mento coletivo na comunidade,
trabalhando sob a copa das árvo-
res, nos puxadinhos das casas ou
em espaços comunitários, quan-
do disponíveis. Formando grupos
de 25 a 30 pessoas, o trabalho,
além de curativo, busca dar ênfa-
se à  prevenção e à promoção da
saúde. Cleonice  Neves, médica
do Saúde da Família há 2 anos,
conta como o Núcleo funciona:

"A gente não faz palestra,
mas deixa que a comunidade tra-
ga seus problemas, que vá discu-
tindo por ela mesma, para que
reflita sobre os cuidados neces-
sários. A gente vai fazendo a
triagem, avaliando cada caso,
verificando os cartões de vacina,
de gestante, atendendo indivi-
dualmente, quando necessário

em alguma sala com privacidade.
Quando não dá para fazer ali,
agendamos para a unidade." 

As avaliações mostraram que
a demanda da unidade diminuiu
bastante. Todo dia tem atendi-
mento coletivo, durante meio
período. Hoje, com seu êxito re-
conhecido, a experiência do Nú-
cleo está sendo disseminada
para as outras Unidades de Saú-
de da Família do Município.

O Grupo de Homens

A saúde tradicionalmente é
reduto feminino, seja porque a
clientela das unidades é compos-
ta preponderantemente por mu-
lheres, seja porque a maior parte
dos profissionais de saúde é mu-
lher. A experiência desse grupo
de Palmas é exemplar, não só
pelo sucesso que obteve, mas

porque aponta para a necessidade
dos serviços de saúde começarem
a trabalhar com a clientela mas-
culina, que cada dia mais vem as-
sumindo funções importantes
dentro do lar, no cuidado com os
filhos e nas tarefas domésticas. 

"O grupo de homens era uma
idéia antiga, dos tempos do in-
terior, quando eu via que muito
do que as mulheres segredavam
para mim, tinha relação com os

homens. Mas a oportunidade sur-
giu com o Saúde da Família,
quando em nosso planejamento
discutimos a importância do ho-
mem na saúde e na convivência
familiar. Porque tratamento gi-
necológico em mulher, se não ti-
ver a participação do homem,
não adianta; também não adian-
ta trabalhar planejamento fami-
liar só com a mulher e, mesmo os
cuidados com as crianças, eles
precisam aprender a partilhar.
Resolvemos criar o grupo de ho-
mens. Pensamos nas estratégias,
porque, se é difícil trabalhar com
comunidade, com homem então,
nem se fala. Reunir homens para
discutir saúde não é brincadei-
ra", explica Maggy da Silva, mé-
dica do PSF.  

A  propaganda foi no corpo a
corpo durante três meses, princi-
palmente em conversas com as

mulheres e através de articulações
com a Secretaria de Desenvolvi-
mento Comunitário, com a Câma-
ra de Vereadores e com o Comitê
da Cidadania da CEF, SINE, SE-
BRAE, Secretaria do Trabalho, Se-
cretaria de Desenvolvimento Co-
munitário e Pró-Divino, uma fun-
dação social do estadol, que apoia
o fomento da renda familiar. 

Em 1999, as reuniões acon-
teceram mensalmente, aos sába-

dos, e a freqüência variou de
120 a 150 homens por reunião.
Os temas abordados incluíram
DST/ AIDS, câncer de próstata,
planejamento familiar (incluin-
do informações sobre vasecto-
mia), desemprego e suas alter-
nativas de enfrentamento, com
a participação do A importância
do homem na paz familiar tam-
bém foi aborda em palestra do
Arcebispo de Palmas, que teve
um grande público. Maria de
Lourdes Azevedo, enfermeira do
SF é quem avalia o trabalho de-
senvolvido por sua equipe: "A
gente percebe que alguns ho-
mens se motivaram para voltar
ao mercado de trabalho e existe
hoje uma participação maior do
homem na própria unidade: eles
vêm pesar as crianças, buscar o
leite, trazer as crianças para
consulta." 

desidratação e os casos de diarréia na comunidade foram reduzidos em

50%. Este ano não houve morte de menores de um ano por diarréia,

embora tenha sido registrado aumento das internações por pneumonia.

■ O número de gestantes fazendo pré-natal passou de 43% para 80%

no mesmo período. 

Arquivo SMS - Palmas
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Cidadania no horizonte
De povoado a grande cidade em

poucas décadas, Ribeirão das

Neves acabou herdando tudo que

a explosão do crescimento traz:

dívida social, expansão desorde-

nada, carência de recursos. A

implantação do PSF começou há

quatro anos, e apesar do curto

tempo, a maioria da população

sabe o que significa o Programa,

acha que a assistência a saúde

está melhor e percebe a criação

dos vínculos entre os profissio-

nais de saúde e as comunidades.

Mas também faz críticas, apon-

tando os aspectos que devem ser

melhorados.

Ribeirão
das Neves

Arquivo SMS - Ribeirão das Neves
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s grandes cidades brasi-
leiras têm algumas coi-
sas em comum além do

fato de serem grandes:
espalham sua dimensão ˆ e muitas
vezes seus problemas ˆ para
municípios do seu entorno. No
entanto, apesar da indistinção do
conceito de conurbação, as
cidades das áreas metropolitanas
têm sua peculiaridade. São, cada
uma a seu jeito, a resposta de sua
população a esta situação de viz-
inhança definidora. Muito mais
que satélites da metrópole, elas
têm luz própria, vida própria e,
infelizmente, problemas também
indelegáveis. Mas mostram nas
soluções urbanísticas, políticas e
sociais a marca de sua gente. É o
caso de Ribeirão das Neves, situa-

da a pouco mais de 30 quilômetros
de Belo Horizonte.

Até 1953, quando é emanci-
pado, o povoado de Ribeirão das
Neves havia sido vinculado a
diferentes municípios da região
metropolitana da Belo Hori-
zonte, tendo pertencido a
Contagem, Betim e Pedro
Leopoldo. Mas, em menos de 50
anos, Neves (como também é
conhecida) passou de pouco
mais de 5 mil habitantes para
um quarto de milhão de almas.
Ninguém se acerta nos números
(que variam de 230 mil a 260
mil) em razão da taxa de cresci-
mento populacional da cidade,
em torno dos 16% ao ano. 

A cidade, muito próxima da
capital, criou uma malha informal
de urbanização, em bairros impro-
visados e clandestinos, pelo preço
convidativo de seus terrenos.
Cresce a população, mas sem que

a identificação das pessoas com a
região seja forte.

Laços de Pertencimento

Quem visita Ribeirão das Neves
se espanta com seu jeito espalha-
do de ocupar serras e encostas de
morros. Suas dezenas de bairros
incrustados na paisagem (e a cada
dia são novos povoamentos,
seguidos de perto pela adminis-
tração municipal, que tenta conter
as áreas de invasão), suas ruas
improvisadas que parecem acabar
para, depois de uma curva ou de
uma pirambeira, anunciar mais um
conjunto de casas, sempre por ter-
minar. Só a vida não é precária na
cidade. Apesar de formada por
uma população que tem na região,
em primeiro lugar, um pouso, os

laços de pertencimento já se fir-
maram o suficiente para fazer da
cidade um dos focos mais politiza-
dos e exigentes da região metro-
politana de Belo Horizonte.

Organizar um sistema de saúde,
como de resto de qualquer política
pública, se torna um desafio a mais
nestas circunstâncias. Ribeirão das
Neves é um município pobre, com
poucas alternativas econômicas,
praticamente sem indústrias e
vivendo em boa parte de receitas

referentes ao Fundo de
Participação dos Municípios.
Mesmo as alternativas econômicas,
como as dezenas de pequenas
cerâmicas espalhadas pela periferia
da cidade, trazem mais problemas
ambientais que ganhos de
arrecadação ou empregos. Com
isso, a cidade reúne os problemas
das áreas carentes com os pecados
típicos das regiões urbanizadas,
com a tradução já conhecida em
termos de morbidade e mortalidade.

Loteamento

Para se ter uma idéia da
cidade, basta imaginar que os
setores que mais crescem na
região são transporte urbano (para
levar trabalhadores a Belo
Horizonte pela manhã e recolhê-

los sonolentos e cansados ao final
do dia em suas mais de 160 linhas
de ônibus) e os loteamentos. São
dezenas de bairros abertos por
faixas e carros de corretores para-
dos ao lado, esperando com-
pradores atraídos pelo preço mais
baixo da região metropolitana.
Prometem muito em termos de
infra-estrutura e, na maioria das
vezes, não cumprem. A cidade é
ainda sede do mais antigo presídio
da região, a Penitenciária Agrícola
de Neves, que tem sua marca em
todo o município, até mesmo na
saúde, já que foi dela que saiu a
primeira estrutura pública de
atenção à saúde da população de
Neves. Mas, independente desta
contribuição, a maior presença do
presídio hoje está na desvaloriza-
ção comercial da área, do que
resultam os baixos preços de lotes
na região. Ninguém quer uma
penitenciária na vizinhança. Mas

Neves reúne
problemas das
áreas carentes e
pecados típicos
de regiões
urbanizadas.

A
Alberto Rodrigues, jornalista
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quem a tem não pode denegar sua
presença e precisa vencer mais
esta barreira: a do preconceito.

Neves tem pressa

E é para responder a esse con-
texto de muita gente, reivindi-
cação bem canalizada politica-
mente e falta de recursos que o
PSF foi implantado na cidade. A
coordenadora de Atenção Básica
da Secretaria Municipal de Saúde,
a enfermeira Vanessa Maria
Rodrigues Coelho, lembra que o
programa começou há quatro
anos na cidade. "Inicialmente
foram apenas cinco equipes, mas
se tratava de algo desestrutura-
do, sem muito parâmetro, traba-
lhando apenas com médicos e
sem agentes comunitários",
recorda. Mas como tudo é rápido
em Ribeirão das Neves, hoje a

cidade já conta com 32 equipes e
se programa para chegar a 57 e
cobrir 100% da população com a
lógica do trabalho da Saúde da
Família.

E não foi só a quantidade que
pesou na mudança. Na verdade,
segundo a coordenadora, o tra-
balho inicial não poderia ser
chamado propriamente de saúde
da família. "Eram cadastrados
grupos de 200 pessoas (nem se
pensava na lógica da família
ainda) e passava-se a dar consul-
tas médicas na unidade de saúde
convencional", avalia Vanessa.
Como não havia controle da qual-
idade do trabalho, planejamento
das ações e nem mesmo uma
carga horária de trabalho definida
para os profissionais, não houve
qualquer impacto no primeiro
momento.

O investimento na criação de

novas equipes se deu com uma
transformação radical do que
vinha sendo feito. Em primeiro
lugar, foram estabelecidas áreas
de risco, levantadas de acordo
com os critérios mais pertinentes
possíveis à região. E numa cidade
com tanto morro, o acesso foi

considerado um dos indicadores
mais sensíveis para definir o
risco. Não é por acaso que a coor-
denação de atenção básica tem
tanto apreço por mapas (há um
topógrafo na equipe que partici-
pa de todas as ações de planeja-
mento), já que o tecido urbano,
por natureza complexo, está vivo
como um bicho e muda a cada
dia. Além de mapeadas as áreas
de maior isolamento e obstáculos
ao atendimento, foram identifica-
dos outros fatores mais tradi-
cionais em levantamentos desta
natureza, como exposição a
agentes causadores de doença.

"Nossa população ficava
muitas vezes sem identidade, não
sabendo bem a que município
pertencia, se a BH, Contagem,
Esmeraldas, Pedro Leopoldo, São
José da Lapa ou Ribeirão das
Neves", lembra a coordenadora.

Depois do mapeamento, passou-
se à organização da equipe, digna
deste nome, com médico, enfer-
meiro, auxiliar de enfermagem e,
dependendo da área, de cinco a
seis agentes comunitários de
saúde. O número de pessoas
atendidas por equipe está na
faixa de 4.500, com algo em
torno de 200 famílias por agente.
"Tentamos fazer pelo parâmetro
do Ministério da Saúde, de 3.450
pessoas, mas não estava dando,
ficavam pequenas áreas iso-
ladas", explica Vanessa.

Responsabilidade social

Para uma nova equipe, um
novo serviço. No caso de Ribeirão
das Neves, foram estabelecidas
duas estratégias paralelas. Para as
áreas distantes, de difícil acesso
(onde trabalham hoje 12 das 32

equipes), foram alugadas casas
da própria comunidade. Nas ou-
tras unidades que funcionavam
anteriormente, foi feito o traba-
lho de transformação de um
posto de saúde tradicional em
uma unidade de Saúde da Família.
Logo, não há mais posto ou cen-
tro de saúde no município. Além
das unidades de Saúde da
Família, continuam em funciona-
mento unidades de referência que
atendem encaminhamentos das
equipes do PSF e recebem a pop-
ulação de áreas nas quais o pro-
grama ainda não está em fun-
cionamento. "Foi impressionante
ver a população ajudando a
descobrir imóveis para alugar,
colaborando na reforma e ceden-
do móveis para dar mais conforto
à equipe do PSF", lembra o
Secretário de Saúde, Francisco
Ernesto Eller. (Francisco Eller

A cidade conta
com 32 equipes
do PSF e se
programa para
chegar a 57 e
cobrir 100% da
população.
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deixou a Secretaria de Saúde de
Neves alguns dias após conceder
esta entrevista).

Mesmo extremamente confi-
ante na capacidade de mobiliza-
ção da comunidade, o secretário
tem uma preocupação em sedi-
mentar o programa através do
encaminhamento rigoroso de
todas as determinações do con-
trole social no Plano Municipal
de Saúde. Tudo é muito bem do-
cumentado e organizado em
cronogramas de implantação que
permitem ver o desenho do sis-
tema de saúde nos próximos
quatro anos. "A cidadania é o
grande ganho que o sistema de
saúde está trazendo de novo.
Mas é importante marcar de-
cisões e responsabilizar todos os
setores. O sistema de saúde que
emerge de uma conferência é
uma construção da cidade, não

da administração, que é pas-
sageira", reflete Francisco Eller.

Para cumprir o que a popu-
lação decide, no entanto, o gover-
no municipal teve que priorizar o
setor. Em termos de recursos
próprios, Ribeirão das Neves
investe em média 15% em saúde,
chegando em momentos de pico a
lançar até 23% do seu orçamento
no setor. "Isso acontece porque
fomos penalizados com cortes
estaduais absolutamente injusti-
ficáveis, bem no momento em que
crescia a oferta de serviços",
protesta o secretário. Um dado
que atesta bem esse aumento de
serviços é o número de profissio-
nais ligados ao SUS municipal, que
passou nos últimos quatro anos de
343 para 911. Francisco Eller lem-
bra algumas histórias comoventes
e divertidas relacionadas com o
início da implantação do PSF na

cidade. "Uma vez fui abordado por
uma senhora que me agradecia por
estar cuidando de sua mãe, de 92
anos, que era hipertensa e tinha
diabetes. Acontece que ela não
era minha paciente, mas da equipe
do PSF do bairro. Expliquei isso a
ela (que estava em Neves visitan-
do a mãe), mas ela foi taxativa:
“Não sei nada de PSF, mas me
falaram que era coisa de um tal
doutor Francisco.”

Amadurecimento político

Para justificar sua avaliação
do amadurecimento político que
a saúde processou na cidade, o
secretário dá o exemplo do
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saneamento básico. A extensão
do serviço de coleta de esgoto,
uma das reivindicações das con-
ferências de saúde no município,
elevou de 42% para mais de 70%
o índice local. "Nos últimos dois
anos foram construídos mais de
106 quilômetros de rede de esgo-
to. Quem capitaneou tudo isso foi
a saúde, que soube priorizar e
cobrar do poder público", analisa
Francisco Eller. Outro exemplo de
força da comunidade foi a dis-
cussão com a prefeitura sobre o
projeto de aumento do salário dos
médicos do PSF. Rejeitado pela
Câmara, o projeto foi levado adi-
ante pelo Conselho Municipal de
Saúde, que, através dos recursos do
fundo, gerido pelo ele, garantiu do
fundo, gerido pelo ele, garantiu o
aumento e permitiu a manutenção
dos profissionais. "Como temos um
bom programa, estruturado, muitos
municípios vizinhos oferecem me-

lhores salários aos nossos profis-
sionais. Precisamos resolver esta
questão com um olho no mercado,
mas também com raciocínio ético,
do sistema de saúde como um
todo. Não é possível que cidades
mais industrializadas fiquem tiran-
do profissionais de outros municí-
pios da região", alfineta a coorde-
nadora de Atenção Básica, Vanessa
Coelho. Se a comunidade sabe o
que quer, o PSF vai bem, obrigado.
"Da conferência de 97 para a do
ano passado, o programa passou de
uma alternativa para ser a grande
estrela. A população da cidade
vestiu a camisa", sintetiza Vanessa.

Números e qualidade de vida

Desde que foi implantado em
Ribeirão das Neves, o PSF vem
sendo avaliado em termos de seu

impacto na melhoria da qualidade
de vida da população. No primeiro
levantamento epidemiológico
realizado, ficou demonstrado que
houve uma redução significativa
da mortalidade infantil e que as
taxas de internação hospitalar
tiveram uma queda de quase 80%
nas áreas cobertas pelo PSF. O
consumo de medicamentos tam-
bém caiu muito. "No princípio tem
o aumento esperado, já que há
mais pessoas sendo tratadas e um
acompanhamento mais presente",
explica Vanessa Coelho. Mas logo
em seguida houve uma redução
drástica no consumo de remédios,
sobretudo dos anti-hipertensivos. 

Agentes em ação

Todos os agentes comu-
nitários do PSF de Vila Bispo de
Maura têm o mesmo interesse
vital com o trabalho. Rosa Maria,

Eni dos Reis, Sheila Valéria,
Roberta Silva, Ana Cibele e Isaías
dos Santos, que trabalham na
equipe de Helen e do médico
Wilson, se reúnem às terças-feiras
para discutir os problemas e
planejar a semana. É um grupo
animado, cheio de idéias e aber-

to à aprendizagem. "A gente
aprende mais que ensina", diz
Rosa Maria, que chegou ao PSF
depois de muito trabalho comu-
nitário, sobretudo na pastoral da
igreja. "Era a oportunidade
profissional que eu sempre espe-
rava e agarrei com muito inter-
esse", revela. Entre os desafios
que o grupo enfrenta agora está o
da conscientização acerca da
coleta de lixo. "Com muita mobi-
lização conseguimos trazer
caçambas para depósito de lixo,
que é coletado duas vezes por
semana. Mas algumas pessoas
ainda jogam o lixo no mato ou
queimam em seus quintais.
Estamos passando de casa em
casa para explicar a importância
do que já conseguimos e pedir
que se comprometam com sua
saúde", afirmam.

Dos trabalhos que os agentes
mais gostam, os grupos de

hipertensos e diabéticos estão
em primeiro lugar. "Dá pra ver a
pessoa ganhar vida, esquecer
um pouco a doença, se animar a
viver de novo." Isaías conta que
no começo era preciso ir atrás
dos pacientes, lembrar sempre
das reuniões. "Hoje eles saem
da unidade perguntando sobre o
novo encontro e cobram dos que
faltam sem motivo." Com a
proximidade do frio e o aumen-
to das gripes no bairro, os
agentes já organizaram grupos
de estudo sobre o assunto.
"Precisamos orientar nossa
gente", defendem.

Satisfação do usuário

A preocupação com a satis-
fação do usuário foi tema de um
trabalho apresentado pela equipe

A taxa de
mortalidade
infantil, era de 
48 por mil, em
1997, e baixou
para 23 por mil,
em 1999.
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do PSF na 1ª Mostra Nacional de
Produção em Saúde da Família,
promovida no ano passado pelo
Ministério da Saúde. Foram apli-
cados questionários e realizadas
entrevistas semi-estruturadas em
pessoas de várias regiões da
cidade. Além de aferir o grau de
satisfação subjetiva, o trabalho
tinha ainda o objetivo de avaliar
o impacto do PSF na saúde da
população de Ribeirão das Neves.
Os resultados, mesmo com pouco
tempo de existência do programa,
foram bem expressivos: o povo
sabe o que vai bem e, onde vai
mal, ajuda a apontar os caminhos
de superação das dificuldades; a
maioria sabe o que significa o PSF
e vê no programa uma melhoria
da assistência à saúde em geral,
percebendo a criação de um novo
vínculo entre profissionais de
saúde e as comunidades.

Outro elemento que a pesquisa

ajudou a desenhar foi a diminuição
na procura dos outros serviços de
saúde do município e de Belo
Horizonte. Em outras palavras, um
aumento da capacidade de resolver
os problemas na própria unidade
do PSF. Em termos numéricos,
chegou-se ao consagrador índice
de 98% de satisfação com o novo
modelo de assistência. Mas a po-
pulação que elogia também sabe
fazer críticas construtivas. No
mesmo instrumento de avaliação,
detectaram as seguintes carências
do PSF, à espera de solução: neces-
sidade de melhoria de infra-estru-
tura, aumento de recursos hu-
manos, ampliação da farmácia
básica, transporte de pacientes,
melhoria de salários dos profissio-
nais, atendimento de urgências e
emergências, aquisição de novos
equipamentos, ampliação de ativi-

dades realizadas pela unidade.
Trata-se quase de um programa
estruturado de incremento do PSF.
O povo sabe das coisas.

Uma equipe jovem

Grande parte da equipe do PSF
de Ribeirão das Neves é constituí-
da de jovens. Jovens mais con-
scientes que idealistas. Segundo
Vanessa Coelho, já é bem percep-
tível a sensibilidade das escolas
de Medicina e Enfermagem para
esse novo mercado. "Em Minas,
podemos dizer que já existe essa
consciência", avalia. Além de ini-
ciar a formação de uma nova ge-
ração de profissionais, as escolas
têm dado um suporte técnico
importante para o PSF. "Tanto os
cursos introdutórios como os de
pós-graduação estão sendo fun-
damentais para o aprimoramento
da mão-de-obra especialíssima

como é a do PSF", afirma Vanessa.
Mas são apenas os novos que

se seduzem com a proposta do
PSF? "Tem de todo tipo, como os
profissionais experientes que
buscam no modelo a possibili-
dade de trabalhar com um único
vínculo. No entanto, a grande
maioria é mesmo de recém-forma-
dos. Alguns deles ficam um tempo
e saem para fazer residência, con-

solidar outro projeto de carreira.
Mas a cada dia aumenta a procura
específica pelo PSF", garante a
coordenadora. "Quando colo-
camos um anúncio na Internet
pedindo novos profissionais, são
principalmente os formandos os
maiores interessados."

No PSF do bairro de Nova
Pampulha quem manda é a juven-
tude. Entre os profissionais de
nível superior das duas equipes
que atendem na unidade, o mais
velho tem 27 anos. O médico
Fábio Carvalho Salim, de 26 anos,
está na unidade desde o ano pas-
sado. Ele despertou para a saúde
pública através "de umas três ou
quatro matérias" da faculdade.
Mas o que contou mesmo para ele
foi a experiência do internato
rural. ''É um trabalho muito pró-
ximo deste, com valorização das
atividades de grupo, da pre-
venção e da educação sanitária",

compara. "Aqui você acompanha
um paciente, dá seqüência ao
caso. É uma pessoa que está a
sua frente, não uma patologia.
Além disso, a clínica é mais val-
orizada, a anamnese tem um
papel de destaque no diagnósti-
co", explica. Para ele o PSF ajuda
a criar uma visão mais ampla da
determinação social de várias
doenças. "Com mais educação e
informação, as pessoas ficam
mais participativas, cobram mais,
correm atrás. Temos que ajudar a
vencer esta passividade."

Realidade em movimento

O próximo passo a ser dado
pelo sistema municipal de saúde
de Ribeirão das Neves é a exten-
são do atendimento nas unidades
de referência até as 23h. A idéia

98% da
população estão
satisfeitos com o
novo modelo de
assistência.

Arquivo SMS - Ribeirão das Neves
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é permitir que a população,
mesmo adscrita e cadastrada,
tenha real chance de ser atendi-
da, já que ela trabalha fora e o
horário de atendimento do PSF
não as contempla. Segundo
Vanessa Coelho, os médicos do
PSF terão prioridade na seleção
para os novos horários, abrindo a
eles a possibilidade de um novo
vínculo. "Ganha o profissional,

com uma melhoria de salário,
ganha o público, que se identifi-
ca cada vez mais com o profis-
sional", defende a coordenadora
da Atenção Básica. "Temos que
entender que, mesmo com um
salário compatível com o merca-
do regional, a opção pelo PSF sig-
nifica quase sempre uma dedi-
cação exclusiva do médico, que,
no caso de Neves, sempre mora
fora do município e tem muitos
investimentos para estar aqui. O
município também precisa inve-
stir em condições de trabalho
para seus profissionais."

Um dos grandes questiona-
mentos relacionados ao PSF está
na atuação da coordenação esta-
dual. No caso de Ribeirão das
Neves, parece que esta crise de
identidade está vencida. Depois
de um momento em que o municí-
pio se sentia desamparado ("não

havia sequer uma pessoa para nos
receber na secretaria de Estado"),
hoje há uma integração bem
azeitada com o nível estadual. "As
informações passaram a chegar,
os convênios são repassados e há
um interesse grande na criação de
referências técnicas e na articu-
lação com o Pólo. Mas é preciso
que esta seja uma atribuição
encarnada na instituição e não o
papel de um coordenador isola-
do", defende Vanessa Coelho.

O Estado pode ajudar ainda
mais, segundo voz corrente de dez
entre dez profissionais do PSF, seja
na garantia de formação continua-
da, seja na linha de recursos. Além
disso, muitas ações de intersetori-
alidade estão afetas a órgãos de
abrangência supramunicipal, sobre-
tudo as relacionadas às grandes
obras de viação pública, sanea-
mento, educação e política de em-

pregos. "O PSF trouxe novas de-
mandas e o Estado começa a
assumir. Antes era um programa
que incomodava e levantava prob-
lemas. Hoje o Estado se mobiliza
em torno destas propostas."

E o futuro, como fica para uma
cidade que cresce mais rápido do
que se desenvolve, que aumenta
sua população sem amadurecer sua
substância social e econômica?
Ribeirão das Neves, como o PSF, é
uma realidade em movimento. Para
realidades como estas, o futuro
não é ameaça, é desafio.

Socialização no controle da
hipertensão

O tratamento dos hipertensos
pelo PSF, um dos grupos mais
numerosos de Ribeirão das Neves,
explica por que, mesmo para pes-
soas que não podem deixar de

tomar seus medicamentos, é pos-
sível diminuir a dose do que já é
prescrito e impedir que novos
remédios sejam receitados para
possíveis seqüelas. O trabalho que
é feito pelo PSF da Vila Bispo de
Maura é um bom exemplo. A região
fica em meio a uma transição de
um bairro de classe média baixa
para uma vila bastante carente,
conhecida por abrigar focos de trá-
fico de drogas e muita violência. 

A enfermeira da unidade de
Saúde da Família, Helen Reis
Morais Couto, reafirma a gravi-
dade da hipertensão na comu-
nidade e garante que, muito mais
que um problema apenas físico,
há um importante componente
social envolvido. "O tratamento se
resumia aos medicamentos. Mas
logo constatamos que se trata de
pessoas idosas, muitas delas sem
outra atividade e que encontram

nas reuniões de grupo um motivo
a mais para se tratar e viver mel-
hor", anima-se. A equipe de Vila
Bispo de Maura capricha nos gru-
pos de hipertensos. O trabalho é
basicamente de socialização,
menos clínico e mais de resgate da
cidadania do hipertenso. Além das
reuniões, há um pouco de tudo:
bingo, passeios ao zoológico,
bailes, exercícios de relaxamento,
saraus com declamação de versos
e, é claro, controle de medicação.

Um exemplo. Uma moça do
bairro, de 25 anos, diagnosticada
como portadora de cardiopatia
grave, vivia acamada sem sair de
casa. Com a chegada do atendi-
mento dos grupos operativos de
hipertensão na vila, ela não ape-
nas recuperou a saúde, como a
alegria de viver. O médico, em seu
laudo, garantiu que a paciente
estava apta a trabalhar e que isso

O atendimento
até as 23h vai
contemplar as
pessoas que
trabalham fora 
de Neves.



SAÚDE DA FAMÍLIA • JUNHO/JULHO DE 2000 45

seria fundamental para a melhoria
do estado da paciente. Ela hoje
trabalha como agente comu-
nitária de saúde e ajuda outros
hipertensos a levar uma vida mais
produtiva e prazerosa. Para ela,
socialização e cidadania vão
muito além da teoria, são expe-
riências vivas que aprendeu com o
PSF e que hoje ela ensina aos seus
colegas de bairro. 

No PSF de Cerejeiras e Braúnas,
a hipertensão gerou, além do tra-
balho diário dos profissionais, um
estudo cheio de fotos de passeios,
caminhadas e festas. Trata-se do
projeto "Outrora hipertensivo,
hoje saudável", de Mailson
Fonseca. A proposta é propor-
cionar ao grupo de hipertensos
atividades físicas, jogos, brin-
cadeiras e oficinas de arte, com o
objetivo de chegar a um estágio
em que a socialização, a valoriza-

ção das relações comunitárias e o
comportamento preventivo garan-
tam, em contrapartida, uma
diminuição das concentrações
medicamentosas. Trocar remédio
por alegria. E os resultados, acom-
panhados cientificamente em
aferição de um grupo de 30
pacientes, mostra que, além de
garantir redução no uso de
medicamentos, as medidas de
pressão sistólica do grupo, na
média, estão bem melhores. Sem
falar na alegria.

O projeto do PSF de Braúnas,
que conseguiu resultados ani-
madores, tem ainda outra singu-
laridade. Da mesma maneira que

remédio foi contraposto a quali-
dade de vida, o material utilizado
no trabalho é uma prova de como
tecnologia de ponta pode sair
barata. No caso, em vez de
equipamentos sofisticados, a
equipe chegou aos índices deseja-
dos com o gasto de poucos reais
em argila, balões, material para
festa, instrumentos musicais, cor-
das e tinta. E criatividade e soli-
dariedade, a mais barata e efi-
ciente das habilidades sanitárias
de que se tem notícia. O item
mais caro arrolado no projeto foi
um aparelho de som de R$
300,00. Em seguida, os 20 quilos
de argila para moldagem.

Indicadores do SIAB em Ribeirão das Neves 
(1º quadrimestre 2000)

JAN FEV MAR ABR
RN PESADOS AO NASCER 178 143 180 211
COM  PESO MENOR DE 2500G 31 20 31 27
GESTANTES CADASTRADAS 694 737 737 787
GESTANTES < 20 ANOS CADASTRADAS 161 146 154 174
GESTANTES ACOMPANHADAS 648 695 694 753
CONSULTA DE PRE-NATAL 559 611 602 627
CRIANÇAS DE 0 A 03 MESES E 29 DIAS 688 651 724 887
ALEITAMENTO EXCLUSIVO 432 414 443 564
CRIANÇAS DE 0 A 11 MESES E 29 DIAS 2.005 1941 2.035 2526
PESSOAS HOSP. COMPLIC. DIABETES 9 2 12 16
DIABETICOS CADASTRADOS 1.177 1.117 1.262 1.495
DIABETICOS ACOMPANHADOS 1.038 1.049 1.091 1.376
NUMERO DE VISITAS REALIZADAS 38.990 38.227 39.089 46.239
Fonte: SMS de Ribeirão das Neves
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Ao longo do caminho da reforma sanitária, vem-se bus-
cando a participação da universidade, não apenas nos as-
pectos educacionais, mas, também, na formulação e na
operacionalização da política de saúde. Diversas universi-
dades participaram, mas será que a estrutura do ensino
médico, seus objetivos e sua organização estão voltados
para essa demanda? O que precisam para que possam res-
ponder à real demanda social, com a formação de profis-
sionais voltados à realidade sanitária brasileira?

O currículo médico e
o sistema de saúde

em construção
ensino médico, no início
do século XX, foi marca-
do internacionalmente,

de forma indelével, pelos questio-
namentos elaborados por Abra-
ham Flexner, fruto de detalhada
avaliação das escolas médicas
americanas, em 1910, apresen-
tando contundentes críticas ao
ensino e, por conseqüência, à
pratica médica, por estarem to-
talmente dissociados do "pensar
e do fazer ciência". Baseando-se
na "investidura do médico com as
responsabilidades científicas", via
como impossível a prática médica
sem uma permanente postura in-
vestigacional (Lemle, 1989), afir-
mando que o médico ideal seria
aquele de sólida base científica,
formado em hospitais preparados
para o ensino, acompanhados por
professores competentes e em re-
gime de tempo integral (Brasil,
1989c).

Esses princípios foram bastante
questionados, em especial pela não
diferenciação entre uma enfermaria
e um laboratório, gerando, segundo
seus críticos, uma especialização

excessiva, uma busca frenética pelo
avanço tecnológico e uma "desu-
manização" do ensino e, conse-
qüentemente, da prática médica.

A especialização desmedida,
sem o preparo geral prévio, atre-
lada à sofisticação tecnológica,
bem como a elevação descabida
dos custos no setor saúde, prin-
cipalmente pela utilização inde-
vida dos métodos auxiliares de
diagnóstico, associadas ao es-
quecimento dos aspectos huma-
nos e sociais da assistência mé-
dica, lamentavelmente, vêm sen-
do uma marca na prática médica
do mundo ocidental, ao longo do
século vigente.

A questão curricular

Diversos educadores vêm de-
senvolvendo várias definições de
currículo.

Segundo Ribeiro (1993), "o cur-
rículo é uma construção social do co-
nhecimento, que pressupõe a orga-
nização e/ou a sistematização dos
meios para que esta construção se

efetive", introduzindo as questões
sobre as relações entre os agentes
sociais que participam desse pro-
cesso e a definição de uma susten-
tação teórica pertinente.

Para Câmara (1981), o currícu-
lo é uma "ação dinâmica desenca-
deada pela vivência de um plano
curricular. São todas as experiên-
cias que cada aluno vive em um
programa de educação que utiliza,
no seu planejamento, as informa-
ções de teorias e pesquisas e os re-
sultados de experiências passadas
e presentes".

Porém, segundo Yamamoto e
Romeu (1993), "todas as concep-
ções sobre currículo, não importa
quais sejam suas estruturas parti-
culares, compõem-se de certos ele-
mentos que evidenciam pressupo-
sições valorativas.(...) Entretanto,
qualquer que seja a teorização so-
bre o currículo, implicará o desen-
volvimento de uma estrutura inter-
namente coerente de hipóteses
cientificamente verificadas, em
vista à integração dos fundamen-
tos curriculares".

As conceituações apresentadas

O
Milton Menezes da Costa Neto*
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completam-se com as observações
de Saul (1984), ao apontar para a
impossibilidade de ater-se às ques-
tões técnicas de currículo, sem que
tenham sido definidas, previamente,
as posições sobre os valores da so-
ciedade, sobre a escola e o tipo de
profissional desejados e sobre o que
se deseja privilegiar nessa opção.

Assim sendo, a definição de
currículo que melhor poderia ex-
pressar a linha de reflexão deste
trabalho é a apresentada por Apple
(1994): "O currículo nunca é ape-
nas um conjunto neutro de conhe-
cimentos, que de algum modo apa-
rece nos textos e nas salas de aula
de uma nação. Ele é sempre parte
de uma tradição seletiva, resultado
da seleção de alguém, da visão de
algum grupo acerca do que seja
conhecimento legítimo. É produto
das tensões, conflitos e conces-
sões culturais, políticas e econô-
micas que organizam e desorgani-
zam um povo".

Além de toda a conceituação
apresentada, não se pode deixar de
ressaltar que todos os valores le-
vantados na elaboração de um cur-
rículo, sobre que homem, que so-
ciedade, que escola, o que privile-
giar e qual profissional deverá ser
formado, concretizam-se, em for-
ma de currículo, no cotidiano do
processo de ensino, onde, de fato,
a construção do conhecimento é
desenvolvida.

O ensino médico no Brasil

O ensino médico no Brasil en-
trou no século XX contando ape-
nas com as faculdades de Medici-
na da Bahia (1808), do Rio de Ja-
neiro (1808) e do Rio Grande do
Sul (1898) (Brasil, 1989a). 

Em 1930, quando o País já
possuía 12 escolas médicas, foi
criado o Ministério de Educação
e Saúde Pública e, com a Refor-
ma Francisco Campos, em 1931,
a estrutura educacional médica
brasileira sofreu fortes mudan-
ças, destacadamente nas ques-
tões ligadas ao controle e à nor-
matização das instituições de
ensino superior (Veras; Souza;
Souza, 1981). Porém, chegou-se,
em 1950, com apenas 23.000

médicos formados no País, a uma
relação de 4,6 médicos por
10.000 habitantes, elevando-se
para cerca de 5,5 médicos para
cada 10.000 habitantes em
1970, mesmo assim ainda menor
do que a média das três Améri-
cas (Costa Neto, 1994).

A enorme demanda setorial
não atendida levou, ao final da
década de 60, a um ritmo acele-
rado na criação de novas escolas
médicas, elevando seu quantita-
tivo de 29, em 1960, para 71, no
ano de 1970, alterando-se, em
vinte anos, para mais de 60% a
relação entre o número de médi-
cos e o número de habitantes
brasileiros (Costa Neto, 1994).

Nessa necessária expansão,
mas com descontrolada evolu-
ção, evidenciaram-se duas ten-
dências marcantes. A primeira é
a tendência à privatização,
pois, no ano de 1960, apenas
13,7% das escolas médicas
eram privadas e, em 1970, esse
percentual subiu para quase
50%, tendo em vista que nessa
década o setor privado contri-
buiu com 75% das escolas mé-
dicas implantadas (Brasil,
1989b). A segunda diz respeito
à concentração macrorregional,
situação que vem se agravando
nas últimas décadas. Em 1960,
62% das escolas médicas en-
contravam-se nas regiões S/SE,
e dez anos depois esse percen-
tual subiu para 75,8%.

Em suma, a expansão das esco-
las médicas foi basicamente por con-
ta do setor privado e, predominante-
mente, nas regiões Sul e Sudeste.

Os princípios da formação médica 

Segundo Fraga Filho e Rosa
(1980), ao se analisar o desenvol-
vimento do ensino médico ao lon-
go do século XX, pode-se delimitar
três marcos principais que "devem
ser entendidos como complemen-
tares, imprimindo-lhe uma con-
cepção global, mais ajustada à im-
portância de seus objetivos".

O primeiro deles caracterizou-
se como o marco científico, tendo
em vista a transformação progres-
siva da teoria e da prática médi-

cas, acompanhando os progressos
da ciência e da técnica. Um dos
grandes responsáveis por tal ca-
racterística, já mencionado ante-
riormente, foi o relatório Flexner,
alicerçando, de forma decisiva, as
bases científicas do ensino médi-
co. Tal fato pode ser ilustrativa-
mente contemplado pelo exercício
imaginário de Bernard (apud Fraga
Filho; Rosa, 1980), ao dizer: "(...)
um médico que tivesse adormeci-
do em 1900, e acordado em 1930,
certamente se surpreenderia com
as transformações do mundo, po-
rém não tanto com as mudanças
da medicina. O mesmo não acon-
teceria com outro que tivesse
adormecido em 1930 para acordar
em 1960. Este ficaria estarrecido
com sua própria ignorância ante o
progresso da ciência médica".

Já o segundo marco caracteri-
zou-se pela aplicação dos moder-
nos princípios pedagógicos ao en-
sino médico. Tal aspecto eviden-
ciou-se na década de 1950, com a
aproximação de professores das
escolas médicas norte-americanas
da área de educação, linha esta re-
forçada na década seguinte, prin-
cipalmente pelas associações de
escolas médicas nas Américas.

O terceiro marco diz respeito à
preocupação com os aspectos so-
ciais. Destaca-se, entretanto, seu
surgimento ligado muito mais às
transformações socioeconômicas
do pós-guerra e à importância
atribuída à própria saúde pelas
populações do que às preocupa-
ções advindas dos professores ou
dos profissionais médicos. Este
modelo caracteriza-se pela solici-
tação de uma responsabilidade so-
cial do médico, contrário aos as-
pectos tradicionais puramente es-
pecializados e individualistas, me-
ramente curativos e mecanicistas,
alicerçadas na estrita visão bioló-
gica do indivíduo. Preconiza-se,
assim, sem que haja a perda da
qualidade técnica, que o médico,
com uma formação mais geral,
possua uma consciência social,
uma visão mais ampla e uma pos-
tura mais humanista.

Ocorre que no Brasil, há vários
anos, vem sendo defendida a ade-
quação do ensino médico às novas

Médico,
mestre em
Educação,

especialista em
Administração
em Saúde, em
Saúde Pública

e em Clínica
Médica.

Médico da
Fundação

Hospitalar do
Distrito

Federal e
assessor

técnico do
DAB/SPS/MS.



SAÚDE DA FAMÍLIA • JUNHO/JULHO DE 200048

correntes sanitárias mundiais, vol-
vendo o médico aos reais proble-
mas e interesses da população, le-
vando em conta, obrigatoriamente,
as questões ligadas à universaliza-
ção, à eqüidade, à integralidade, à
eficácia e à racionalidade da assis-
tência à saúde, através de ações in-
terdisciplinares e com a efetiva
participação da comunidade.

O princípio básico da formação
médica pelo qual se vem lutando
foi resumido pela OPAS/OMS, ao
destacar que "a formação dos re-
cursos humanos em saúde, e em
particular do médico, já deixou de
ser considerada independente-
mente da estrutura socioeconômi-
ca em que se desenvolve".

A organização sistêmica assis-
tencial e o aparelho formador em
saúde possuem, também, bases de
sustentação em outros sistemas,
tais como o político e o financeiro.
Esses sistemas permanentemente
interligam-se e, em certos aspec-
tos, interdependem-se, numa rela-
ção direta com a construção efeti-
va de um setor saúde responsivo às
necessidades da população.

Ao sugerir os requisitos neces-
sários para a criação de escolas de
Medicina nas Américas, a OPAS
destacou que "a premissa básica
no caso de formação de recursos
humanos em um regime de inte-
gração docente-assistencial é que
a própria capacidade do sistema
docente se ajuste à disponibilida-
de dos serviços, respeitando-se
também a distribuição proporcio-
nal das ações nos distintos níveis
de atenção" (OPAS, 1979). Entre-
tanto, nem sempre tal recomenda-
ção vem sendo seguida, tendo em
vista o não entrosamento entre os
dois aparelhos e "(...) na medida
em que esta ampliação (a do nú-
mero de médicos) obedece muito
mais a fatores de ordem social que
às exigências internas da própria
organização do setor saúde – que
não se confunde com as necessi-
dades reais da população – a pres-
são sobre o mercado também se
dá independentemente de sua ca-
pacidade de absorção" (Veras;
Souza; Souza, 1981).

Frente a essa realidade, o Mi-
nistério da Educação, em 1971,

criou uma Comissão de Ensino Mé-
dico com o objetivo principal de
"proceder à avaliação da situação
do ensino médico no País, suas ca-
racterísticas e perspectivas, seus
aspectos positivos e negativos, a
fim de propor medidas para elevar-
lhe o padrão e corrigir distorções"
(Brasil, 1989a).

Em 1975, a Lei 6.229, primeira
tentativa de organização sistêmica
do setor saúde no Brasil, responsa-
bilizou o Ministério da Educação
pela formação dos recursos huma-
nos do setor, direta ou indireta-
mente. Apontou, também, para a
utilização das unidades de saúde
integrantes do sistema de saúde,
além dos hospitais universitários,
para a formação médica. Tal pre-
ceito reforçou a implementação do
Programa de Integração Docente
Assistencial. Ocorre que tal abor-
dagem, na maioria dos casos, man-
teve-se presente de forma pontual
e, infelizmente, sem amplas reper-
cussões, tanto nos serviços quanto
nas escolas médicas brasileiras.
Pode-se dizer que, utilizando a
afirmativa de Ferreira (1992), "as
experiências de integração docen-
te assistencial em muitos casos
vêm sendo entendidas como sinô-
nimo de laboratórios comunitá-
rios..., sem que em nenhum dos
casos implique uma transformação
do modelo educacional ou um
compromisso efetivo com a popu-
lação ou com o serviço".

Segundo Bryant (1993), um
dilema clássico da universidade
está ligado à dúvida de se manter
fechada em si mesma, protegida
pela sua "independência", mesmo
não respondendo às reais necessi-
dades sociais, ou de correr o risco
de abordar tais problemas de fren-
te, pondo à prova sua intelectuali-
dade e sua capacidade resolutiva.
Segundo o mesmo autor, a dúvida
de optar entre o delicado toque aca-
dêmico "nas águas sociais de uma
comunidade" ou participar a fundo
do desenvolvimento do sistema de
saúde vigente vem perseguindo, há
muito, as escolas médicas.

É de consenso que as escolas
médicas devem formar médicos
preparados para a realidade sani-
tária brasileira, com vistas a cum-

prir seu verdadeiro papel. Para
tanto, é imprescindível que seus
alunos "estejam expostos à pro-
blemática de saúde e doença, em
correspondência direta com o per-
centual de problemas sanitários
que enfrenta a própria comunida-
de" (OPAS, 1979).

Dessa forma, somente com a
participação ativa das instituições
de ensino, em conjunto com os
serviços de saúde e com a própria
comunidade, poder-se-á construir
um setor saúde socialmente res-
ponsável, com a sua prática ba-
seada na comunidade, significan-
do para ela alento e solução de
problemas, através de atos con-
cretos, construtivos e efetivos,
superando os conflitos ideológi-
cos e intelectuais ainda tão mar-
cantes no País.

Como fruto desse trabalho, es-
peram-se, também, mudanças im-
portantes no processo de formação
médica, pois o médico, não impor-
ta sua área de atuação, deverá as-
sociar à pratica clínica acurada uma
visão geral e integral do indivíduo.
Sua preocupação social, baseada
em princípios humanísticos, deverá
ser timoneira de seus atos e sua
luta pela manutenção da saúde de-
verá ser seu objetivo principal.

A busca pela adequação da for-
mação médica à realidade social
não se limita aos países subdesen-
volvidos. Diversas escolas, em vá-
rias partes do mundo, vêm traba-
lhando com vistas a atender sua
verdadeira demanda social, tentan-
do responder aos anseios e às ne-
cessidades da população, adequan-
do o ensino médico ao sistema de
saúde organizado no país (Blizard,
1988; Buri et alli, 1978; 2Bouhuijs
et alli, 1978; Estrellar et alli, 1979;
Hamad, 1985; Martenson et alli,
1984; Tigyi, 1978).

Cabe o exemplo da Escola Mé-
dica da Universidade de New
South Wales, na Austrália. Preocu-
pada em responder melhor à so-
ciedade, aplicou um questionário,
envolvendo diversos segmentos
da sociedade, com a finalidade de
conhecer a expectativa da socie-
dade quanto aos objetivos da
educação médica (Ewan, 1985).

Por outro lado, também de for-
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ma consensual, vem se rechaçando
a simples importação de "mode-
los" internacionais de educação
médica. Essa prática foi questiona-
da por Abrahamson (apud Blizard,
1991) em um simpósio sobre edu-
cação médica na Ásia, quando,
perguntado sobre tais modelos,
disse que, para ele, somente deve-
riam ser utilizados como base de
estudos para construções de mode-
los apropriados à realidade local.

Em 1988, realizou-se em Edim-
burgo, na Escócia, a 1ª Conferên-
cia Mundial sobre Educação Médi-
ca, de cuja Declaração Final, dos
12 passos indicados para a neces-
sária reforma do ensino médico,
oito estão direcionados ao proces-
so educativo e quatro às altera-
ções em áreas externas ao ensino
médico. Destaca-se, dentre diver-
sos outros, o seguinte trecho:

"O objetivo da Educação Médi-
ca é formar médicos capazes de
promover a saúde para toda a po-
pulação e não apenas prestar ser-
viços curativos àqueles que têm
fácil acesso a esses serviços. Este
objetivo não está sendo alcança-
do em muitos lugares, apesar do
grande progresso das ciências bio-
médicas neste século. Este pro-
blema não é novo, mas esforços
anteriores realizados para introdu-
zir maior consciência social nas
escolas médicas não vêm obtendo
êxito marcante" (World Federation
for Medical Education, 1988).

A Primeira Conferência Global
sobre a Colaboração Internacional
na Educação e Práticas Médicas,
organizada pela OMS em colabora-
ção com a Faculdade de Medicina
da Universidade de Illinois e rea-
lizada em 1994, em Rockford, Es-
tados Unidos, salientou a impor-
tância da articulação entre as al-
terações no sistema educacional e
da prática médica em decorrência
das necessidades do sistema de
saúde de uma nação. Destacou,
ainda, a necessidade de altera-
ções importantes dos padrões da
prática médica em muitos países
desenvolvidos e em desenvolvi-
mento, com vistas à ênfase na
prestação dos cuidados de saúde
primários essenciais a toda popu-
lação (Skolnick, 1994). Nesse

mesmo ano, a Organização Mun-
dial da Saúde apontou as seguin-
tes características para o "O Médi-
co de Cinco Estrelas" (apud OMS;
Wonca, 1997):

1) que considera o indivíduo
em seu contexto familiar e social,
com vistas a prestar cuidados clí-
nicos com elevado padrão e per-
sonalizar os cuidados preventivos
através de uma relação de con-
fiança a longo prazo;

2) que escolhe as tecnologias
a serem aplicadas de forma ética
e levando em consideração o seu
custo-benefício;

3) que é capaz de promover
estilos de vida saudáveis através
do esclarecimento enfático, dan-
do condições, assim, de os indiví-
duos protegerem sua saúde;

4) que consegue harmonizar
as necessidades individuais e co-
munitárias de saúde através do
ganho da confiança das pessoas
com as quais trabalha; e

5) que consegue trabalhar de
forma interdisciplinar e multisseto-
rial, com vistas a satisfazer as ne-
cessidades dos indivíduos da co-
munidade com os quais trabalha.

A organização setorial como
paradigma da formação médica

O Brasil, nos últimos anos,
vem conquistando, de forma gra-
dativa, importantes avanços no
campo da saúde. O processo de
construção do Sistema Único de
Saúde vem sendo aos poucos de-
senvolvido sobre os pilares da uni-
versalização, da integralidade, da
descentralização e da participação
popular. Porém, o modelo assis-
tencial ainda predominante no
País é caracterizado pela prática
médica quase que exclusivamente
biológica, individualista e hospita-
lar, apresentando baixa cobertura
e com elevado custo, apesar de
sua eficiência técnica nas respos-
tas pontuais de procedimentos cu-
rativos individuais, em especial
nos casos complexos e de realiza-
ção hospitalar. Tal realidade vem
gerando alto grau de insatisfação
para os gestores do sistema, para
os profissionais de saúde e para a
população usuária dos serviços.

Urge que as conquistas seto-

riais legalmente obtidas, ao longo
dos anos, convertam-se em direito
real de cidadania do povo brasilei-
ro. O logro da reforma proposta
com o uso potencializado da aten-
ção básica, complementado pela
rede de serviços especializados,
ambulatoriais e hospitalares, deve
ser a busca permanente dos que
trabalham no setor.

A consolidação e expansão dos
Programas Agentes Comunitários
de Saúde (PACS) e Saúde da Famí-
lia (PSF), que constituem estraté-
gias prioritárias para o Ministério
da Saúde na reorientação do mo-
delo tradicional de assistência,
vem se deparando com um grande
desafio: a formação e a capacita-
ção de profissionais de saúde,
principalmente médicos e enfer-
meiros, com perfil adequado para
este novo modelo de atenção.

Este é um desafio que envolve
o Ministério da Saúde e os demais
partícipes desse processo de im-
plantação de programas educacio-
nais estratégicos para viabilizar o
desenvolvimento de competências
dos profissionais envolvidos em
Saúde da Família, tanto daqueles
já inseridos no mercado como dos
futuros profissionais. Desde 1997,
o Ministério vem investindo na
instalação de Pólos de Capacita-
ção, Formação e Educação Perma-
nente para os Profissionais de Saú-
de da Família, unidades articulam
das instituições de serviço (esta-
duais e municipais) com as insti-
tuições de ensino, que, juntamen-
te, assumem compromissos volta-
dos aos processos introdutórios de
treinamentos desses profissionais,
de implantação de mecanismos de
educação permanente e de inova-
ções no processo de formação pro-
fissional, no âmbito da graduação
e da pós-graduação em saúde.

No que tange ao âmbito da
graduação médica, não se trata de
proposições e estudos para a orga-
nização de cursos voltados exclu-
sivamente para a atenção básica,
ou para as equipes de Saúde da
Família. Trata-se, sim, de inova-
ções curriculares necessárias para
a formação de profissionais de
saúde voltados para uma nova
prática, um novo modelo, uma
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nova forma de se fazer saúde, in-
dependente da especialidade mé-
dica que estiver desenvolvendo ou
em que unidade de saúde estiver
desempenhando a sua prática.

As atuais diretrizes curriculares

Na prática do ensino médico
brasileiro, três aspectos de cunho
geral merecem ser destacados, an-
tes dos pontos específicos meto-
dológicos de uma diretriz curricu-
lar. O primeiro deles diz respeito à
integração entre as atividades das
diversas especialidades em função
de um campo comum de interesse,
bem como entre as investigações
científicas com sua aplicação clíni-
ca, tendo em vista que o ensino
médico ainda se alicerça em espe-
cialidades médicas vigentes, antes
mesmo de se construir o conheci-
mento médico global de um estu-
dante de graduação baseado em
uma abordagem integral do ser hu-
mano. É lamentável que, na maio-
ria dos cursos de graduação médi-
ca, deixa-se ao aluno o que é mais
difícil – integrar os conhecimentos
especializados a ele apresentados
construindo um todo indivisível.

O segundo aspecto refere-se
ao caráter terminativo do ensino
de graduação médica. Ao conside-
rar-se que o exercício da medicina
é uma atividade de aprendizado
permanente, não se justifica a
tentativa de esgotar-se o conteú-
do teórico de sua prática no decor-
rer do curso de graduação, deven-
do, sim, procurar desenvolver uma
postura investigadora que propicie
um processo de educação perma-
nente profissional. Utilizando as
palavras de Lobo e Ferreira (1970),
as escolas médicas devem adotar
"(...) a apresentação de numero-
sos temas mediante exercícios
práticos integrados e projetos ex-
perimentais que permitam ao alu-
no, por meio de análises críticas
dos resultados obtidos, adquirir a
disciplina ou adotar a atitude re-
queridas pelo método científico".

O terceiro ponto aponta para o
papel social da medicina. Faz-se
necessário que a formação médica
contenha aspectos ligados às reali-
dades social e ecológica existentes,

destacando a importância de se
trabalhar a habilidade clínica em
serviços integrados, interligando as
ações hospitalares com as ativida-
des pertinentes às unidades básicas
de saúde. De fato, o grande inten-
to deveria ser a formação do profis-
sional, não para uma realidade fic-
tícia de um hospital universitário,
mas para a realidade que irá depa-
rar-se como médico, em todos os
níveis de complexidade assistencial
do sistema de saúde.

Deve-se, assim, buscar, aprio-
risticamente, a formação de médi-
cos gerais, capazes de perceber a
multicausalidade dos processos
mórbidos, sejam físicos, mentais
ou sociais, tanto individuais como
coletivos, sempre visualizando o
indivíduo em seu meio ambiente
– seu contexto familiar e social.
Para tanto, o curso médico deve
pautar-se pelo desenvolvimento
de um processo educacional inte-
grado entre o ensino e o serviço,
apesar de o estímulo às atitudes
científicas estar sempre presente.
Deve-se, também, propiciar a cria-
ção de novos valores, voltados
mais à saúde que à doença, per-
meados de preocupações coleti-
vas e sociais, estimulando proce-
dimentos multiprofissionais co-
munitários, coletivos e integrais,
associados, sempre, à apropriação
científica de sua prática.

Frente às orientações propos-
tas, destaca-se a dualidade viven-
ciada por vários cursos médicos
no que tange ao seu objetivo fi-
nal. Almeja-se a formação do mé-
dico geral, ou a formação geral do
médico? Essa dualidade não apon-
ta apenas para uma questão se-
mântica. A formação do médico
geral está voltada para a formação
básica do profissional, ou seja, ao
término do curso, ele deveria ser
capaz de exercer, de forma compe-
tente, a prática médica não espe-
cializada. Já a formação geral do
médico vincula-se à preparação
de um profissional para acessar a
uma residência médica ou a qual-
quer outra forma de especializa-
ção, mesmo sendo em uma das
áreas básicas. Na verdade, prepa-
ra-se um candidato a uma espe-
cialização e não um profissional.

O perfil do médico que se pro-
põe aponta para um profissional
capaz de compreender os diversos
fatores que alteram o equilíbrio
entre o indivíduo e o ambiente, de-
vendo visualizar a saúde em seu
sentido mais amplo e estar apto a
promover, manter e restabelecer a
saúde do indivíduo, sem perder de
vista seu contexto familiar e social. 

Agente transformador

O mero repasse de informa-
ções técnicas visando à cons-
trução do conhecimento médi-
co, isento de paixões pessoais,
envolvimentos afetivos ou va-
lorações sociais, faz parte dos
princípios básicos de um grupo
ainda fortemente instalado nas
universidades. Para ele, a práti-
ca médica é quase que exclusi-
vamente uma atividade biológi-
ca e deve ser moral e social-
mente livre de valoração, pois
toma por base a neutralidade
da ciência (Rose; Rose, 1992).

Já o pensamento dialético
coloca o homem não apenas
como parte estática integrante
do mundo, mas como um partíci-
pe importante de seu desenvolvi-
mento e agente transformador do
meio, ao mesmo tempo em que
sofre as influências da realidade
social em que está inserido. Este
deve ser, também, um importan-
te componente a ser introduzido
nos ensinamentos dos cursos de
graduação médica.

Deve-se buscar, assim, um
curso médico direcionado para a
realidade social e embasado nas
premissas dialéticas, voltado para
a sociedade, com suas distintas
realidades, necessidades e alter-
nativas, bem como para uma pro-
posta de um modelo sistêmico se-
torial e que possa responder a
tais demandas, sem perder, no
entanto, a qualidade técnica de
seus procedimentos. Dessa for-
ma deve trazer para si, como
um rumo conceitual, o novo pa-
radigma setorial sistêmico, pois
o tradicional não responde aos
verdadeiros anseios da socieda-
de, mesmo que ainda pudesse
atender aos interesses intrínse-
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cos corporativos setoriais.
Cabe a lembrança das palavras

de Saul (1984), ao afirmar que "de-
cidir-se por uma definição de currí-
culo está em se definir por uma de-
terminada concepção, que inclui
compromissos sociais e políticos".
Percebe-se, entretanto, que algu-
mas propostas, apesar de conterem
compromissos e princípios sociais e
posicionarem-se de acordo com o
novo paradigma sistêmico sanitá-
rio, ao longo do tempo, vivem um
total descompasso entre a prática
cotidiana do processo de ensino-
aprendizagem e a proposta curricu-
lar originalmente apresentada.

Segundo Costa Neto (1994),
urge, em definitivo, uma profunda
reavaliação das escolas médicas, e
isso não apenas no aspecto didá-
tico, pois a maioria ainda se en-
contra "enclausurada e envolta
em seus próprios pensamentos e
deve buscar, permanentemente,
sob a luz da realidade que a cerca
(...), estratégias de como partici-
par do processo de desenvolvi-
mento social". O não engajamen-
to efetivo com a rede de serviços
de saúde, mantendo, quase que
exclusivamente, o hospital uni-
versitário como local de treina-
mento prático dos estudantes de
graduação, reforça a contradição
da maioria das propostas curricu-
lares, pois a formação geral do
médico jamais conseguirá concre-
tizar-se caso esteja limitada aos
muros do hospital de ensino e
desvinculada da prática das ações
básicas de saúde.

Segundo Peçanha (1993), "a
medicina é uma área de atuação
onde a tecnologia não pode estar
ausente, onde ela é útil e neces-
sária, mas que não deve limitar a
atitude crítica do profissional de
saúde nas áreas de ensino, pes-
quisa e assistência", e, para tan-
to, faz-se necessário que o aluno
conheça a realidade, compreenda-
a e discuta de forma crítica seus
fatores causais, condicionantes e
contextuais, o que somente pode-
rá ocorrer caso vivenciá-la no de-
correr de sua graduação.

"A maioria dos problemas
aqui identificados não é nova. As
instituições, de modo intermi-

tente, mudaram seus currículos,
mas, infelizmente, pequeno tem
sido o progresso quanto a uma
revisão fundamental de como os
médicos são formados. Assim,
não proclamamos novidades na
descoberta das deficiências. O
que afirmamos é a urgência cres-
cente em encontrar soluções
adequadas"  (Association of
American Medical Colleges,
1984). Esta citação mostra que
os problemas ora levantados não
são exclusivos de países subde-
senvolvidos, tampouco apenas
das escolas médicas brasileiras.
Existe uma crise internacional na
formação médica, principalmente
no que se refere à sua resposta às
reais necessidades sanitárias dos
povos. As escolas médicas não
podem esquecer-se que seu "pro-
duto final", o médico, deve ser
formado para resolver os proble-
mas de saúde da população, de-
vendo ser estes a principal base
de estudo em um curso médico.

O médico, profissional e cida-
dão, aquele que ensina e apren-
de com a comunidade, aquele
que se preocupa com a cura e
com a manutenção da saúde,
aquele que sorri e chora com seu
paciente, emocionando-se com
ele, mas ao mesmo tempo man-
tendo-se firme e tranqüilo para
tomar as decisões corretas, aque-
le conhecedor dos problemas lo-
cais e das ferramentas institucio-
nais e comunitárias disponíveis
para solucioná-los, enfim, aquele
que sabe ser médico e homem,
este é o profissional que toda po-
pulação espera, devendo ser este
o profissional a ser formado.
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Brasil
Até 10.000 hab - 36,0%
De 10.001 a 50.000 hab - 46,3%
De 50.001 a 150.000 hab - 11,3%
Mais de 150.000 hab - 6,4%

Região Norte
Até 10.000 hab - 50,0%
De 10.001 a 50.000 hab - 30,2%
De 50.001 a 150.000 hab - 14,2%
Mais de 150.000 hab - 5,7%

Região Centro-oeste
Até 10.000 hab - 31,7%
De 10.001 a 50.000 hab - 39,0%
De 50.001 a 150.000 hab - 12,2%
Mais de 150.000 hab - 17,1%

Região Sul
Até 10.000 hab - 36,4%
De 10.001 a 50.000 hab - 41,7%
De 50.001 a 150.000 hab - 13,6%
Mais de 150.000 hab - 8,3%

Região Sudeste
Até 10.000 hab - 44,8%
De 10.001 a 50.000 hab - 38,8%
De 50.001 a 150.000 hab - 10,1%
Mais de 150.000 hab - 6,2%

Região Nordeste
Até 10.000 hab - 20,6%
De 10.001 a 50.000 hab - 63,2%
De 50.001 a 150.000 hab - 11,2%
Mais de 150.000 hab - 5,0%

Resumo

presente estudo é resul-
tado de uma pesquisa
que avaliou a opinião

do gestor municipal so-
bre alguns aspectos do Programa
de Saúde da Família (PSF) do
Ministério da Saúde, objetivando
a produção de informações con-
cretas dos gestores sobre este
Programa. Para este levantamen-
to, foram entrevistados os
secretários municipais de saúde
durante o ano de 1999, sendo
abordadas diversas questões rela-
tivas à características do Pro-
grama, formação profissional e

mercado de trabalho. A maioria
dos secretários municipais de
saúde pesquisados considera o
Programa como uma experiência
positiva no campo da Saúde
Pública, pois presta assistência
de qualidade às famílias ou ainda
avalia-o como um programa que
acarretará em mudança do mode-
lo assistencial tradicional. Os
principais avanços obtidos com a
implantação do Programa no
município, variam desde a
(re)organização e maior acesso
aos serviços de saúde, vínculo da
equipe de saúde da família com a
comunidade e o conhecimento e
diagnóstico epidemiológico da

população, com consequente
melhoria dos indicadores de
saúde. A pesquisa aponta diver-
sas questões importantes para o
aperfeiçoamento do PSF, a fim de
que este alcance suas metas de
implantação ao longo dos próxi-
mos anos, com uma estrutura
sólida e com grande aceitação
por parte da população, dos
profissionais e dos gestores mu-
nicipais. Por exemplo, as ques-
tões da formação profissional, do
financiamento, da forma de con-
tratação dos profissionais, da
infra-estrutura para o programa e
da participação efetiva dos
usuários.

O
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Introdução

Em julho de 1999, o Depar-
tamento de Atenção Bási-
ca/Secretaria de Políticas de
Saúde4, solicitou a Fundação Os-
waldo Cruz a elaboração de uma
enquete de opinião com os
secretários municipais de saúde,
sobre a visão destes gestores em
relação ao Programa de Saúde da
Família, do Ministério da Saúde5.
Aproveitando a oportunidade do
XV Congresso Nacional dos Secre-
tários Municipais de Saúde, rea-
lizado em agosto do mesmo ano,
foram aplicados questionários a
gestores de cidades de todo o
País, numa proporção de 1:8, ou
seja, de cada grupo de oito
municípios brasileiros com PSF
implantado até agosto/1999, em
média, um deles foi entrevistado,
o que representa 12% do total de
municípios com PSF nesta época.
Foram abordadas cidades de

pequeno porte (até 10.000 habi-
tantes), médio porte (de 10.001
a 50.000 habitantes), grande
porte (de 50.001 a 150.000 habi-
tantes) e localidades com mais
de 150.000, dentre estas, algu-
mas capitais brasileiras6.

Considerações Metodológicas

A equipe de campo entrevis-
tou cerca de 200 gestores muni-
cipais de saúde, representando
cidades de diferentes portes em
unidades da federação de todo o
País. Desse total, extraiu-se a
população-alvo - municípios bra-
sileiros com PSF implantado até
agosto de 1999 - formando, ini-
cialmente cerca de 160 municí-
pios.

Após análise da amostra inicial
realizada7, foram feitos ajustes em
relação à possíveis tendências
observadas no recebimento do
material e selecionados outros

municípios em caráter comple-
mentar, para os quais foram envi-
ados mais questionários.

Com a utilização de um
método de amostragem proba-
bilística, que consistiu na
estratificação dos municípios
brasileiros que têm o PSF,
segundo o porte da cidade por
unidade da federação e região
geográfica, a amostra final para
o Brasil foi de 140 gestores
(Gráfico e Mapa). Após um estu-
do do comportamento da popu-
lação x amostra realizada, pro-
cedeu-se à expansão dos
dados. Foram calculados vinte
fatores de expansão (quatro
para cada região), correspon-
dendo a um número igual de
frações de amostragem8. A situ-
ação final pode ser observada
na Tabelas 1, que apresenta os
dados da população cadastra-
da, amostra realizada e popu-
lação expandida.
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QUADRO 1 – AVANÇOS OBTIDOS COM O 
PROGRAMA X DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS

Fonte: Pesquisa de Opinião sobre o Programa de Saúde da Família no Brasil. FIOCRUZ/DAB-MS/UNESCO

Amostra realizada      População

4Na época, o Departamento ainda não existia. O PSF fazia parte da Coordenação de Atenção Básica, ligada à Secretaria de Assistência à Saúde.
5O primeiro documento oficial relativo ao Programa foi elaborado em setembro/1994, fruto de uma reunião realizada em dezembro/1993, com
técnicos do Ministério da Saúde. Inicialmente, o critério de seleção dos municípios levou em consideração o Mapa da Fome, traçado pelo
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) (Ministério da Saúde, 1994).
6Na 1ª etapa da Pesquisa, a equipe de campo composta por seis pesquisadores da Fiocruz abordou os gestores quando estes chegavam ao XV
Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, no Riocentro/Rio de Janeiro, ou mesmo no intervalo entre as apresentações, uma vez
que o preenchimento dos questionários levava entre 10 a 20 minutos. A aceitação da pesquisa foi boa, grande parte dos entrevistados relatou
suas experiências no Programa de Saúde da Família que, como podemos ver ao longo deste artigo, apresenta avanços e desafios a serem enfrenta-
dos para sua efetiva implantação nos municípios brasileiros face à diversidade cultural e geográfica existente no País.
7A amostra inicial realizada corresponde aos questionários aplicados durante o XV Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, rea-
lizada no Centro de Convenções do Riocentro/Rio de Janeiro, no período de 26 a 30 de agosto de 1999.
8Na Teoria de Amostragem Probabilística, define-se como fração de amostragem, a razão entre o tamanho da amostra (n) e o tamanho da po-
pulação (N) e é representado por f = n/N. O fator de expansão da amostra é definido como o inverso da fração de amostragem, ou seja, 1/f.
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TABELA 1 - POPULAÇÃO CADASTRADA, AMOSTRA REALIZADA, POPULAÇÃO EXPANDIDA, POR MUNICIPIO SEGUNDO PORTE
BRASIL E GRANDES REGIÕES – AGOSTO - 1999

EXPANDIDA POPULAÇÃO CADASTRADA AMOSTRA REALIZADA POPULAÇÃO

Brasil e Quant. de Quant. de Quant. de
Grandes Nº de municipios municipios municipios
Regiões habitantes com PSF (%) com PSF (%) com PSF
(%)

Brasil Até 10.000 423 36.0% 40 28.6% 423
36.1% De 10.001 a 50.000 544 46.3% 70 50.0% 526
44.9% De 50.001 a 150.000 133 11.3% 20 14.3% 143
12.2% Mais de 150.000 75 6.4% 10 7.1% 79
6.7% Total 1.175 100.0% 140 100.0% 1.171
100.0%

Norte Até 10.000 53 50.0% 2 15.4% 54
50.9% De 10.001 a 50.000 32 30.2% 6 46.2% 30
28.3% De 50.001 a 150.000 15 14.2% 4 30.8% 16
15.1% Mais de 150.000 6 5.7% 1 7.7% 6
5.7% Total 106 100.0% 13 100.0% 106
100.0%

Nordeste Até 10.000 79 20.6% 7 16.7% 77
20.3% De 10.001 a 50.000 242 63.2% 26 61.9% 234
61.6% De 50.001 a 150.000 43 11.2% 6 14.3% 48
12.6% Mais de 150.000 19 5.0% 3 7.1% 21
5.5% Total 383 100.0% 42 100.0% 380
100.0%

Sudeste Até 10.000 230 44.8% 23 40.4% 230
45.0% De 10.001 a 50.000 199 38.8% 24 42.1% 192
37.6% De 50.001 a 150.000 52 10.1% 7 12.3% 56
11.0% Mais de 150.000 32 6.2% 3 5.3% 33
6.5% Total 513 100.0% 57 100.0% 511
100.0%

Sul Até 10.000 48 36.4% 5 25.0% 50
37.0% De 10.001 a 50.000 55 41.7% 11 55.0% 55
40.7% De 50.001 a 150.000 18 13.6% 2 10.0% 18
13.3% Mais de 150.000 11 8.3% 2 10.0% 12
8.9% Total 132 100.0% 20 100.0% 135
100.0%

C-Oeste Até 10.000 13 31.7% 3 37.5% 12
30.8% De 10.001 a 50.000 16 39.0% 3 37.5% 15
38.5% De 50.001 a 150.000 5 12.2% 1 12.5% 5
12.8% Mais de 150.000 7 17.1% 1 12.5% 7
17.9% Total 41 100.0% 8 100.0% 39
100.0%

Fonte: Pesquisa de Opinião sobre o Programa Saúde da Família no Brasil.
FIOCRUZ/DAB-MS/UNESCO
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O pensamento dos gestores

A maioria dos secretários
municipais de saúde entrevista-
dos considera o PSF uma expe-
riência positiva no campo da
Saúde Pública, conceituando-o
como um "bom programa, pois
presta assistência de qualidade
às famílias" (24,4%), ou con-
siderando-o como um programa
que acarretará numa "mudança
do modelo assistencial tradi-
cional" (19,9%), hospitalocêntri-
co. Há ainda um grupo de
gestores que considera o repasse
feito pelo Governo Federal para o
Programa, muito pequeno.

"É um programa importante,
que tem dado ótimos resultados
na melhoria das condições de
saúde da população." (secretário
municipal, cidade com mais de
150.000 habitantes, AC) 

"É uma estratégia que reorga-
niza práticas sanitárias e pode
contribuir para efetivar um  mo-
delo de atenção coerente com os
princípios do SUS." (secretário
municipal, cidade entre 10.001 e
50.000 habitantes, BA)

"É um programa que efetiva-
mente vai reduzir a assistência
hospitalar, por investir em progra-
mas básicos." (secretário munici-
pal, cidade entre 10.001 e
50.000 habitantes, GO)

Apesar disso, na pesquisa
desenvolvida por Solla & Albu-

querque (2000), 37,4% dos
secretários municipais decla-
raram receber algum tipo de in-
centivo das Secretarias Estaduais
para implantação do PSF e 66,5%
recebem incentivo para o fun-
cionamento. Dentre estes auxí-
lios, destaca-se a ajuda finan-
ceira, fornecimento de material
didático/educativo, aquisição de
insumos/medicamentos, e mes-
mo equipamentos, além de
auxílio para contratação de
recursos humanos.

A equipe mínima proposta pelo
Ministério da Saúde é considerada
"ideal". No entanto, os gestores
sugerem a inclusão de odontólogos
(49,1%) e assistentes sociais9

(41,5%) para que a atenção básica
seja mais completa e haja maior
resolutividade. Os entrevistados
consideram este conjunto de
profissionais como essenciais para

a promoção da saúde, porém, em
alguns casos, admitem que a
equipe de Saúde da Família preci-
saria ser adaptada às realidades
dos estados e dos municípios.

"É importante o odontólogo
nessa equipe, pois a boca é a
porta de entrada de saúde e
doença." (secretário municipal,
cidade com menos de 10.000
habitantes, PB)

"Há que se considerar que
em cada realidade o fundamen-
tal é a habilitação dos recursos
humanos para o trabalho inter-
disciplinar e a abordagem cole-

tiva - mais que familiar - com
ações no nível local." (secretário
municipal, cidade entre 10.001
e  50.000 habitantes, MG)

Em algumas localidades, prin-
cipalmente nos municípios de até
10.000 habitantes, há carência
de enfermeiros e até mesmo
médicos. A dificuldade de fixação
destes profissionais no local em
que trabalham foi uma das pre-
ocupações apontadas pelos
gestores de saúde. Por outro
lado, os gestores consideram
como período ideal de atuação
no Programa, o início da vida
profissional, isto é, profissionais
com menos de 10 anos de car-
reira (64,9%).

Para melhor capacitação
profissional, seja devido à defi-
ciência da graduação, ou porque
existe dificuldade de se encon-

trar um profissional "ge-
neralista" no mercado, os se-
cretários são favoráveis à cria-
ção de Cursos de Especialização
em Saúde da Família (92,9%) e
também Cursos de Residência
em Saúde da Família (89,3%) do
tipo multiprofissional (56,6%).

Os gestores sugerem ainda
uma renda mensal entre R$3.000
e R$4.000 para médicos e entre
R$1.000 a R$2.000  para  enfer-
meiros, o que  corresponde a
aproximadamente a renda decla-
rada por estes profissionais,
observada por Machado et al.
(2000)10. Propõem também a

9A menção do assistente social para também compor a equipe de saúde da família pode ser explicada, em parte, pela constatação que Solla &
Albuquerque (2000) fizeram em relação à composição das coordenações estaduais do PSF: 41,4% são enfermeiros; 24,2% assistentes sociais;
12,1% médicos; e 22,3% têm uma formação em outras áreas, como sociologia, administração, pedagogia, psicologia, sanitarismo, nutrição e
odontologia.
10Na Pesquisa "Perfil dos Médicos e Enfermeiros de Saúde da Família no Brasil", desenvolvida por Machado et  al.(2000), o universo de municí-
pios abrangia aqueles com PSF implantado até junho de 1999.
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regularização da forma de con-
tratação destes profissionais,
seja através de concurso público
(25,2%), seja através da CLT
(22,5%)11. Há, entretanto, uma
parcela semelhante de secre-
tários (22,5%) – principalmente
aqueles de cidades de pequeno
porte – que sugerem o "contrato
temporário" como forma de con-
tratação para estes profissionais.
Para estes secretários, a remune-
ração dos profissionais - princi-
palmente de médicos e enfer-
meiros - ainda onera muito as
pequenas prefeituras do interior.

Quando indagados à respeito
do principal motivo que levou a
implementação do PSF em seus
municípios, apontaram (i) a von-
tade de mudança no modelo de
atenção (41,3%) e, ii) a prática
efetiva de ações básicas de saúde

(32,3%) como fatores decisivos
pela escolha do Programa, além de
ressaltarem a distância das áreas
rurais dos grandes centros urbanos,
que possuem maior capacidade
instalada em serviços de saúde.

"A possibilidade de organização
do sistema de saúde no município
com diretrizes de descentralização,
hierarquização, humanização do
atendimento com enfoque multi-
profissional." (secretário munici-
pal, cidade entre 50.001 e
150.000 habitantes, TO)

"No município a saúde tinha
como base a saúde curativista.
Para inverter o modelo, o PSF foi a
estratégia para organização da
atenção preventiva à saúde."
(secretário municipal, cidade entre
50.001 e 150.000 habitantes, CE)

"A eficácia da estratégia a
vontade de ver a efetiva implan-
tação do SUS nos municípios na
forma de atenção à saúde."
(secretário municipal, cidade
entre 10.001 e 50.000 habi-
tantes, BA)

"As áreas rurais do município
são carentes, agravado pela distân-
cia das áreas desenvolvidas."
(secretário municipal, cidade entre
10.001 e 50.000 habitantes, RJ)

"Atender integralmente, vincu-
lar população à equipe, ações
educativas, melhor conhecimento
da situação da comunidade."
(secretário municipal, cidade com
mais de 150.000 habitantes, PI)

Avanços x Desafios

Mostrando-se em concordância

com os objetivos do Programa, os
gestores apontam a "(re) organi-
zação dos serviços de saúde"
(17,3%); o "maior acesso aos
serviços de saúde" (14,2%); o
"vínculo da equipe com a comu-
nidade" (11,7%); e o "conheci-
mento e diagnóstico epidemi-
ológico da população, com conse-
quente melhoria dos indicadores
de saúde" (11,7%), como princi-
pais avanços que o PSF trouxe à
realidade municipal. O resgate da
relação médico/enfermeiro-pa-
ciente-família também foi men-
cionado e deve ser destacado.
Porém, há ainda alguns desafios a
serem enfrentados. 

A pesquisa aponta diversas
questões importantes para o aper-
feiçoamento do PSF, a fim de que

este alcance suas metas de
implantação ao longo dos próxi-
mos anos, com uma estrutura sól-
ida e com grande aceitação por
parte da população, dos profis-
sionais e dos gestores municipais.
Por exemplo, as questões da for-
mação profissional (22,2%), do
financiamento (22,1%), da forma
de contratação dos profissionais
(14,4%), da infra-estrutura (trans-
porte, espaço físico, 7,8%) e da
participação efetiva dos usuários
(6,0%) merecem um tratamento
especial nesse sentido, além de
outras mencionadas a seguir.
(QUADRO 1)

Considerações 
finais

O estudo-piloto que ora
realizamos, constitui-se num
esforço inicial na tentativa de

conhecimento da opinião que
os gestores municipais de
saúde tem do Programa de
Saúde da Família do Ministério
da Saúde. Os dados tabulados,
representam uma aproximação
dessa realidade e, são represen-
tativos "apenas" para o País
como um todo, Mas, qual seria
a visão dos gestores em cada
estado? E nas capitais? E nos
interiores, já que o PSF é típico
desses locais? 

Para responder a essas e ou-
tras questões, recomenda-se a
ampliação deste estudo para
todas as unidades da federação
brasileiras, levando-se em con-
sideração a experiência adquiri-
da nesta Pesquisa, que passaria
a se constituir numa espécie de
pré-teste nacional.

11O concurso público aqui, refere-se ao Regime Jurídico Único.
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1. Maior acesso aos serviços de saúde;
2. Melhoria na qualidade do atendimento;
3. Atendimento de demanda organizada;
4. Vínculo da equipe com a comunidade;
5. Aumento da satisfação dos usuários;
6. Trabalho em equipe; 
7. Maior resolutividade dos serviços de
saúde;
8. Assistência integral;
9. Territorialização do atendimento;
10.Tratamento domiciliar;
11.Economia nas internações

1. Financiamento adequado que permita
ampliação de cobertura;
2. Referência/Contra-referência;
3. Disponibilidades de médicos;
4. Desenvolvimento de ações de avali-
ação e acompanhamento;
5. Resolver o problema da legalidade na
contratação dos profissionais;
6. Capacitação dos profissionais;
7. Diminuir a rotatividade de profissionais;
8. Inclusão de novos profissionais na equipe;
9. Dificuldade de locomoção;
10. Baixos salários dos profissionais;
11. Fazer o médico e o enfermeiro residir
no município do PSF.

QUADRO 1 – AVANÇOS OBTIDOS COM O 
PROGRAMA X DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS

Fonte: Pesquisa de Opinião sobre o Programa de Saúde da Família no Brasil.
FIOCRUZ/DAB-MS/UNESCO

Fonte: Pesquisa de Opinião sobre o Programa
de Saúde da Família no Brasil.
FIOCRUZ/DAB-MS/UNESCO

AVANÇOS DESAFIOS

TABELA-RESUMO
PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BRASIL

BRASIL – 1999 (N = 1.171)

Características

• Conceito que tem do PSF

• Composição ideal de uma
equipe de saúde da família

• Período ideal para
atuação dos médicos/
enfermeiros no PSF

• Especialidades
fundamentais para atu-
ação no PSF

• Cursos de Especialização
em Saúde da Família

• Cursos de Residência em
Saúde da Família
Tipo

• Valor satisfatório para a
renda mensal dos profis-
sionais

• Forma de contratação no
PSF

• Motivos que levaram à 
implantação do PSF no 
município

• Avanços que o PSF
trouxe ao município

• Desafios que o PSF terá
que enfrentar

Descrição

• bom programa, que presta assistência
de qualidade às famílias

• mudança do modelo assistencial com
reorganização dos serviços

• médico
• enfermeiro
• auxiliar de enfermagem
• agente comunitário de saúde
• odontólogo
• assistente social
• com menos de 10 anos de formado

Médicos
• medicina interna
• pediatria
• ginecologia/obstetrícia

Enfermeiros
• enfermagem em saúde pública
• enfermagem obstétrica

É favorável 

É favorável 

Multiprofissional
Médicos

• entre R$3.000 e R$4.000
Enfermeiros

• entre R$1.000 e R$2.000
• Estatuto do Servidor Público
• CLT
• Contrato temporário 
• Mudança do modelo assistencial
• Ações básica/preventivas

• Reorganização dos serviços de saúde
• Maior acesso aos serviços de saúde
• Formação profissional
• Financiamento

(%)

24,4

19,0
91,5
90,8
73,8
71,1
49,1
41,5
64,9

31,9
22,8
22,3

39,6
15,4
92,9

89,3

56,6

40,2

43,4
25,2
22,5
22,5
41,3
32,3

17,3
14,2
22,2
22,1
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Marcos e Eliete de Godoy
moram no bairro de São Dimas,
em Amparo, interior de São
Paulo. Eles viviam o drama de
muitas famílias brasileiras: o
alcoolismo. É ele quem conta:
"Meu problema era a pinga
mesmo! Eu saía do serviço à
tarde, fazia a via-sacra nos 20
botecos daqui. Chegava em casa,
brigava com a mulher, com as
meninas... quem bebe sabe como
é. Não tem jeito!" 

Eliete, esposa de Marcos, dis-
cutia muito com ele, mas acabou
se cansando e resolveu se sepa-
rar. Foi quando ele pediu ajuda.
Ela então se dirigiu à Unidade de
Saúde e o médico de lá, Dr.
Otávio, ajudou a conseguir uma
internação. Depois que Marcos
saiu, ela ficou sabendo do grupo
da Associação dos Alcoólicos
Anônimos (AAA), que se reúne
na Unidade de Saúde e desen-
volve um trabalho junto com a
equipe de Saúde da Família.
Marcos já tinha feito contato
com uma equipe da AAA, mas
não havia dado certo, porque
não se sentia muito apoiado.
"Era meia dúzia de pessoas que
se sentavam lá e ficavam contan-
do as façanhas, como bêbado faz
mesmo! E ficava assim".

Na Unidade de Saúde pas-
saram a freqüentar o grupo e

sentiram que foram bem rece-
bidos e amparados. "Todo o pes-
soal da Unidade dava força,
porque eles trabalham todos jun-
tos ali. Um dá reforço para o
outro, para sair cada vez melhor
a coisa, porque senão não adi-
anta. Se você ficar batendo numa
tecla só, não dá em nada. Ali é
como se fosse uma família, como
irmãos. Eles se preocupavam em
saber se a família estava bem,
vinham perguntar: “Tá precisan-
do disso, daquilo... Vai lá hoje,
hoje vai ser bom. Às vezes ele
estava dormindo,  tirava ele da
cama, falava a gente tem que ir’’. 

A equipe acompanha de perto
o trabalho desenvolvido pelo
pessoal do AAA. Se alguém deixa
de ir à reunião, o pessoal da
equipe vai atrás, se preocupa, se
responsabiliza. Qualquer um que
falte, vão atrás, mesmo que
sejam 10 ou 20. É importante
saber por que a pessoa não está
indo, verificar se está precisando
de alguma coisa, ou se aconte-
ceu alguma coisa que impediu
sua ida. E as pessoas se sentem
importantes, realmente integra-
das ao grupo. 

Eliete participava e também
ajudava no trabalho do grupo.
Levava sempre alguma repor-
tagem que achava importante
ser discutida. E o pessoal dizia:

"Essa é boa. Vamos apresentar
como uma palestra, um assun-
to". E ela se entusiasmava por
ver que aceitavam sua fala, sua
contribuição. "Não é aquele
lugar que eles já vão com tudo
arrumadinho. Ali tem sempre a
opinião de todo mundo. Eu acho
isso muito importante para um
alcoólatra sair... E depois que vai
para casa, tem que ficar ajudan-
do, amparando. Porque se as
pessoas que ajudaram no grupo
não continuarem, o alcoólatra
não vai ter apoio e vai pensar:
Tanto faz eu ir como não ir. Mas
não é não. O pessoal da Unidade
não descuidava. Dava bastante
força para a gente. Aí ele foi
melhorando. Ficou uns seis
meses parado, sem emprego,
mas conseguiu recuperar o
serviço na padaria; faz um ano
que está trabalhando. Não dá
mais trabalho e a gente tá viven-
do muito melhor. São duas vidas:
a  que a gente tinha e outra que
temos agora. E sempre podemos
contar com eles. Às vezes a
gente vai lá, pede uma ajuda,
um conselho... É muito bom. Eu
acho que hoje a gente só tem a
agradecer ao pessoal da
Unidade, e à força de vontade
dele, que foi bem grande. A
Unidade está de parabéns, por-
que eles ajudam mesmo, lá." 

Texto e fotos: Ana Franklin

“Histórias de
quem faz
história” um
espaço aberto
para divulgar
experiências
de pessoas
envolvidas no
PSF.

Parceria eficiente: Saúde da Família e
Associação dos Alcoólicos Anônimos 
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Vera Lúcia Martins mora em
Criciúma, Santa Catarina, e sem-
pre teve um problema sério com
a obesidade. Pesava 120kg e sen-
tia que sua vida era "meio perdi-
da, estragada". Ficou hipertensa
e teve sérios problemas de
coração, tendo sofrido início de
infarto. Vera passou boa parte da
vida em tratamento. Se passasse
das 9 horas da manhã e ela não
aparecesse na Unidade de Saúde,
o pessoal se preocupava, de tão
grave a sua situação. 

"Eu era uma pessoa em que a
pressão de manhã estava normal,
às 9 horas já tinha subido de 12
para 15 x 10. Era uma loucura!
Aí, de repente, dava uma queda.
Essa era a minha vida. Morei dois
anos dentro do Posto de Saúde."

A equipe se preocupava
muito com a situação da Vera, a
tal ponto que a enfermeira
(checar o nome) do PSF batalhou

para realizar um trabalho de
reeducação alimentar na Unidade
de Saúde da Família da Vila
União. O grupo começou se
reunindo uma vez por semana
para se pesar, ouvir palestras e
discutir temas ligados a alimen-
tação e hábitos de vida. No iní-
cio eram apenas três pessoas,
mas, à medida que os resultados
foram aparecendo, o grupo tam-
bém cresceu, chegando a 60. 

"O que me deu o impulso e a
vontade necessária foi o carinho,
a preocupação, o amor com que
a equipe trabalhava. Eu falo que
foi uma equipe de amor... porque
no início foi muito difícil elimi-
nar peso. Se olhar a minha
tabela... (a gente faz controle,
usa tabela...), não dá para dizer
que eu consegui o que eu con-
segui; porque no primeiro mês eu
não estava conseguindo progres-
sos. Aí, depois, com o ânimo do

grupo dizendo: ‘Você vai con-
seguir, você vai conseguir!’, eu
consegui. Foi um trabalho ma-
ravilhoso, perdi mais de 40 qui-
los, diminuí a quantidade exorbi-
tante de remédios que eu toma-
va, de 120 para 30 comprimidos.
O meu coração hoje está ótimo!
Valeu a pena! Isso já tem dois
anos. Eu venci. Assim como ou-
tras pessoas venceram, porque
continuamos no grupo de reedu-
cação. É uma coisa que a gente
implantou na vida para sempre."

Além da reeducação alimen-
tar, o grupo faz caminhada. "A
gente aprendeu a caminhar e ter
amor pela caminhada. O segredo
é fechar a boca e caminhar. Além
disso tem que ter muito amor,
tem que ter realmente! A gente
teve um grupo de apoio que se
amou de tal forma que o resulta-
do era evidente e maravilhoso a
cada semana."

O sucesso do grupo 
de obesos em Criciúma
O segredo é fechar a boca, caminhar e ter um
grupo de apoio que ajude a gente a se amar.

Conte-nos sua
história. 

Envie para a
redação 

da Revista
Brasileira de Saúde

da Família ou 
utilize o site

www.saude.gov.br/psf
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Jocilene Nascimento dos
Santos tem 30 anos e é de
Alagoinha, Bahia, mas já mora
em Aracaju há dez anos.
Trabalhou muito tempo como
empregada doméstica e fax-
ineira, mas seu sonho sempre foi
ser auxiliar de enfermagem ou
enfermeira. Ela chegou a iniciar o
curso de auxiliar quando tinha 15
anos, mas faltou dinheiro para o
ônibus e ela teve que parar. 

Casou-se com Edson da Silva
e teve três filhos: Joene (3),
Hércules (5) e Edily (6). Edson é
pintor, marceneiro e metalúrgico,
mas está parado há quatro meses. 

Há dois anos soube por uma
colega da seleção para agente
comunitário, fez a inscrição,
passou e está muito satisfeita
com seu trabalho. Já fazia  tra-
balhos voluntários na comu-
nidade: foi secretária de associ-
ação de bairro, ensinava cate-
quese para crianças. Como ela
mesmo diz:" gosta de trabalhar
com o povo" .

Há 5 anos morava numa
invasão, conhecida como
Marivan Sul, onde praticamente
não havia nenhuma infra estru-
tura. A luz vinha através de gam-
biarras, a água por ligação clan-
destina e os detritos, eram joga-
dos em sacos plásticos no Canal
de Santa Maria, para onde vai

também muito do lixo produzido
por ali. Qualquer chuvinha alaga
tudo, as pessoas ficam dentro d
água, porque os barracos são
muito próximos do canal. 

Apesar de ser agente de
saúde, as condições da sua
moradia eram muito insalubres:
mau cheiro, bichos de toda espé-
cie: baratas, ratos, mosquitos.

"Eu orava todas as noites
para um dia ter uma casa digna...
Meu barraco caiu na enchente de
maio, faz um ano. Eu fiquei num
barraco vizinho até construir um
novo. Quando foi em janeiro
deste ano eu mudei, em fevereiro
caiu de novo.  Primeiro uma
parede, aí eu tirei as crianças;
depois foi caindo aos poucos.
Perdi muita coisa. Coloquei as
crianças em cima de uma mesa,
porque passava muito rato
morto, cobra e fui correndo para
o Posto de Saúde avisar que ia
ter que faltar no trabalho." 

Ao saber da história, a
Coordenadora do PSF, Magali M.
Duarte Lobo contou para Izabel
Abreu do Ministério Público,
que deu mais um ponto na rede
de solidariedade que vem tecen-
do. 

"A enfermeira me telefonou
falando que a Dra. Izabel tinha
conseguido uma casinha para
mim no Conjunto habitacional.

Eu fiquei tão emocionada, que
não conseguia nem falar. As cri-
anças estão tão felizes. Quando
mudamos um deles me pergun-
tou "O mainha, hoje nós vamos
tomar banho de chuveiro?""

Ela está com um sorriso que
não se cabe e acha que Deus
atendeu as suas preces, mas
sabe que há muita gente passan-
do por por coisas parecidas, até
outras agentes comunitárias.
Sabe o que significa dar pontos
na teia da solidariedade. Conta
que um dia visitou uma mãe com
cinco filhos, que estava deses-
perada porque não tinha o que
dar às crianças e tinha brigado
com o marido, apanhado... Ela
acalmou a mulher dizendo "Não
se desespere, porque mais sofreu
Jesus." E que  comida ela
dividiria o que tinha. Foi para
casa e buscou massa de cuscuz,
ovos, farinha. 

"Até hoje esta mulher diz que
não sabe o que seria da vida dela
se eu não tivesse aparecido
naquele momento, porque estava
a ponto de fazer uma besteira."

Jocilene hoje acha que está
mais perto  de realizar seu sonho
de ser auxiliar de enfermagem.
Mas ela gosta muito do que faz
e, se o salário fosse igual, con-
tinuaria sendo agente de saúde,
ou então, as duas coisas.

Dando pontos na teia
da solidariedade
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