
1



Revista Brasileira
Saúde da Família2

Apresentação 

Entrevista
Instrumento de Avaliação da Atenção Primária – sua utilização no Brasil

James Macinko  e Erno Harzheim

Opinião  
Gestão da Atenção Básica
Como organizar um sistema de saúde liderado pela Atenção Básica/

Saúde da Família

Reportagem especial
Gestão da Atenção Básica: investindo nos pro  ssionais de saúde e 

melhorando a satisfação do usuário 

Do interior do Piauí um exemplo de gestão

No norte de Minas as melhorias da Atenção Básica se aliam 
à educação dos pro  ssionais de saúde

Em Pedra, Pernambuco, iniciativa e planejamento na gestão 
da saúde

Curitiba firma Contrato de Gestão com metas para a 
saúde

Pesquisa aponta que Atenção Básica tem chegado à 
população quilombola

Artigo
Em Busca de Melhores Resultados em Saúde
A experiência do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Conceição, 

Porto Alegre, RS, Brasil

Por Silvia Takeda, Rui Flôres, Maria Cristina G. Giacomazzi, Maria Lúcia 

Lenz e Lisiane Andréia Devinar Périco

Sumário

Revista Brasileira
Saúde da Família

Nº 14

Departamento de Atenção Básica - DAB
Esplanada dos Ministérios, Bloco “G”

Edifício Sede, Sala 655

CEP: 70058-900 – Brasília/DF

Telefones: (61) 3315-2497 – Fax: (61) 3226-4340

3

4

9

19

26

32

42

48

58

61



3

José Gomes Temporão
Ministro da Saúde

Apresentação Revista Brasileira
Saúde da Família

O Pacto pela Saúde coloca o fortaleci-

mento da Atenção Básica como um de 

seus eixos prioritários. Para esse fortale-

cimento é necessário sobretudo o com-

prometimento político das tres esferas 

de governo. O Ministério da Saúde, junto 

com as Secretarias Estaduais e Munici-

pais de Saúde  vem somando esforços 

e hoje temos no Brasil a estratégia de 

atenção primária com maior extensão 

de cobertura em todo o mundo, que é 

a Saúde da Família. 

Mais do que formas de fazer gestão, 

este número apresenta o resultado 

de iniciativas acertadas dos gestores 

e do envolvimento de trabalhadores 

e usuários no grande movimento de 

consolidação do SUS.

Ao priorizarem Atenção Básica, com 

atenção especial ao desempenho das 

equipes, os gestores abrem oportu-

nidade para uma inovadora forma de 

sedimentar o compromisso dos trabalha-

dores para com os usuários, na obtenção 

de resultados em saúde. 

A gestão por resultados na atenção 

primária tem experiências consolidadas 

em diversos países como a Inglaterra, a 

Espanha e em Portugal. No Brasil esse é 

ainda um processo incipente mas que 

vem ganhando corpo com a adesão dos 

gestores estaduais e municipais e com o 

apoio do Ministério da Saúde. 

Nesse número apresentamos projetos 

implantados em municípios das regiões 

Nordeste, Sudeste e Sul, de pequeno, 

médio e grande portes. 

Para estimular essas iniciativas o Ministé-

rio da Saúde desenvolveu disponibilizou 

o software Programação para Gestão por 

Resultados na Atenção Básica (ProGRAB) 

que é fornecido a todos os municípios 

e estados interessados no tema. A im-

plantação dessa ferramenta, que vem 

sendo realizada com o apoio técnico 

da equipe do Ministério da Saúde, tem 

demonstrado seu potencial para apoiar 

o planejamento e a gestão das equipes 

no nível local.

A divulgação de experiências de gestão 

inovadoras e de sucesso na Atenção 

Básica  fortalece as estratégias gover-

namentais em curso e  demonstra os 

avanços na consolidação do SUS.

Boa leitura!
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As literaturas nacional e internacional apresentam dife-

rentes nuances na de  nição de Atenção Primária à Saúde 

(APS). No Brasil, a utilização da de  nição sistematizada pela 

professora Bárbara Star  eld tem sido cada vez mais utilizada 

nos últimos anos. Sua contribuição enfatiza como atributos 

essenciais da APS o acesso e utilização (primeiro contato) 

– a população tem um serviço de saúde que responde, para 

cada novo problema ou necessidade em saúde; a longitudi-
nalidade – a atenção e cuidado personalizados ao longo do 

tempo; a integralidade – a capacidade de lidar com todos 

os problemas de saúde, seja resolvendo (85%), seja referindo 

ao serviço mais adequado; e a coordenação – a capacidade 

de coordenar as respostas às diversas necessidades que uma 

abordagem integral identi  ca, seja dentro de uma equipe 

multidisciplinar, seja a atenção que os usuários recebem nos 

diversos pontos da rede de atenção. Esses atributos, únicos 

da APS, são complementados por características que deles 

derivam: orientação familiar, abordagem comunitária e com-

petência cultural. 

Com base nestes atributos, é possível determinar se os 

sistemas de saúde são ou não orientados à APS, ou seja, a 

presença e extensão desses atributos, estando presentes, 

promovem melhores indicadores de saúde, maior satisfação 

dos usuários, menores custos e maior eqüidade.

Utilizar instrumentos que avaliam esses atributos na 

realidade dos serviços de APS no Brasil, isto é, na população 

sob cuidados das equipes de Saúde da Família, permite iden-

ti  carmos em que grau de orientação à APS quali  cada estão 

nossas equipes.

Nesta entrevista, conversamos com dois pesquisadores 

que, em realidades distintas, utilizaram o Primary Care As-

sessment Tool (PCAT), de autoria da professora Star  eld e 

discutimos sua utilidade como instrumento de avaliação da 

APS no Brasil, e alguns resultados alcançados:

Instrumento de Avaliação 
da Atenção Primária – sua 
utilização no Brasil

Revista Brasileira
Saúde da Família4

James Macinko • Professor e pesquisador da Universidade 

de New York, nos Estados Unidos; realizou trabalho, como 

pesquisador visitante, na Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP), no município de Petrópolis/RJ utilizando uma meto-

dologia de avaliação rápida das características organizacionais 

e do desempenho dos serviços de Atenção Básica Saúde da 

Família. 

Erno Harzheim • Professor da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; validou a versão em 

português do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária 

(PCATool – Brasil) para serviços de atenção à saúde infantil.

Entrevista

(1) (Brasília, OPS, 2006 e Health Policy and Planning 2007:1-11.) e Macinko, 

J., Almeida, C., & E. Oliveira. Avaliação das características organizacionais 

dos serviços de Atenção Básica em Petrópolis: teste de uma metodologia. 

Saúde & Debate 65(27):243-256. 2003. O instrumento está disponível no 

site da OPAS http://www.opas.org.br/servico/temas_documento_detalhe.

cfm?CodSubTema=178&CodEspeci  co=5564).

(2) (Cad. Saúde Pública,RJ,22(8):1649:1659, ago, 2006).
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Qual a importância de utilizar me-
todologias de avaliação dos servi-
ços e sistemas de saúde, como a 
dos estudos realizados por vocês, 
para a gestão da Atenção Básica?

James Macinko: Trabalhamos, 

desde 2002, na adaptação e aplicação 

do PCAT no Brasil1. Acho que ferra-

mentas como essas são fundamentais 

quando as utilizamos para ordenar 

prioridades. O gestor da saúde está 

sempre muito pressionado para a 

tomada de decisão, e, sem uma ferra-

menta objetiva,  ca difícil priorizar as 

demandas, que são muitas. Portanto, 

as ferramentas e metodologias são 

importantes para, primeiro: identi  car 

as prioridades de atuação; segundo, 

ordená-las; e terceiro, medir o alcance 

das ações realizadas. Uma ferramenta 

como essa mede a situação atual e 

pode ajudar a estabelecer metas. A 

distância entre o que se encontra e 

onde se quer chegar é justamente a 

oportunidade de melhorar.

A melhoria contínua da qualidade é a 

possibilidade de fazer mais com recursos 

limitados, e esse é papel da avaliação – o 

gestor decide seu limite de ação.

Erno Harzheim: Este tipo de ava-

liação permite que identi  quemos em 

que grau de orientação em direção à 

Atenção Primária de qualidade está cada 

equipe de Saúde da Família. A professora 

Star  eld desenvolveu um instrumento 

que mede a presença e extensão destes 

atributos por meio da experiência dos 

usuários, dos pro  ssionais e dos  gestores 

dos serviços de APS. Esse instrumento, 

chamado Primary Care Assessment Tool 

(PCATool), em português Instrumento de 

Avaliação da Atenção Primária (PCATool-

Brasil), teve sua versão destinada à popu-

lação infantil validada no ano de 2002 e 

publicada no Cadernos de Saúde Pública, 

em agosto de 20062. O PCATool-Brasil, 

produz escores de cada atributo da APS, 

além de um Escore Geral da APS, isto é, a 

média dos escores de todos os atributos. 

Classi  ca cada serviço em relação ao grau 

de orientação à APS. Esses escores têm 

clara relação com os desfechos de saúde: 

satisfação, saúde percebida e práticas 

preventivas. A identi  cação empírica da 

presença e extensão desses atributos da 

APS permite, também, veri  car a associa-

ção entre os atributos e os resultados – a 

efetividade – da atenção sobre a saúde 

da população, identi  cando aspectos de 

estrutura e processo dos serviços que 

exigem rea  rmação ou reformulação na 

busca de maior qualidade no planeja-

mento e execução das ações. Em suma, 

esse instrumento pode guiar o gestor a 

oferecer serviços de atenção primária de 

alta qualidade.

Os escores para cada uma das di-
mensões avaliadas nas Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) e nas Equipes 
de Saúde da Família (ESF) em ambos 
os estudos traduzem o quê?

James: Primeiramente, na nossa 

experiência, as UBS não alcançaram o 

mesmo nível das ESF, mesmo em Petró-

polis, um município que já investiu muito 

nas UBS. Mas o mais importante foi a 

variação de unidade a unidade – as ESF 

com pior desempenho tinham escores 

parecidos aos escores obtidos nas UBS 

melhores e nenhuma unidade (UBS ou 

ESF) alcançou o seu máximo potencial. 

Há claramente benefícios da ESF, mas 

podemos aprender dos diferentes tipos 

de organizações e instituições de saúde. 

Até alcançarmos 100% de cobertura de 

ESF, devemos pensar o que acontece 

James Macinko

“A melhoria contínua da qualidade é a possibilidade de 
fazer mais com recursos limitados, e esse é papel da 
avaliação – o gestor decide seu limite de ação.”
James Macinko
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na população coberta por outras formas 

de organização. Em Petrópolis, a própria 

pesquisa oportunizou troca de experiên-

cias entre as UBS e ESF.

O PCAT facilita esta melhora de 

qualidade pois cada dimensão avaliada é 

composta por itens, onde cada unidade 

recebeu seus indicadores detalhados – o 

que possibilitou que conhecessem seus 

próprios resultados, em cada dimensão 

e itens que a compunham. 

Como a amostra da pesquisa foi 

composta por usuários que compare-

ceram às unidades de saúde, o menor 

escore no acesso, por exemplo, deveu-

se, principalmente a problemas sistêmi-

cos de gestão e gerência dos serviços 

– como tempo de espera, horário de 

atendimento, dificuldade de marcar 

consulta e falta de medicamentos.

Erno: Os escores traduzem a qua-

lidade da atenção primária ofertada 

à população. Em nosso estudo, de-

monstramos que as Equipes da Saúde 

da Família proporcionavam cuidado 

longitudinal, com oferta adequada de 

atividades básicas do cuidado integral 

às crianças (ex: imunizações, orienta-

ções sobre suplementação alimentar) 

orientado à realidade das comunidades. 

Entretanto, as ESF estudadas deveriam 

melhorar as condições de acesso e 

coordenação do cuidado da população, 

além de quali  car o cuidado prestado 

por meio de maior oferta de atividades 

complementares (saúde mental, peque-

nos procedimentos ambulatoriais) com 

maior orientação familiar e ênfase na 

promoção da saúde. 

É importante ressaltar que, para ter-

mos con  ança nesses escores, o instru-

mento deve, primeiramente, ser validado 

através de metodologia de pesquisa rigo-

rosa. Além de metodologia apropriada, o 

processo de validação exige que sejam 

realizadas entrevistas a usuários e pro-

 ssionais de saúde, o público-alvo para a 

aplicação posterior do instrumento, sem 

interferência dos serviços de saúde. Isso 

permite maior liberdade para a expressão 

dos indivíduos entrevistados, resultando 

em um instrumento composto por itens 

(perguntas) sobre os aspectos mais im-

portantes da APS do ponto de vista dos 

usuários e dos pro  ssionais. 

Os diferentes resultados dos es-
cores atribuídos pelos usuários, 
gestores e profissionais, princi-
palmente em relação ao enfoque 
familiar e abordagem comunitária, 
entre os diferentes serviços, pode 
ser atribuída a quê?

James: Os pro  ssionais e gestores 

do SUS têm uma idéia do que deva ser 

atribuído à participação comunitária, 

mas a população pode ter outra idéia. 

Podemos, nos serviços, fazer muitas 

ações comunitárias e elas não serem 

percebidas pela comunidade como tal. 

Tanto a percepção como os resultados 

podem ser diferentes – e sobre isso 

sabemos muito pouco. É importante 

sabermos que resultados as ações da 

equipe estão tendo na comunidade, e 

para que as equipes se aproximem da 

comunidade, o feed-back dessas ações 

devem ser apresentados à comunidade 

e “medidos” por ela. A apropriação, pela 

comunidade, não se dá por meio de 

artigos cientí  cos, papers e anais em 

congressos, mas sim na apresentação 

dos problemas nas escolas, associa-

ções de moradores, conselhos locais, 

mostrando os resultados alcançados ou 

não. Mesmo ao tratar-se de problemas 

complexos, con  a-se na possibilidade da 

comunidade entendê-los.

Erno: O fato de a metodologia 

valorizar as experiências dos usuários 

e dos pro  ssionais sobre vários aspec-

tos do cuidado recebido/ofertado nos 

serviços de APS permite identi  car que 

características devam ser modi  cadas ou 

reformadas. A percepção de uma consul-

ta médica, por exemplo, é diferente do 

ponto de vista do usuário e do médico. 

Quantas vezes um médico sai muito 

satisfeito de uma consulta por achar que 

“O fato de a metodologia valorizar as experiências dos 
usuários e dos pro  ssionais sobre vários aspectos do 
cuidado recebido/ofertado nos serviços de APS permite 
identi  car que características devam ser modi  cadas ou 
reformadas.”
Erno Harzheim

Revista Brasileira
Saúde da Família6
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fez um diagnóstico brilhante, quando o 

usuário, na verdade, acha que seu princi-

pal problema não foi sequer entendido. A 

diferente percepção justi  ca a diferença 

encontrada nos escores, mas a avaliação, 

pelo gestor, das duas percepções lhe dá 

maiores condições de se aproximar do 

que realmente está acontecendo nos 

serviços de saúde. 

Quais foram os principais resulta-
dos alcançados nessas pesquisas?

James: Quando estamos propondo 

a mudança na reorientação do sistema 

de saúde, como é o caso da estratégia 

Saúde da Família, aumentar o acesso é 

fundamental, mas, essa ampliação de 

acesso deve vir junto com qualidade. 

Toda busca de melhoria da qualidade 

é uma área capaz de gerar satisfação, 

tanto do usuário como do pro  ssional 

de saúde e gestor. A possibilidade de o 

gestor utilizar ferramentas que resultem 

em maior qualidade da atenção à saúde 

eleva sua satisfação e o seu prestígio 

porque é uma produção cientí  ca im-

portante. Assim como devemos formar 

profissionais em serviço, também os 

gestores devem formar-se na gestão, 

passando de um papel de “manejo dos 

problemas” para produtores de conhe-

cimento, com acesso à literatura, às 

evidências de gestão, que possam, tam-

bém, publicar seus êxitos, o que elevará 

o prestígio da APS e da estratégia Saúde 

da Família. Foi isso que aconteceu com 

essa pesquisa em Petrópolis, o gestor e 

os gerentes foram capazes de medir as 

associações encontradas para cada uma 

das dimensões avaliadas, possibilitando a 

tomada de decisão, no caso, em ampliar 

a ESF para o restante do município, e 

posteriormente o caráter substitutivo 

das UBS. Se os resultados da pesquisa 

fossem outros, provavelmente outras 

decisões teriam sido tomadas.

Erno: Comparamos a atenção à 

saúde recebida por crianças de 0-2 

anos de idade entre UBS Tradicionais 

e de Equipes Saúde da Família. Nesta 

avaliação, identificamos que as crian-

ças que utilizavam as ESF como serviço 

preferencial de consulta tinham três 

vezes mais chance de receberem 

cuidado de alta qualidade (Alto Esco-

re Geral de APS) que as crianças que 

utilizavam as UBS Tradicionais. Essas 

crianças que obtiveram Alto Escore 

Geral de APS tinham mais chances de 

terem sua saúde definida pelas mães 

como excelente ou muito boa, maior 

chance de receberem sulfato ferroso 

e vitamina A+D no primeiro ano de 

vida, melhor vigilância do crescimento 

e maior satisfação das mães com as 

consultas. Demonstramos, assim, que as 

ESF ofereciam maior qualidade de aten-

ção à saúde. Esses resultados reforçam 

a opção da expansão da Atenção Básica 

por meio da estratégia Saúde da Família 

no município de Porto Alegre.  

Neste momento, estamos realizando 

uma avaliação de toda a rede de APS 

de Porto Alegre com o PCATool-Brasil. 

Estão sendo entrevistados 3 mil usuários 

adultos e mais de 250 pro  ssionais de 

saúde. Além disso, o PCATool-Brasil será 

utilizado em uma pesquisa na cidade de 

Curitiba e, muito possivelmente, em um 

dos eixos de avaliação nacional do Pro-

jeto de Telessaúde em Apoio à Atenção 

Básica. Esses desdobramentos possibili-

tarão identi  car, em distintos contextos, 

o grau de orientação à atenção primária 

de qualidade da estratégia Saúde da 

Família em cada local, apontando o 

caminho que o gestor deve buscar para 

prestar melhor atenção à população.

Erno Harzheim

“Quando estamos propondo a mudança na 
reorientação do sistema de saúde, como é o caso da 
estratégia Saúde da Família, aumentar o acesso é 
fundamental, mas, essa ampliação de acesso deve 
vir junto com qualidade.”
James Macinko
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Gestão da Atenção 
Básica – como 
organizar um 
sistema de saúde 
liderado pela 
Atenção Básica/
Saúde da Família

Opinião Revista Brasileira
Saúde da Família 9

Departamento de 
Atenção Básica

O Sistema Único de Saúde é uma das políticas sociais com 
maior capacidade de ampliar o capital social brasileiro, e a 
Atenção Básica, ao deixar os cidadãos satisfeitos com os 
serviços que recebe, faz com que todos estejam dispostos 
à defender o modelo público e aprovem o  nanciamento 
necessário para sua manutenção.
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O foco ou liderança da Atenção Primária à Saúde (APS), 

principalmente nos países com sistemas de saúde universais, 

tem se dado em contraponto à fragmentação da oferta de 

ações e serviços de saúde, à superespecialização e ao uso 

abusivo de tecnologias médicas. Muitos países, inclusive na 

América Latina, Central e na Ásia, além dos desenvolvidos, 

têm demonstrado o impacto positivo na saúde da popula-

ção, como maiores investimentos em APS, melhor resultado 

em saúde (2); maior orientação da APS e melhores níveis de 

indicadores de atenção à saúde infantil (3); maior número de 

médicos de família, redução em 60% das internações (4); maior 

número de médicos em APS, maior expectativa de vida (5). Em 

relação à redução das iniqüidades, especialmente nos países 

em desenvolvimento, a atenção primária tem demonstrado 

resultados; em estudo com sete países africanos, o quintil 

superior da população recebe mais que o dobro dos benefícios 

 nanceiros do total de gastos em saúde do governo (30% X 

12%), enquanto que na atenção primária, a razão de benefícios 

pobres/ricos é muito inferior (23% X 15%) (6). Na Costa Rica, 

as reformas da atenção primária nos anos 90 diminuíram a 

mortalidade infantil e aumentaram a expectativa de vida a 

níveis comparáveis aos dos países industrializados (7). No 

México, progressos nas práticas de Atenção Primária reduziram 

a mortalidade infantil em áreas de maior exclusão social (8). Na 

Indonésia, as taxas de mortalidade infantil foram reduzidas em 

20%, de 1996 a 2000 em todas as províncias, com aumento 

do gasto per capita com Atenção Primária (9).

No Brasil, estudos têm demonstrado impacto da expansão 

da forma brasileira de APS – a estratégia Saúde da Família (SF), 

como redução da mortalidade infantil em 4,6% para cada 

10% de aumento de cobertura da SF (10), maior chance de 

crianças de 0 a 2 anos receberem atividades preventivas, de 

terem melhor saúde percebida pelo cuidador e também apre-

sentarem maior satisfação dos cuidadores com as consultas 

(11) e redução média anual da taxa de mortalidade infantil 

pós-neonatal de 8,6% nos municípios com cobertura maior 

que 70% da SF (12).

Segundo Habicht, não precisamos demonstrar o impacto 

de uma intervenção de e  ciência e efetividade já comprovada, 

sendo su  ciente demonstrar que a intervenção está sendo 

conduzida adequadamente e que atinge a população-alvo 

(13). Essa a  rmação motivou publicarmos, nesta edição da 

Revista Brasileira de Saúde da Família, os desa  os de organi-

Artigo:
Gestão da Atenção Básica - como 
organizar um sistema de saúde liderado 
pela Atenção Básica/Saúde da Família

Revista Brasileira
Saúde da Família10

Figura 1

Número de pessoas que experimentam doença 
no período de 1 mês, por mil adultos.
WHITE K. L. et. ell.: Ecology of Care. N. Engl. J. Med. 265 

885, 1960

As profundas transformações nos Sistemas de Saúde dos 

anos 90, no último século, focalizaram, principalmente, a estru-

tura dos serviços, a descentralização, a de  nição de funções, 

o  nanciamento e a prestação de serviços, com a introdução 

de mecanismos de mercado no papel do estado (1).
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zarmos os Sistemas de Serviços de Saúde a partir da Atenção 

Básica, à luz das responsabilidades sanitárias propostas no 

Pacto de Gestão (PT GM nº 699, de 30 de março de 2006): 

Planejamento e Programação; Regionalização; Regulação, 

Controle, Avaliação e Auditoria; Gestão do Trabalho e Educa-

ção na Saúde e Participação e Controle Social (14). 

Os sistemas de saúde têm como objetivo principal pro-

mover a saúde e responder às necessidades da população. A 

sustentabilidade de um sistema depende dele se adaptar às 

necessidades dos cidadãos e garantir que elas se  nanciem 

com os recursos disponíveis (15). Conhecer essas necessida-

des é, portanto, o primeiro passo da gestão de um determina-

do território – equipes de saúde, distritos, municípios, regiões, 

estados e nações. Estudos têm demonstrado as características 

comuns às diversas populações a  m de fundamentar a orga-

nização dos serviços de saúde. 

O clássico estudo de White (FIG 1) mostra que a maioria 

das pessoas lida com seus próprios problemas de saúde, 

25% procuram por serviços, 0,9% são hospitalizadas e 0,5% 

necessitam de especialistas focais para a resolução de seus 

problemas. São fundamentos como esse que de  nem, como 

no modelo catalão, a expressão de resolução: 85 – 10 – 5, que 

signi  ca que a APS resolve 85% dos problemas da população, 

10% da população é encaminhada aos especialistas focais e 

5% aos serviços de alta complexidade tecnológica (15).

Planejamento e programação • As bases conceituais 

que organizam os sistemas de serviços de saúde a partir das 

necessidades da população podem ser representadas por: 

1. Planejamento em Saúde – expresso pelos Planos Mu-

nicipais de Saúde; 

2. Planejamento dos serviços que, no caso da Atenção 

Básica, pode ser utilizado instrumento disponibilizado 

que contém as orientações e parâmetros assistenciais 

disponíveis na literatura a  m de subsidiar a priorização 

das ações pelas equipes; (veja mais na página 21 – Fer-

ramentas a serviço de uma gestão e  ciente)

3.  Contratualização com os trabalhadores de saúde – o 

resultado da programação para cada equipe de saúde 

permite ao gestor estabelecer contratos com os pro-

 ssionais de saúde; e 

4. Melhores resultados na saúde da população.

Setenta e cinco por cento dos municípios brasileiros 

tem uma população menor de 20 mil habitantes, sendo 

responsabilidade dos gestores a prestação direta de serviços 

à saúde no seu território por meio de unidades de atenção 

primária, necessitando referenciar, para outros municípios 

e/ou estados, além dos 15% de sua população que necessi-

ta de atenção especializada, muitas vezes também exames 

diagnósticos relativos às responsabilidades da Atenção Básica. 

Para responder às necessidades apontadas no planejamento, 

o gestor deverá desenhar a rede de serviços, devidamente 

registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), de  nir a programação físico-  nanceira para 

cada estabelecimento e complementar sua rede, quando 

necessário, quer seja contratando serviços ou pactuando suas 

referências nos demais municípios, por meio da Programação 

Pactuada e Integrada (PPI). Havendo falhas no momento do 

planejamento a partir das necessidades da Atenção Básica 

resolutiva, muitas vezes a PPI resulta em distorções, baseadas 

em um modelo de produção de procedimentos e não da 

produção do cuidado em saúde. 

Regionalização  •  A rede de serviços de atenção à saúde, 

formada pelos inúmeros serviços, sendo a Atenção Básica o 

centro, responde à “atenção certa, no lugar certo, na hora 

certa” (16). Quando falamos de um sistema de saúde liderado 

pela APS, signi  ca a coordenação do usuário nos diversos 

pontos da rede realizada a partir dos serviços de Atenção 

Básica, em um território de saúde de  nido, preferencialmente, 

pela e  ciência técnica e  nanceira, pois no setor saúde há 

uma estreita relação entre escala e qualidade, daí a necessida-

de de determinados serviços estarem concentrados – como 

os hospitais e outros, que não dependem de maior volume 

para ter qualidade, podendo estar dispersos. 

Historicamente, as regiões planejam os recursos pela 

oferta, distribuíndo-os segundo sua produção de séries his-

tóricas, sem levar em conta os tipos de problemas de saúde 

que precisamos resolver. Usando o exemplo do câncer de 

mama, são 50 mil novos casos por ano no Brasil, aumenta-se 

os gastos exponencialmente com os procedimentos de alto 

custo, quimioterapia – principalmente paliativa e radiotera-

pia, sem redução no número de óbitos, que são 700 mil por 

ano. Porém, somente 42,8% das mulheres acima de 25 anos 

realizaram mamogra  a (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios/PNAD-IBGE, 2003) e 26% das mulheres com mais 

de 60 anos nunca realizaram exame de mamas (Pesquisa 

Fundação Perseu Abramo e SESC, 2007).

Para que a Atenção Básica seja resolutiva, em 85% dos 

casos, pressupõe-se a utilização de um amplo espectro de 

métodos diagnósticos e terapêuticos e da capacidade de os 

pro  ssionais e equipes lidarem com os problemas mais freqüen-

tes, mas extremamente complexos que esse nível de atenção 

representa. Estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

evidenciou que o conjunto de fatores de risco associados como 

dieta pobre, colesterol alto, sobrepeso, sedentarismo, álcool e 

tabagismo foram responsáveis por 56,7% das mortes ocorridas 

nos países avaliados, incluindo Brasil, enquanto que os fatores 

de risco associados às condições ambientais (saneamento e 

poluição do ar) explicaram 2,4% das mortes (17). 

11
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A transição epidemiológica, com o envelhecimento da 

população e aumento das co-morbidades, que para Villaça, no 

Brasil, devemos chamar de dupla carga de doenças – a persis-

tência concomitante das doenças transmissíveis e das doenças 

crônicas, com mais forte predomínio destas, exige que a rede 

de serviços responda a essas necessidades, o que representa, 

acima de tudo uma mudança cultural em nossa sociedade.  

O incremento de tecnologias e  cientes no setor saúde, 

passa por políticas substitutivas, que segundo Dekker, se dá pela 

transferência da assistência das instituições de saúde para os 

domicílios, do hospital para os ambulatórios de atenção primária 

e das consultas médicas para os cuidados de enfermagem. Para 

que a Atenção Básica brasileira cumpra seu papel coordenador 

no sistema da rede de serviços, sua gestão deverá disponibilizar 

recursos logísticos para que, de fato, se concretize as referências 

entre os pontos da rede e entre os municípios. Os instrumentos 

dos quais estamos nos referindo aqui, indispensáveis para a 

integração das redes de atenção, serão tratados a seguir, na 

responsabilidade pela Regulação. 

Controle, avaliação, regulação e auditoria • Essas 

atribuições da gestão se integram e interagem entre si, e 

estão apresentadas separadamente somente para  ns de or-

ganização deste artigo, e numa tentativa de de  nir processos 

especí  cos de cada uma das responsabilidades e de como o 

resultado de uma é utilizado para efetivar as demais.

Controle • Realizado o planejamento e a programação das 

ações que serão executadas pelos serviços de saúde, próprios 

e contratados, bem como a de  nição dos serviços que estão 

em outros territórios, por meio da PPI, a responsabilidade pelo 

Controle das Ações e Serviços – Ambulatoriais e Hospitalares 

– inicia-se com a veri  cação da aplicação dos recursos  nan-

ceiros provenientes das transferências – regulares e automá-

ticas – e dos convênios, e dos recursos próprios gastos pelos 

prestadores de serviços, comparando-os com a programação 

físico-orçamentária de cada estabelecimento. Essa ação 

para além de estabelecer se os recursos da Atenção Básica 

estão sendo utilizados adequadamente, realimenta, sendo 

parte do processo avaliativo, a necessidade de mudança na 

programação e  nanciamento, de forma sistemática e hábil, 

para responder às necessidades previstas, programadas e 

pactuadas anteriormente.

Artigo:
Gestão da Atenção Básica - como 
organizar um sistema de saúde liderado 
pela Atenção Básica/Saúde da Família

A avaliação, que pressupõe um juízo de valor, no recorte 
de gestão que tratamos aqui, possibilita a comparação da 
produção realizada pelos serviços, no cumprimento das 
metas pactuadas, tanto do ponto de vista da cobertura 
das ações como do resultado na saúde da população, 
permitindo a repactuação junto às equipes.
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Os recursos da Atenção Básica, divididos no PAB  xo e 

variável, foram, desde sua criação, mas principalmente com 

sua expansão, as formas mais equânimes de distribuição dos 

recursos federais de saúde.

Estudo demonstrou que mais da metade das unidades 

básicas com a estratégia Saúde da Família possuem inade-

quação na estrutura dos prédios que causam barreiras no 

acesso (18), ao mesmo tempo em que existem mais de 50 

mil centros de saúde e 4.100 hospitais com até 50 leitos. Os 

recursos repassados quando da criação das equipes de saúde 

(20 mil reais), são incentivos para a estruturação das unidades 

de saúde e para o trabalho das equipes, fazendo-se necessário 

avaliar sua utilização para essa  nalidade, inclusive nos prédios 

já existentes que deveriam ter suas missões reavaliadas, por 

todos os argumentos que tratamos aqui, e transformados 

em Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família (UBS/SF) 

estruturadas, com ambiência adequada, que dê satisfação aos 

pro  ssionais e usuários.

A execução das ações e serviços de saúde gera dados que 

são registrados nos sistemas de informações, sendo obrigató-

rios, no nível municipal, o Sistema de Informações da Atenção 

Básica (SIAB), Sistema de Informação sobre Agravos de Noti  -

cação (SINAN), Sistema de Informação do Programa Nacional 

de Imunização (SI-PNI), Sistema de Informação sobre Nasci-

dos-Vivos (SINASC), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), 

População 2001 2002 2003

Consultas Cadastro %cons 
hab/ano

Consultas Cadastro %cons 
hab/ano

Consultas Cadastro %cons 
hab/ano

< 1 ano 2.241.694 289.470 7,74 3.057.530 328.013 9,32 3.248.923 402.016 8,08

Gestantes 3.263.377 263.265 12,40 4.728.430 333.319 14,19 5.278.508 398.645 13,24

> 60 anos 7.903.273 3.310.949 2,39 10.465.614 4.416.942 2,37 13.001.251 5.241.917 2,48

Hipertensos 9.848.307 2.123.801 4,64 14.880.243 2.844.262 5,23 18.399.598 3.398.305 5,41

Diabéticos 2.902.050 450.907 6,44 3.865.368 625.122 6,18 4.885.231 761.933 6,41

População 2004 2005 2006

Consultas Cadastro %cons 
hab/ano

Consultas Cadastro %cons 
hab/ano

Consultas Cadastro %cons 
hab/ano

< 1 ano 3,720,686 1.000.098 3,72 3.981.595 522.259 7,62 4.284.543 550.468 7,78

Gestantes 5.915.398 446.406 13,25 6.596.282 511.538 12,89 7.583.411 565.934 13,40

> 60 anos 15.437.383 6.088.677 2,54 17.558.592 7.087.741 2,48 20.780.465 8.009.912 2,59

Hipertensos 22.445.827 4.086.649 5,49 26.062.965 4.966.539 5,25 31.665.632 5.838.039 5,42

Diabéticos 5.314.912 910.620 5,84 6.635.956 1.091.585 6,08 8.079.024 1.287.558 6,27

Fonte: SIAB - http://www.datasus.gov.br/siab/siab.htm

Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), e 

o Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), 

além do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) – quando 

couber. Operar esses sistemas, utilizando suas informações 

é parte importante da responsabilidade do CONTROLE, pois 

seu processamento resulta no pagamento dos prestadores de 

serviços – públicos e privados – e é papel da gestão observar 

o cumprimento das normas vigentes em cada parte desse 

processo, para que o resultado dessa ação de controle subsidie 

a avaliação ou a auditoria, quando couber.

Avaliação  • A avaliação, que pressupõe um juízo de valor, no 

recorte de gestão que tratamos aqui, possibilita a comparação 

da produção realizada pelos serviços, no cumprimento das 

metas pactuadas, tanto do ponto de vista da cobertura das 

ações como do resultado na saúde da população, permitindo 

a repactuação junto às equipes. 

As metas derivadas da análise de situação de saúde do 

país, traduzidas no Pacto pela Vida, em consonância com os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) devem ser 

priorizadas nessa avaliação da gestão da Atenção Básica, por 

exemplo, avaliando a su  ciência na cobertura vacinal e de 

colpocitologia oncótica, a cobertura de consultas e atendi-

mentos aos ciclos de vida – criança, adolescente, gestante e 

idoso, de forma integral.

Para além do processo avaliativo de produção, faz-se 

necessário avaliar a utilização de instrumentos que auxiliem 

a gestão nas ações de promoção e prevenção, pois é na 

Atenção Básica que elas melhor podem ser ofertadas – “a 

APS favorece a oportunidade para o desenvolvimento de 

estratégias de prevenção” (U.S. Preventive Services Task 

Force). À ênfase nos estilos de vida saudáveis, deverão ser 

agregados os determinantes sociais do processo saúde-

doença, que aumentam o risco do adoecimento e morte, e 

costumam concentrar-se nos mesmos indivíduos e famílias, 

bem como a capacidade que a Atenção Básica tem em pro-

mover eqüidade em suas ações, privilegiando alguns grupos 

sociais (veja o artigo “Em busca de melhores resultados em 

saúde”, na página 61).
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Na saúde, a qualidade é uma razão direta da articulação 

entre os pontos – primeiro contato, apoio diagnóstico e 

especialistas e a capacidade resolutiva dos níveis de atenção 

estão diretamente relacionadas à e  ciência das tecnologias 

desenvolvidas no nível antecedente. 

A avaliação dos serviços de saúde da Atenção Básica deve 

observar também se está tendo excesso de encaminhamentos 

desnecessários e se estão sendo evitadas internações por 

condições sensíveis à atenção ambulatorial, um conceito 

que tem sido desenvolvido na última década e é formado 

por condições que, sejam pela prevenção ou controle das 

doenças agudas ou crônicas, possam ser atendidas a tempo e 

com efetividade nos ambulatórios de atenção primária, tendo 

menor probabilidade de exigir internação (2).

Nos hospitais menores de 30 leitos, essas internações 

representam 55,3% do total. Esse indicador pode ser um im-

portante argumento do gestor, junto às equipes de Atenção 

Básica e aos prestadores hospitalares, de como a Atenção 

Básica deve disputar os recursos, hoje intitulados de Média 

e Alta Complexidade, que no caso do estudo citado, no ano 

de 2001, representou 33,8% das internações, exceto parto, 

e custaram ao SUS 1,03 bilhões de reais, e um gasto per 

capita/ano de R$6,00 (19).

Regulação • O Ministério da Saúde, buscando superar as 

questões conceituais, as práticas e  nalidades, propôs a refor-

mulação do conceito de regulação, discriminando-a segundo 

sua ação sobre sistemas de saúde – Regulação sobre Siste-

mas, sobre a produção direta das ações e serviços de saúde 

– Regulação da Atenção e sobre o acesso dos usuários aos 

serviços de saúde – Regulação do Acesso (20).

A regulação da atenção e do acesso, de  nida como o 

 uxo regulado do paciente na rede de serviços, requer alguns 

instrumentos que, para a gestão da Atenção Básica, signi  ca 

adotar protocolos e diretrizes terapêuticas, preferencialmente 

elaborados pelos pro  ssionais da Atenção Básica, permitindo 

encaminhamentos responsáveis e adequados aos demais 

níveis da assistência. 

O gestor do sistema estabelece quais as ações e servi-

ços serão oferecidos pelos prestadores e quais e em que 

quantidade serão regulados. Os procedimentos podem ser 

autorizados na própria unidade, em forma de cotas, por 

exemplo, referenciando diretamente os agendamentos dos 

Artigo:
Gestão da Atenção Básica - como 
organizar um sistema de saúde liderado 
pela Atenção Básica/Saúde da Família

A exigência das 40 horas, que podem ser adaptadas e 
contratadas conforme a realidade local, faz-se necessária 
porque é atributo do modelo de atenção proposto: sem a 
população contar com sua equipe diariamente, em horário 
conhecido, desfaz-se o primeiro contato e a utilização, e 
esse serviço deixa de ser de atenção primária em saúde.
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usuários ou por outra instância (regional, centrais de regulação) 

– para os procedimentos que apresentam demanda exces-

siva, escassez da oferta ou alto custo. É responsabilidade do 

gestor, garantir a integralidade da assistência no território sob 

sua gestão, ordenando as solicitações, priorizando o acesso 

pela gravidade clínica do usuário e desenhando os  uxos de 

referência, mesmo que os estabelecimentos de saúde estejam 

localizados em outro município.

O usuário, dessa forma, não deve ser o “portador de pa-

péis”, mas são a Atenção Básica e as instâncias de regulação 

de  nidas pelo gestor, os responsáveis pelo “andar” do usuário 

no sistema.

A pressão constante pela inclusão de novas tecnologias, 

medicamentos, exames diagnósticos, tratamentos, requer da 

gestão mecanismos que auxiliem na redução das incertezas das 

práticas médicas. Mais uma vez, vamos à literatura mundial bus-

car evidências para a decisão pelo modelo de atenção primária 

brasileiro – com equipes formadas pelo médico generalista; está 

demonstrado que estes utilizam menos recursos que os espe-

cialistas, no tratamento das mesmas patologias, controladas pela 

idade, sexo e gravidade (15), outro estudo demonstra a utilização 

pelo especialista de mais tecnologia que os generalistas, mesmo 

que para tratar os mesmos problemas (15).

Os mecanismos da gestão capazes de regular a utilização 

dos recursos mais adequados a cada usuário, evitando inter-

venções desnecessárias, identi  cando riscos de supermedi-

calização, protegendo o paciente de novas condutas médicas 

invasivas e sugerindo intervenções eticamente aceitáveis (21), 

podem ser agrupados no que temos chamado no Brasil, Ges-

tão da Clínica uso de Protocolos Clínicos – padrões de conduta 

técnica como um requisito importante para exercer a função 

coordenadora; Gestão da utilização – comparando-se variá-

veis clínicas com padrões prede  nidos entre os pro  ssionais, 

revisando os prontuários, encaminhando a cada pro  ssional, 

por exemplo, lista de fármacos e qualidades das indicações das 

prescrições; Gestão da Patologia (crônicas) – conhecimento 

da história natural da doença, foco nos procedimentos pre-

ventivos, imediata resolução dos eventos agudos, ênfase na 

educação para a saúde, prestação do cuidado nos diversos 

pontos da rede de atenção, foco nos doentes mais complexos 

e custosos (10% dos pacientes gastam 75% dos recursos, 

nos últimos cinco anos de suas doenças crônicas) e Gestão 

do Caso – gerente do caso que advoga pelo paciente, cujo 

principal instrumento é a comunicação (22).

Auditoria • A auditoria é um conjunto de técnicas que 

visam veri  car estruturas, processos, resultados e a aplicação 

de recursos  nanceiros, de forma planejada, independente e 

documentada, baseada em evidências objetivas e imparciais, 

para determinar se as ações, serviços e sistemas de saúde 

encontram-se adequados quanto à sua e  ciência, e  cácia 

e efetividade, mediante a confrontação entre uma situação 

encontrada e critérios técnicos, operacionais e legais estabele-

cidos (23). O crescimento exponencial da estratégia Saúde da 

Família, traz aos gestores o desa  o de agregar os pro  ssionais 

que compõe o Sistema Nacional de Auditoria, para a assunção 

da responsabilidade de auditar os serviços de Atenção Básica 

com base nos seus princípios, ou seja, primeiro contato, por 

meio do acesso e da utilização, a integralidade, a longitudina-

lidade e a coordenação.

Importante destacar o papel dos pro  ssionais, da utilização 

de instrumentos que melhorem o desempenho das equipes 

e de seus processos de trabalho e do papel do gestor em 

oportunizar a Atenção Básica como coordenadora do cuidado 

dos usuários na rede de serviços.

Gestão do trabalho e educação na saúde  •  AAs mu-

danças na divisão técnica do trabalho em saúde, advindas da 

reestruturação produtiva ocorrida nas indústrias, destacam a 

redução dos níveis hierárquicos, a polivalência e multifuncio-

nalidade do trabalhador, o trabalho em equipe, maior capaci-

tação e maior disponibilidade em participar, a aprendizagem, 

autonomia, cooperação, diferenciando-se da lógica da espe-

cialização intensiva do trabalho (24) exige uma nova agenda 

para os gestores e, para os pro  ssionais, o estabelecimento de 

relações entre diversas equipes, heterogêneas, e, no caso da 

Atenção Básica e dos demais pontos da rede, na maior parte 

das vezes, nenhum contato face a face. 

Todas as questões afeitas à regulamentação do mer-

cado de trabalho, que dizem respeito ao seu uso – con-

dições de contratação, demissão e jornada de trabalho; 

remuneração – políticas de reajustes salariais e proteção 

e assistência social – política previdenciária (25) são de 

baixíssima governabilidade dos gestores do setor saúde, 

apesar do aumento de quase 2000% no número de em-

pregos no setor pelos municípios (26), principalmente pela 

expansão de políticas como a estratégia Saúde da Família e 

dos Agentes Comunitários de Saúde. Essa situação, aliada 

à baixa ou nenhuma autonomia dos gestores em relação 

à contratação e planejamento de pessoal no setor saúde 

(27), foram motivos para essa responsabilidade configurar 

no Pacto pela Saúde e termos tido a adoção de medidas 

para o enfrentamento da desprecarização do trabalho. 

Novamente, o que deve estar definido do ponto de vista da 

Atenção Básica como líder do sistema, e a não duplicação 

da rede de Atenção Básica, é a substituição dessa rede 

pelas Equipes de Saúde da Família, de forma a não gerar 

competição pela clientela e gastos adicionais com pesso-

al. A exigência das 40 horas, que podem ser adaptadas e 

contratadas conforme a realidade local, faz-se necessária 

porque é atributo do modelo de atenção proposto: sem a 

população contar com sua equipe diariamente, em horário 
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conhecido, desfaz-se o primeiro contato e a utilização, e 

esse serviço deixa de ser de atenção primária em saúde.

A mudança no modelo de atenção proposto exige pro-

 ssionais com conhecimentos, habilidades e atitudes que 

frequentemente não têm sido su  cientemente enfatizados 

na formação das áreas da saúde, nem do ponto de vista das 

mudanças na organização dos serviços – trabalho em equipe, 

competências compartilhadas, como dos referentes ao pro-

cesso de formação com a superespecialização, desarticulação 

ensino-serviço, especialmente na atenção primária e a ênfase 

no modelo biológico. A falta de pro  ssionais com formação 

especi  ca – médicos de Família e Comunidade, enfermeiras 

e odontólogos com formação em Saúde Pública/Saúde da 

Família, exige dos gestores municipais, ao implantar a Saúde da 

Família, estratégias de capacitação e formação em serviço, para 

as quais têm de necessariamente contar com as Secretarias 

Estaduais de Saúde e suas estruturas regionais, bem como 

com as instituições de ensino. Num modelo de conversão, de 

pro  ssionais que já estão na rede, deve-se partir de um com-

promisso conjunto, dos pro  ssionais que queiram assumir os 

atributos da atenção primária, e dos gestores, de ofertarem a 

eles uma formação inicial e permanente, inclusive a titulação de 

especialista, bem como possibilitando outras formas de reco-

nhecimento técnico, cientí  co e social desse pro  ssional, com 

a melhor infra-estrutura, participação em eventos e congressos, 

estímulo à produção intelectual e remuneração adequada e em 

consonância com os resultados alcançados.

Na Catalunha, há uma parte variável no contrato com os 

pro  ssionais e equipes de atenção primária, vinculado, por 

exemplo, ao percentual de visitas domiciliares, ao percentual 

de atendimentos resolutivos aos pacientes agudos e ao per-

centual de altas hospitalares precoces.

Participação e controle social • A participacao social 

prevista na Lei 8.142/90, que dispõe sobre conselhos e con-

ferências e os coloca como formuladores e controladores da 

execução das políticas, promoveu, no Brasil, atividades pon-

tuais, mas em poucas ocasiões teve voz e voto nas decisões 

sobre as políticas que afetam sua saúde, no planejamento e 

na gerência dos serviços locais de saúde (28).

A Atenção Básica, como reorganizadora do sistema de 

saúde, pode reconduzir a comunidade ao seu papel a partir da 

de  nição das necessidades e direitos da população, respeitando 

a realidade de cada região. Dessa forma, incorpora-se o conceito 

de empoderamento e capital social (29,30), fundamentado na 

participação social como estratégia para a realização de um esfor-

ço organizado, a  m de obter identi  cação de potencialidades e a 

construção de capacidades. A falta de poder demonstrou ser um 

fator de determinação social da saúde em contextos de pobreza, 

discriminação, riscos ocupacionais e iniqüidades de renda (31) e o 

capital social refere-se a vínculos, solidariedade e con  ança entre 

Artigo:
Gestão da Atenção Básica - como 
organizar um sistema de saúde liderado 
pela Atenção Básica/Saúde da Família
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distintos grupos sociais em diferentes contextos, fomentando 

compromissos entre organizações da sociedade civil, trabalho 

voluntário, responsabilidade social de empresas etc. 

O Sistema Único de Saúde é uma das políticas sociais 

com maior capacidade de ampliar o capital social brasileiro, 

e a Atenção Básica, ao deixar os cidadãos satisfeitos com os 

serviços que recebe, faz com que todos estejam dispostos 

à defender o modelo público e aprovem o  nanciamento 

necessário para sua manutenção.
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“A Atenção Básica, como reorganizadora 
do sistema de saúde, pode reconduzir 
a comunidade ao seu papel a partir da 
de  nição das necessidades e direitos da 
população, respeitando a realidade de 
cada região.” 
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A Atenção Básica brasileira estruturada, por meio da es-
tratégia Saúde da Família, já é referência internacional. A 
base do sucesso de uma Atenção Básica que responda às 
necessidades dos cidadãos é sua implantação como coor-
denadora do cuidado do usuário, efetivando os princípios da 
universalidade, integralidade e eqüidade no Sistema Único 
de Saúde (SUS). 
Neste contexto, a decisão do gestor em investir seus recursos 
institucionais, humanos e  nanceiros na garantia dos atributos 
da Atenção Básica/Saúde da Família é fundamental. Para isso, 
cada um, em seu âmbito, lança mão de ações e instrumentos 
que vão re  etir diretamente na vida do cidadão.

Gestão da Atenção 
Básica: investindo 
nos pro  ssionais de 
saúde e melhorando 
a satisfação do 
usuário

Reportagem Especial Revista Brasileira
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Gestão por resultados  •  Um dos instrumentos de gestão 

que têm trazido benefícios tanto para os usuários quanto para 

os servidores da saúde, chama-se Gestão por Resultados (GPR). 

Baseados em experiências internacionais consolidadas como a do 

Sistema Nacional Inglês, do Consórcio da Catalunha e da Missão 

de Cuidados Primários em Portugal, nas últimas décadas modelos 

de gestão com foco no alcance de metas e resultados têm sido 

observados com o alcance de excelentes ganhos.

Aplicada em diversos municípios e estados, a GPR se baseia 

na valorização do pro  ssional, estimulando-o a ter maior envolvi-

mento e responsabilização com os resultados alcançados pelos 

serviços de saúde, seja do ponto de vista  nanceiro, como no 

aperfeiçoamento técnico-cientí  co para alcance dos parâmetros 

como a satisfação dos usuários e os melhores resultados na 

saúde da população.

Em linhas gerais, o princípio da Gestão por Resultados está em 

conceder grati  cações aos servidores de acordo com as metas 

atingidas. Isso implica em conhecer de perto os problemas do 

usuário para a de  nição de metas que possam ser cumpridas e 

um maior comprometimento da equipe como um todo. Para o 

coordenador da Área de Gestão da Atenção Básica do Ministério 

da Saúde, Antônio Dercy Silveira Filho, “a gestão por resultados 

representa a maturidade no processo de gestão”.

Segundo o coordenador, o Incentivo ao Desenvolvimento 

de Qualidade dos Serviços (IDQ) é baseado nos programas de 

qualidade que inicialmente foram implantados no meio empre-

sarial, e tem sido adotado pelos governos, especialmente na 

organização dos serviços de saúde, considerando a necessidade 

de um contato humano de qualidade – já que, principalmente 

em saúde, essa característica é fundamental. 

Atenção à saúde, plano de metas, avaliação de desempenho 

e pesquisas com o usuário são palavras-chave para o IDQ.

Gestão da Atenção Básica: investindo 
nos pro  ssionais de saúde e 
melhorando a satisfação do usuário

Em linhas gerais, o princípio da Gestão por 
Resultados está em conceder grati  cações 
aos servidores de acordo com as metas 
atingidas. Isso implica em conhecer 
de perto os problemas do usuário para 
a de  nição de metas que possam ser 
cumpridas e um maior comprometimento 
da equipe como um todo. 
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Ferramentas a serviço de uma gestão e  ciente  •  

Para facilitar a implantação desse instrumento nos municípios, 

o Ministério da Saúde lançou o software Programação para 

Gestão por Resultados na Atenção Básica (Prograb).

Com o uso de indicadores e parâmetros, o aplicativo, cons-

truído em uma estrutura modular, com código fonte aberto, 

permite programar e acompanhar metas, como o número 

ideal de consultas e procedimentos nas Unidades Básicas 

de Saúde/Saúde da Família (UBS/SF), ações de promoção e 

prevenção à saúde, de forma ágil e adequada à realidade de 

cada comunidade assistida.

Essa ferramenta foi criada com o objetivo de auxiliar gesto-

res e equipes de Atenção Básica/Saúde da Família na de  nição 

de ações e resultados esperados na área de abrangência da 

Unidade de Saúde. 

Na elaboração dos parâmetros, foram consideradas a 

cobertura e concentrações ideais segundo normas técnicas 

do Ministério da Saúde, critérios da Programação Pactuada 

e Integrada (PPI), consensos de especialistas, publicações 

de organismos internacionais, programações realizadas por 

secretarias estaduais e municipais nos últimos anos e estudos 

de série histórica nacional de produção de procedimentos para 

os itens de urgência básica. Dessa forma, todas as etapas do 

ciclo de vida foram cobertas pela programação: os principais 

agravos, as prioridades, as ações à demanda espontânea, bem 

como as ações de promoção da saúde. São sugeridas 14 áreas 

de programação: Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, 

Saúde da Mulher, Saúde do Adulto, Saúde do Idoso, Saúde 

Bucal, Saúde Mental, Saúde do Trabalhador, Imunização, Tu-

berculose, Hanseníase, DST, Demanda Espontânea e Áreas 

Transversais. 

Uma das principais características do Prograb é sua  exi-

bilidade, ou seja, o sistema permite modi  cações, inclusões 

e exclusões de áreas, atividades e parâmetros, possibilitando 

adequação à realidade local das equipes de cada município 

ou estado. 

A Programação para Gestão por Resultados na Atenção 

Básica não é de uso obrigatório e está disponível para down-

load no site do Ministério da Saúde, sendo de fácil instalação 

e sem grandes exigências tecnológicas.

21

Gestão em saúde é a assunção das atribuições e responsabilidades sanitárias do 
Sistema Único de Saúde, nas esferas municipal, estadual ou nacional, mediante o 
cumprimento dos princípios do SUS, no exercício das funções de regionalização, 
planejamento e programação, regulação, controle, avaliação e auditoria, gestão do 
trabalho, educação em saúde e participação e controle social.  
Fonte: PT nº 699/GM, de 30 de março de 2006, que regulamenta as diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão.

Com o uso de indicadores e parâmetros, o Prograb, permite programar e acompanhar 
metas, como o número ideal de consultas e procedimentos nas  UBS/SF, ações 
de promoção e prevenção à saúde, de forma ágil e adequada à realidade de cada 
comunidade assistida.
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Gestão da Atenção Básica: investindo 
nos pro  ssionais de saúde e 
melhorando a satisfação do usuário

Conheça o Prograb  •  Na tela de abertura, preencha o nome 

e senha do usuário que está fazendo a programação. Caso 

queira apenas testar as funcionalidades do Prograb utilize o 

usuário saude e senha saude,  com letras minúsculas e sem 

acento. Após o preenchimento clique no botão iniciar.

Para cadastrar um novo usuário  •  Clique no texto Inse-

rir novo responsável e aparecerá a tela com as informações 

necessárias para o cadastramento.

Programação para Gestão por Resultados na 
Atenção Básica - Prograb

Revista Brasileira
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As telas referentes às áreas programáticas são o coração da 

programação. Veja exemplos das atividades/ações relaciona-

das à Saúde da Mulher/Pré-natal e Áreas Transversais: 

Saúde da mulher • As atividades que compõem a Área de 

Saúde da Mulher foram construídas em parceria com a Área 

Técnica, e extraídas dos manuais de condutas e cadernos de 

Atenção Básica do Ministério da Saúde. O pré-natal constitui 

uma subárea do Saúde da Mulher:

Áreas Transversais • As atividades/ações que compõem 

as Áreas Transversais foram construídas pelo próprio Depar-

tamento de Atenção Básica em parceria com a SVS, mediante 

acompanhamento das ações prioritariamente desenvolvidas 

no escopo da Promoção da Saúde. A Área Programática Áreas 

Transversais divide-se em dez Subáreas:
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Responsabilidades das esferas gestoras em Atenção 
Básica:

Federal
- Elaborar as diretrizes da política nacional de 

Atenção Básica.

- Co-  nanciar a Atenção Básica.

- Ordenar a formação de recursos humanos.

- Propor mecanismos para a programação, 

controle, regulação e avaliação da Atenção 

Básica.

- Manter as bases de dados nacionais.

Estadual
- Acompanhar a implantação e execução das 

ações de Atenção Básica em seu território.

- Regular as relações inter-municipais.

- Coordenar a execução das políticas de 

quali  cação de recursos humanos em seu 

território.

- Co-  nanciar as ações de Atenção Básica.

- Auxiliar na execução das estratégias de avalia-

ção da Atenção Básica em seu território.

Municipal
- De  nir e implantar o modelo de Atenção 

Básica em seu território.

- Contratualizar o trabalho em Atenção Básica.

- Manter a rede de Unidades Básicas de Saúde 

em funcionamento (gestão e gerência).

- Co-  nanciar as ações de Atenção Básica.

- Alimentar os sistemas de informação.

- Avaliar o desempenho das equipes de Aten-

ção Básica sob sua supervisão.

Desa  os institucionais do Departamento de Atenção 
Básica (MS) para expandir e quali  car a gestão da 
Atenção Básica no Brasil: 

1. A expansão e estruturação de uma rede de Unidades 

Básicas de Saúde que permitam a atuação das equipes 

na proposta da Saúde da Família, de forma integral, 

respondendo às necessidades de saúde da população, 

seja resolvendo, 85% dos problemas, seja referindo ao 

serviço mais adequado, quando necessário. Esse desafio 

requer apoio logístico e operacional para as ações de 

promoção e prevenção, da clínica ampliada;

2. A contínua revisão dos processos de trabalho das Equipes 

de Saúde da Família com reforço as estruturas gerenciais 

nos municípios e estados; 

3. A elaboração de protocolos assistenciais integrados (pro-

moção, prevenção, recuperação e reabilitação) dirigidos 

aos problemas mais freqüentes do estado de saúde da 

população, com indicação da continuidade da atenção, 

sob a lógica da regionalização, flexíveis em função dos 

contextos estaduais, municipais e locais; 

4. Ações que visem ao fortalecimento das estruturas geren-

ciais nos municípios e estados com vistas a: programação 

da Atenção Básica, supervisão das equipes, supervisão 

dos municípios, supervisão regional, uso das informações 

para a tomada de decisão; 

5. Revisão dos processos de formação: educação em saú-

de com ênfase na educação permanente das equipes, 

coordenações e gestores; 

6. A definição de mecanismos de financiamento que con-

tribuam para a redução das desigualdades regionais e 

para uma melhor proporcionalidade entre os três níveis 

de atenção; 

7. A institucionalização de processos de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação da Atenção Básica; 

8. Ações articuladas com as instituições formadoras para 

promover mudanças na graduação e pós-graduação 

dos profissionais de saúde, de modo a responder aos 

desafios postos pela expansão e qualificação da Atenção 

Básica, incluindo aí a articulação com os demais níveis 

de atenção.
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Do interior do Piauí um exemplo 
de gestão

Com experiência em gestão, Barreto está à frente de um corpo de mais de 600 

funcionários, dando prioridade à construção de um sistema estável “que não seja 

abalado em face de conveniências políticas ou visões particulares de gestão”. 

Para o secretário, isso pode ser feito por meio da normalização. Processo que se 

iniciou com a desprecarização dos vínculos trabalhistas, em 2005, e culminou com a 

realização de um concurso público e criação de cerca de 50 cargos comissionados, 

“amplo e transparente, até a idealização do atual Plano Municipal de Saúde produzido 

pela plenária da VII Conferência Municipal de Saúde de Piripiri” – ressalta. Estavam 

então lançadas as bases para a implantação da Gestão por Resultados em Piripiri.

Metas e monitoramento • Da adoção de um sistema de medição avaliado por 

metas entende-se também a necessidade de traduzir, de forma quantitativa, um 

objetivo qualitativo. Isso signi  ca negociar o possível com quem deverá suar a camisa 

para alcançar uma determinada meta.

No entanto, ter metas estabelecidas signi  ca ter meios e  cazes de monitora-

mento das mesmas. 

O acompanhamento dos indicadores da Atenção Básica (AB) é mensal, como 

forma de garantir a efetividade da intervenção da gestão. Dessa maneira, há a ava-

liação em tempo real do que está acontecendo na saúde municipal, relacionando 

esses dados com os indicadores da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB). Essa 

avaliação é feita por um grupo formado por coordenadores das áreas da Secretaria 

Municipal de Saúde, como a estratégia Saúde da Família, Vigilância Epidemiológica, 

Revista Brasileira
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Toda a população coberta pelo SUS – essa é a boa notícia 
que vem de Piripiri, cidade do interior do Piauí, localizada a 
166 km da capital, Teresina. O município vem tornando-se 
referência em atendimento de saúde do Estado graças à 
dedicação e empenho de todos os envolvidos na gestão.
Piripiri tem hoje 80% de seus cidadãos assistidos pela Aten-
ção Básica, percentual conquistado durante a gestão do 
atual secretário municipal de saúde, Jorge Barreto, no car-
go desde 2005. 

“Meta boa é aquela que 
é viável e acima de tudo 

aquela que impele o 
pro  ssional a sentir-se 

responsável a atingi-
la, conseguindo, desta 

forma, trabalhar também 
a motivação.”

Jorge Barreto, secretário de Saúde
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Saúde da Mulher etc. A cada três meses 

os resultados são apresentados aos pro-

 ssionais da estratégia Saúde da Família, 

a  m de que os mesmos ajudem a iden-

ti  car as ações assertivas ou as eventuais 

falhas, para então saná-las.

Piripiri também é uma das cidades 

que adotam a consulta popular como 

forma de avaliação de desempenho, 

aplicada permanentemente em todas 

as Unidades Básicas de Saúde (UBS/SF). 

Essa consulta aborda quatro pilares do 

serviço de saúde: atendimento, medica-

mentos, exames e estrutura física.

Cada ponto é aferido intuitivamen-

te através de carinhas sorridentes, 

indiferentes e raivosas, indicando o 

estado de espírito/opinião do usuário 

após uma consulta ou exame. Assim, 

de forma lúdica e acessível à compre-

ensão de todos, é possível ter uma 

idéia precisa sobre uma das dimensões 

da Gestão por Resultados: o índice de 

satisfação popular.

Após a coleta das caixas, feita men-

salmente, os dados são transferidos para 

planilhas e a partir daí, a gestão tem a 

referência dos pontos positivos e nega-

tivos de cada UBS/UF, podendo, assim, 

trabalhar em soluções pontuais. 

Porém, não foi somente a satisfação 

dos usuários que a SMS quantificou. 

Junto aos pro  ssionais de saúde foi feito 

um levantamento de questões que vão 

desde as instalações físicas ou instru-

mentos de trabalhos até o processo de 

marcação de exames. Outros importan-

tes pontos aferidos juntos aos servidores 
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são sugestões de funcionamento, 

reclamações, classificação das UBS 

referentes à integração do pessoal, 

cooperação e relações humanas; além 

de uma auto-avaliação. Para garantir a 

idoneidade das declarações, as fichas 

não são identificadas, de forma a não 

constranger ou induzir as respostas do 

profissional. 

Além desses mecanismos, o municí-

pio adota a Avaliação para a Melhoria da 

Qualidade (AMQ) em todas as Unidades 

Básicas de Saúde/Saúde da Família.

Conquistas na Atenção Básica • 

Na cidade, enfatiza o secretário, não há 

mais ambulatórios tradicionais e toda ati-

vidade é desempenhada pela estratégia 

Saúde da Família.

A SMS identi  cou a natureza da de-

manda que a Atenção Básica recebe e 

veri  cou que a grande questão de saúde 

pública no município tem fundamentos 

sócio-econômicos, ou seja, estão fora da 

governabilidade da gestão do SUS. 

 “Não acredito que todos os proble-

mas da gestão do SUS estejam locali-

zados na falta de recursos  nanceiros”, 

coloca Jorge Barreto. Segundo o secre-

tário, os recursos disponibilizados atual-

mente ao município já possibilitam um 

conjunto de ações capazes de impactar 

positivamente na qualidade de vida da 

população. Para ele, basta manter o foco 

em objetivos claros e, acima de tudo, 

eleger prioridades, que em sua gestão 

chama-se: Atenção Básica.

Dentre as conquistas obt idas 

pela AB em Piripiri figura a queda na 

mortalidade infantil, que nos anos de 

2005 e 2006 teve baixa de 20%. Outro 

indicador relacionado com a criança 

é o baixo peso ao nascer, que em 

2006 ficou em 3,17%; esses dois in-

dicadores são reflexos importantes da 

atividade desenvolvida pela Atenção 

Básica, especialmente no pré-natal, no 

qual Piripiri obteve 95% de cobertura 

de quatro ou mais consultas.

Mesmo com o aumento da população, que atual-
mente  gura em cerca de 62 mil habitantes, cons-
tatado nos últimos anos, e com o setor de comércio 
em expansão, sobretudo na área de confecções, a 
cidade de Piripiri não perdeu as características de 
cidade pequena. Apesar de ter 65% de sua popu-
lação urbana, o município tem baixos índices de 
criminalidade e violência. 
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Outros indicadores representaram 

a expressão matemática da melhoria 

alcançada pela estruturação e qua-

lif icação do serviço no município 

piauiense: não houve abandono no 

tratamento de tuberculose e a cober-

tura da escovação supervisionada que 

chegou a 40,82%. Cada um desses in-

dicadores é acompanhado e avaliado 

trimestralmente por toda a equipe de 

gestores municipais a fim de verificar 

as falhas e corrigi-las.

Pensando no atendimento de 

emergência  – uma das maiores 

carências da macrorregião de Piri-

piri, que ainda engloba outras nove 

cidades, num total de mais de 170 

mil pessoas – outra importante con-

quista foi a criação do SAMU/193, 

em 2006.

Conquistas municipais • A Se-

cretaria de Saúde passa, agora, pela 

implantação de serviços como o Cen-

tro de Atenção Psico-Social (CAPS), 

o Centro de Especialidades Odon-

tológicas (CEO) e novas estruturas 

destinadas à Atenção Básica. Piripiri 

conquistou, também, premiação pelo 

Plano Municipal de Controle da Tuber-

culose, ofertado pela coordenação 

do Ministério da Saúde, em março 

de 2006. 

Rede de Saúde diversi  cada na Atenção Básica

Piripiri possui uma grande rede municipal de saúde, estruturada a partir da 

Atenção Básica e conta com:

- 07 Unidades Básicas de Saúde na zona rural;

- 12 UBS na zona urbana, além das unidades de média complexidade, como 

o CAPS e o CEO;

- Centro de Saúde Dr. Adauto Coelho de Resende

- Laboratório Municipal de Saúde Pública;

- Hospital Regional Chagas Rodrigues;

- 21 equipes da estratégia Saúde da Família, todas com equipe de saúde 

bucal, e 156 ACS.

Além disso, a SMS vem recebendo convites para 
apresentações de sua bem sucedida experiência na 
implantação da GPR em mostras e eventos estaduais e 
nacionais, evidenciado a qualidade do trabalho realizado.
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Foto: SMS/Piripiri



Assistência Farmacêutica • Com 

o objetivo de fortalecer os princípios 

e a atuação da Atenção Básica no 

município, foi criada, em abril de 2005, 

a Farmácia Central de Piripiri, direta-

mente subordinada à Secretaria de 

Saúde e com uma gama de remédios 

definidos pela própria Secretaria como 

essenciais à cidade.

A assistência farmacêutica foi con-

solidada no intuito de tornar a organiza-

ção do sistema de saúde municipal mais 

e  ciente “consolidando vínculos entre 

os serviços e a população, contribuindo 

para a universalização do acesso e a 

integralidade das ações”, como consta 

no Plano Municipal de Assistência e 

Atenção Farmacêutica, publicado na 

ocasião da implementação da Farmácia 

Central, em fevereiro de 2006.

Os principais agravos de saú-

de pública em Piripiri, segundo 

o secretário municipal de Saúde, 

são os mesmos verificados em 

boa parte do Nordeste, caracte-

rizados pela falta de acesso ao 

saneamento básico da população 

e principalmente pela falta de 

informação. Além das doenças tra-

balhadas pelas políticas de saúde 

em âmbito nacional como hiper-

tensão, diabetes, câncer do colo 

do útero e de mama, desnutrição, 

diarréias, gripes etc, há também 

esforços direcionados a agravos 

mais específicos da região como a 

leishmaniose visceral, que apesar 

de ainda não ter se apresentado 

como endemia despertou cuida-

dos da vigilância em saúde em face 

da detecção de grande número 

de animais contaminados na zona 

urbana do município.

O combate à dengue possui 

na estratégia Saúde da Família 

um dos maiores aliados em face 

da capilaridade alcançada pelo 

serviço através do ACS junto à 

comunidade.

Outra ocorrência observada na 

cidade é a grande ocorrência de agra-

vos de saúde mental, ao passo que a 

estrutura de Atenção Básica municipal 

precisou adaptar-se ao acompanha-

mento dessa clientela, trabalhando 

juntamente com o CAPS. 

No campo da saúde bucal ve-

rifica-se a ocorrência de doenças 

Problemas de saúde locais e soluções
Principais ocorrências em Piripiri e soluções regionais

que muitas vezes são relegadas a 

um segundo plano de atenção. O 

índice CPO-D, que indica a situação 

da saúde bucal da população, foi 

verificado em 2005, obtendo-se um 

índice acima da média nacional, o 

que apontou para a necessidade 

imediata de intervenção do serviço 

público no quadro de saúde bucal 

do município. Atenta à necessidade 

que se apresentava, a SMS passou 

de 6 para 21 ESF, a fim de cobrir 

a demanda que se apresentava, 

com a realização de cerca de 12 

mil procedimentos por mês, sendo 

30% voltados para a prevenção. A 

parte curativa objetiva a conclusão 

do tratamento no menor prazo 

possível.

31
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No norte de Minas as melhorias 
da Atenção Básica se aliam à 
educação dos pro  ssionais de 
saúde

A educação, a mais elementar e mais complexa das ferramentas, e a formação 

pro  ssional na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estão presentes em todos 

os níveis de atenção à saúde, mas é na Atenção Básica que ela mostra como o 

conhecimento pode ser agente transformador de realidades. Conhecimento esse, 

encontrado dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) aos médicos responsáveis 

pelas Equipes da Saúde da Família (ESF).

Atualmente, a Atenção Básica do município, conta com 11 Unidades Básicas de 

Saúde com Equipes da Saúde da Família. Ao todo são 19 equipes, sendo 16 urbanas 

e três rurais, com cobertura de 100% da população, de mais de 70 mil habitantes.

Histórico da Atenção Básica e da Saúde da Família municipal • Na 

cidade de Janaúba a implantação da Atenção Básica/Saúde da Família deveu-se, 

por um lado, à sensibilidade da administração pública ao observar, ainda na década 

passada, o andamento insatisfatório que o sistema de saúde local vinha apresen-

tando, e conseqüentemente, a necessidade de mudanças profundas; e por outro 

pela capacitação adequada de pro  ssionais que enxergaram que o caminho para 

a realização plena dos princípios de saúde no município deveria advir de práticas, 

sobretudo, resolutivas.

Em 1999, iniciou-se um processo de mudanças estruturais na gestão de saúde 

do município, quando o atual secretário da área, Helvécio Albuquerque, assumiu a 

então Coordenadoria do Saúde da Família, que acabara de ser criada, e, junto com sua 

equipe, formataram e apresentaram à prefeitura um amplo projeto de reestruturação 

Na cidade de Janaúba, Minas Gerais, a mais poderosa de 
todas as ferramentas que um gestor público pode dispor 
para tornar o município um verdadeiro modelo de gestão 
– a educação dos pro  ssionais de saúde – se aliou à otim-
ização dos recursos disponíveis para a saúde e ao planeja-
mento estratégico das ações da Atenção Básica.

“Naquele momento 
já entendíamos que o 

município precisava rever 
todo o sistema de saúde e 

esta reformulação deveria 
necessariamente se dar 

através da Atenção Básica.”
Helvécio Albuquerque, secretário de saúde



do SUS local, observando os parâmetros 

que referenciam as políticas públicas do 

Ministério da Saúde, na Atenção Básica. 

“Naquele momento já entendíamos 

que o município precisava rever todo o 

sistema de saúde e esta reformulação 

deveria necessariamente se dar através 

da Atenção Básica, que pra mim é o ́ X´ da 

questão para se tratar de saúde pública, 

pois apresenta métodos e procedimentos 

resolutivos e não meramente paliativos”, 

a  rma o hoje secretário, Helvécio. 

Com um investimento inicial, em 1999, 

de R$400 mil, divididos entre recursos 

do município, da Secretaria de Saúde do 

Estado de Minas Gerais e da União, por 

meio do SUS, os postos existentes, que não 

ofereciam condições mínimas mesmo de 

higiene, deram lugar, ao longo de aproxi-

madamente cinco anos, nos quais foram 

investidos mais um montante de R$700 

mil, a uma rede de saúde renovada.

A primeira iniciativa dos gestores 

foi elaborar e apresentar à Unimontes, 

localizada na cidade de Montes Claros, 

a 135 km, um projeto para a implemen-

tação, em Janaúba, da primeira turma 

descentralizada de especialização em 

Saúde da Família, como pós-graduação 

aos pro  ssionais da Secretaria Municipal 

de Saúde, num curso de 18 módulos 

(meses). Após essa primeira turma, a ci-

dade que contava com somente quatro 

ESF, aumentou esse número para 13, 

alcançando uma cobertura de 100 % da 

população, em cerca de oito meses.

Paralela à qualificação curricular 

proposta aos profissionais de saúde, 

houve um processo de aparelhamento 

físico e instrumental da rede de Unidades 

Básicas de Saúde com Equipes da Saúde 

da Família (UBS/SF), adequando-as às 

referências do SUS, sendo que todas as 

unidades passaram a contar com: 

- consultórios clínicos e odontológicos;

- sala de curativos; sala de esterilização 

(todas as unidades equipadas com 

autoclave);

- sala de expurgo; 

- sala de reunião;

- escovódromo;

- copa;

- farmácia equipada com a relação de 

medicamentos básicos e em quantidade 

su  ciente;

- recepção equipada com computado-

res ligados em rede aos consultórios e 

à Secretaria de Saúde, televisão com 

DVD, bebedouro e banheiros disponíveis 

à população.

Uma particularidade introduzida 

pelos gestores foi o consultório de gine-

cologia com banheiro exclusivo – evitan-

do, assim, qualquer constrangimento e 

humanizando o atendimento. Na cidade, 

cada equipe conta com um carro próprio, 

33

Janaúba está localizada no extremo norte de Minas 
Gerais e é sede da Microrregião Bipolar de Janaúba/
Monte Azul; distante de sua sede Macrorregional 
– Montes Claros – 132 km e a 560 km da capital 
do Estado, Belo Horizonte. A cidade tem como 
vocação natural, a agropecuária.
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para transporte de pacientes e médi-

cos para atendimentos in loco.

Mas não foram somente as insta-

lações que mudaram radicalmente: a 

relação dos atendentes com a popu-

lação também passou por transfor-

mações. Quem chega às Unidades de 

Saúde de Janaúba, encontra um am-

biente renovado no sorriso de cada 

recepcionista, enfermeiros, médicos, 

dentistas e demais funcionários – o 

que se deve à nova visão de gestão 

direcionada pela humanização no 

trato com paciente e pelo princípio 

de atendimento resolutivo.

A partir dessa estrutura, que em 

2002 contava já com 13 equipes de 

Saúde da Família, foram adicionadas 

mais três, a  m de conseguir uma 

melhor distribuição de pro  ssionais 

por população atendida e adequada 

estrati  cação de riscos – cada equipe 

responde por cerca de 3.500 pessoas, 

numa média de 900 famílias.

Aliás, para a SMS de Janaúba, 

equipe da Saúde da Família não 

se restringe aos profissionais de 

saúde; recepcionistas, faxineiras, 

auxiliares administrativos e motoris-

tas trabalham em uníssono com os 

pro  ssionais de saúde e são parte 

do processo.

Com a adoção do novo modelo 

de gestão, o número de casos regis-

trados de câncer, por exemplo, subiu 

de três para 135. Obviamente esse 

número não representa um efetivo 

aumento de casos, mas a capaci-

dade da secretaria diagnosticar en-

fermidades como esta, dando o su-

porte necessário também à Atenção 

Secundária. As doenças relacionadas 

à saúde mental também passaram a 

ter o diagnóstico precoce. 

Embora seja a principal porta de 

entrada do usuário, o sistema de saúde 

do município não se restringe à Aten-

ção Básica; o gestor deve estar atento 

às áreas secundárias e terciárias, que 

exigem graus diferentes de complexi-

dades, como hospitais de urgência e 

emergência, UTI Neonatal, serviços de 

reabilitação, CEO, Centro Viva Vida e 

outras instituições públicas de saúde e 

prestadores de serviço.

Não foram somente 
as instalações que 
mudaram radicalmente: 
a relação dos atendentes 
com a população 
também passou por 
transformações. 

Janaúba sofre com as ocorrências de hipertensão, diabetes e problemas circulatórios, que juntos 
respondem por 40% dos procedimentos. As doenças infecto-parasitárias, degenerativas e acidentes 
por causas externas somam os outros 60%. Na foto, o cotidiano do centro comercial da cidade, com 
detalhe do monumento erguido em homenagem à família, à mulher gorutubana e à formação étnica 
da população.

Fotos: Eduardo Dias



Maturidade 1 Maturidade 2 Maturidade 3 Maturidade 4

Não capaz

- Disposto ou não

- Inseguro

Pouco Capaz

- Disposto ou não

- Mais seguro

Capaz

- Disposto

- Inseguro só nas decisões

Capaz

- Disposto

- Con  ante

O autor inclui neste conceito de maturidade duas dimensões: maturidade de trabalho (capacidade) e maturidade psicológica 

(disposição). No município de Janaúba a evolução deste processo foi adaptado da seguinte maneira pela Secretaria Municipal de 

Saúde: a partir desses indicadores e metodologia foi formada a base para o desenvolvimento das metas/indicadores que 

norteiam a Gestão por Resultados em Janaúba.

1999 

(situação encontrada)

2001 

(procedimentos emergenciais 

e primeiras ações) 

2007 

(situação atual)

2008
(projeções)

- Pessoal não capacitado;

- Inseguro diante ao desco-

nhecimento do processo;

- Pouco disposto pelo vín-

culo precário (Contrato de 

Trabalho) e pelas condições 

de remuneração e trabalho 

ruins. 

- Todos os pro  ssionais foram 

capacitados com pós-Gradua-

ção em Saúde da Família;

- ACS com Formação Per-

manente em Educação em 

Saúde;

- Estruturação das UBS/UF. 

- Melhoria da performance 

técnica (PEP – Programa de 

Educação Permanente);

- Reestruturação das UBS/UF 

(Ambiência);

- Monitoramento com Indica-

dores (Avaliação de Impactos 

de Resultados);

- Desprecarização do vínculo 

trabalhista;

-Instrumentalização da Aten-

ção Primária;

- (Implantação do Plano Dire-

tor da AB). 

- Perspectiva ante à aplicação 

do Plano da AB;

- Diminuição da Mortalidade 

Materno-Infantil e das Inter-

nações sensíveis à Atenção 

Ambulatorial;

- Organização do Sistema 

de Saúde com a APS forte 

como centro gravitacional 

do Sistema.
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A gestão de pessoas em Janaú-
ba • A gestão de pessoas na Atenção 

Básica/Saúde da Família do município 

foi estruturada a partir do conceito de 

Liderança Situacional, desenvolvida pelo 

renomado autor Kenneth Blanchard (es-

critor do renomado livro “Autoliderança 

e o Gerente Minuto”, dentre outros).

Dentro da Liderança Situacional, 

Blanchard apresenta o Conceito de 

Maturidade, uma ferramenta organiza-

cional capaz de adaptar-se a qualquer 

área do conhecimento. Esse conceito 

parte do princípio de que é possível 

delegar aos cooperadores (no caso 

gestores e pro  ssionais de saúde) res-

ponsabilidades à medida que estes 

apresentem quatro níveis de conhe-

cimento e desempenho (maturidade) 

dos procedimentos especí  cos:

Todo o trabalho dos Agentes Comunitários 
de Saúde é acompanhado de perto pelos 
médicos e gestores que, por meio de plani-
lhas e mapas, identi  cam  o pro  ssional  e 
as famílias atendidas por ele. Na foto, cada 
cor se refere a um agente, o que facilita o 
trabalho de localização.
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A implementação da Gestão por 
Resultados • Ao explicar os princípios 

da Gestão por Resultados, que vem 

sendo adotada desde o início de 2007, 

na cidade de Janaúba, o secretário 

de Saúde enfatiza que “profissional 

que não estuda, não é capaz, não é 

resolutivo”. A Secretaria incentiva e 

cobra a melhoria técnica de seus fun-

cionários tendo em vista que isso se 

reflete em qualidade de atendimento 

e também em satisfação e motivação 

para o trabalho.

Quando os gestores – Secretaria 

Municipal de Saúde e profissionais 

de saúde – se reuniram para, em 

conjunto, definir quais seriam os 

indicadores de metas a atingir, a 

SMS se reservou a indicar um só 

item: a obrigatoriedade de 100% de 

presença no Programa de Educação 

Permanente (PEP).

O PEP é um dos maiores orgulhos 

dos gestores locais. Como a cidade é 

isolada, o deslocamento dos profis-

sionais em busca de conhecimento 

e especializações é difícil e motivo 

de êxodo dos servidores, que an-

tes se viam estagnados em suas 

carreiras. Com o PEP, uma vez por 

semana, e obrigatoriamente dentro 

dos indicadores do GPR, os profissio-

nais de nível superior deixam seus 

consultórios nas UBS/SF e voltam 

aos estudos. Sobre a importância e 

necessidade do PEP, o médico da 

Saúde da Família, Marcelo Miranda, 

acrescenta: “nós que trabalhamos 

no interior e não temos acesso à 

capacitação como os profissionais 

das grande cidades somos carentes 

de informação. Por isso o PEP é tão 

importante, pois nos oferece atu-

alização em nossa área, trazendo 

sempre professores à cidade que nos 

apresentam novidades científicas, 

nos obrigando a estar atualizados”.

A satisfação com a GPR pode ser 

medida não só em números, mas 

também pelos depoimentos dos fun-

cionários que têm uma nova maneira 

de sistematizar seu trabalho. 

Para a enfermeira Irenilde Mendes, 

a GPR é um elemento organizador do 

trabalho, “não existem mais filas nas 

unidades. Atualmente é tudo muito 

organizado. Através dos grupos ope-

rativos nós chegamos na unidade e 

já sabemos tudo o que vamos fazer e 

tudo o que é organizado tende a sair 

mais bem-feito”, coloca.

Acompanhe nos quadros a se-

guir como ficaram estruturados os 

indicadores do município elaborados 

em conjunto pela SMS e conselho de 

profissionais:

 A Secretaria incentiva e cobra a melhoria técnica de 
seus funcionários tendo em vista que isso se reflete 
em qualidade de atendimento e também em satisfação 
e motivação para o trabalho.

Nº Indicadores /dentista
01 40% de cobertura em tratamento odontológico em 

adulto acima de 21 anos (curativo reabilitador)

02 60 % de cobertura em tratamento odontológico em 

adolescentes de 15 a 21 anos (curativo reabilitador)

03 Realização de 800 PCI p/mês em indivíduos acima de 

quatro anos

04 Participar de, no mínimo, 04 grupos operativos

05 100% de ACS capacitadas

06 Garantir 100% de avaliação e informação em saúde 

bucal para as gestantes cadastradas naqueles mês

07 80% de cobertura em tratamento odontológico em 

crianças de 0 a 6 anos (curativo reabilitador)

08 15% de atendimento odontológico com tratamento 

completado em pessoas acima de 15 anos

09 Realizar o preenchimento completo e correto de 

100% dos Sistemas O  ciais de Informação

10 Realização de 01 reunião mensal de avaliação dos 

Sistemas O  ciais de Informação junto com 05 líderes 

comunitários no mínimo ou Conselho Local de Saúde

Nº Indicadores/enfermeiro
01 95% de cobertura do elenco obrigatório vacinal

02 Cadastramento de 85 % das gestantes do primei-

rotrimestre da gestação

03 Realização dos procedimentos do SISPRENATAL até a 

consulta puerperal em 90% das gestantes do território

04 Participar de, no mínimo, 04 grupos operativos

05 Noti  car e investigar 100% dos óbitos em crianças 

menores de 1 ano e mulheres em idade fértil

06 Realizar a coleta de material cérvico uterino em 

100% da população alvo

07 Realizar o preenchimento completo e correto de 

100% dos Sistemas O  ciais de informação

08 Entregar 100% dos documentos inerentes aos 

Sistemas O  ciais de Informação na data aprazada

09 Cumprimento do horário contratado para trabalhar 

no PSF de 08h/dia

10 Realização de 01 reunião mensal de avaliação dos 

Sistemas O  ciais de Informação junto com 05 líderes 

comunitários, no mínimo
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“Não existem mais  las nas unidades. Atualmente é tudo muito organizado. Através 
dos grupos operativos nós chegamos na unidade e já sabemos tudo o que vamos fazer e 
tudo o que é organizado tende a sair mais bem-feito.”
Irenilde Mendes, enfermeira.

Nº Indicadores/médico
01 95% de cobertura do elenco obrigatório vacinal

02 Cadastramento de 85 % das gestantes do primeiro trimestre da gestação

03 Realização dos procedimentos do SISPRENATAL até a consulta puerperal em 90% das gestantes do território

04 Participar de, no mínimo, 04 grupos operativos

05 Noti  car e investigar 100% dos óbitos em crianças menores de 1 ano e mulheres em idade fértil

06 Participar de 100% das atividades mensais do PEP

07 Realizar o preenchimento completo e correto de 100% dos Sistemas O  ciais de informação

08 Solicitar exames dentro do parâmetro individual de cada equipe, extrapolando em, no máximo, 10% o número 

de solicitações

09 Cumprimento do horário contratado para trabalhar no PSF de 08h/dia

10 Realização de 01 reunião mensal de avaliação dos Sistemas O  ciais de Informação junto com 05 líderes comu-

nitários, no mínimo.
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Esses indicadores são avaliados 

pelo grupo gestor da Atenção Básica 

(gerente de RH, coordenadoria da 

AB, coordenadora da Epidemiolo-

gia, Coordenadoria de Saúde Bucal 

e Coordenadoria de Gerência das 

Unidades da Atenção Básica/Saúde 

da Família).

Ainda dentro dos parâmetros 

de medição da GPR, encontra-se a 

satisfação do usuário. Onde o grau 

de aceitação dos trabalhos é aferido 

através de caixas de sugestões.

O cumprimento dos indicadores 

elevam em até 30% o incremento 

nos vencimentos dos pro  ssionais e a 

média do cumprimento desses indica-

dores tem sido entre 80 e 100%.

Para Juliana Guimarães, dentista da 

Saúde da Família, houve um consenso 

com relação ao número de atendi-

mentos para não afetar a qualidade do 

atendimento. “Tivemos preocupação 

de não colocar um número alto de pa-

cientes porque teríamos di  culdade de 

atingir as nossas metas. Ao contrário, 

diminuímos um pouco a quantidade 

de pessoas atendidas e, assim, temos 

como trabalhar melhor cada um, au-

mentando o número de procedimen-

tos pacientes/dia e adotando práticas 

resolutivas. E o interessante é, que 

como ainda é um sistema novo e em 

fase de adaptação, temos a liberdade 

para dialogar junto à Secretaria para 

mudarmos aquilo que não correspon-

de à realidade”.

“Tivemos preocupação de não colocar um número alto de pacientes porque teríamos 
di  culdade de atingir as nossas metas. Ao contrário, diminuímos um pouco a quantidade 
de pessoas atendidas e, assim, temos como trabalhar melhor cada um, aumentando o 
número de procedimentos pacientes/dia e adotando práticas resolutivas.”
Juliana Guimarães, dentista da Saúde da Família

O médico Marcelo Miranda (ao centro) e agentes de saúde numa reunião do SIAB.  Para o médico de família, 
o modelo de gestão se baseia em parcerias. “Parceria com a Secretaria de Saúde, com os pro  ssionais de 
saúde e também com o usuário; pois, a partir do momento que eu trabalho melhor com meu paciente, 
tenho resultados melhores e apresento ao meu gestor, um resultado também melhor.”
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Todo o sistema de saúde do 

município de Janaúba encontra-se 

conectado em rede por um pro-

grama de computação especí  co 

para atendimento e acompanha-

mento clínico. O INTRAPEP subs-

titui o antigo prontuário realizado 

manualmente e logo na chegada 

no paciente à unidade de saúde é 

feito o cadastro do paciente, que 

o  acompanhará durante toda a 

trajetória no SUS local. Por meio 

da  cha é possível agendar con-

sultas e elaborar todo um quadro 

de procedimentos futuros a que 

esta pessoa poderá vir a utilizar; o 

programa auxilia, ainda, o trabalho 

do médico cruzando as informa-

ções do paciente a  m de projetar 

possíveis agravos de saúde por 

meio de hipóteses diagnósticas 

considerando as condições de 

saúde, peso, pressão, alergias, 

anamnese dirigida, histórico fami-

liar, e qualquer outra informação 

referenciada, como por exemplo, 

toda a medicação que já foi pres-

crita à pessoa. 

Benefícios advindos da GPR • Com 

a reestruturação do sistema de saúde 

com base nos parâmetros da Atenção 

Básica e com a adoção da GPR, além 

dos benefícios diretos aos pro  ssionais, 

o município também se bene  ciou. Isto 

porque este tipo de gestão parte do 

princípio que todo e qualquer procedi-

mento, desde um simples curativo, deve 

ser obrigatoriamente, repassado pelo 

médico, dentista ou enfermeiro para sua 

folha ou pasta de acompanhamento e, 

com isso, o município tem agora como 

cobrar da União e do estado o repasse 

exato das verbas relativas a esses aten-

dimentos e procedimentos. Antes da 

implantação do sistema, o município 

perdia dinheiro, uma vez que o material 

era descartado, o trabalho era executa-

do, mas o SUS não era informado e não 

havia o repasse.

Todos os procedimentos de saúde realizados pelas USF de Janaúba hoje são, devido à 
adoção da Gestão por Resultados, relatados ao SUS, do qual recebe o repasse integral 
das verbas. Com o valor recebido, o município pode investir em melhorias nas unidades, 
como, por exemplo, nos consultórios e na manutenção das farmácias abastecidas com a 
relação de medicamentos prescrita pelos parâmetros da Atenção Básica.
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Transformando realidades • Um 

exemplo real da diferença que a adoção 

da Atenção Básica/Saúde da Família no 

município fez no dia-a-dia dos pro  ssio-

nais de saúde é a Unidade Novo Paraíso. 

Essa unidade, anos atrás, encontrava-se 

sucateada e em total estado de abando-

no, além de estar localizada numa das 

regiões mais carentes de Janaúba e com 

altos índices de criminalidade.  

Depois de um extenso trabalho 

de conscientização, diversas visitas e 

conversas prévias com a comunidade 

inserida nos arredores da Unidade, os 

gestores e pro  ssionais conseguiram 

convencer os moradores dos benefícios 

da Estratégia Saúde da Família e de 

como o atendimento poderia ser total-

mente revisto. Hoje, a Unidade funciona 

em total sintonia com a comunidade 

atendida e o “posto”, antes marcado 

pela alta rotatividade de pro  ssionais, 

se  rmou como uma das UBS/SF com 

menos evasão de membros da equipe. 

A con  ança das pessoas nos pro  s-

sionais dali é a prova de que um modelo 

de gestão que privilegie o diálogo e a 

resolução efetiva dos problemas e não a 

sua postergação está no caminho certo. 

O médico responsável pela Unidade, 

Ivanir Pires Gouveia, faz um balanço da 

atuação, “quando, há cinco anos, inicia-

mos o trabalho junto à comunidade, a 

SMS voltou a atenção para a educação 

e prevenção, tínhamos um grande 

número de crianças desnutridas, o que 

hoje praticamente não existe mais. 

Atualmente fechamos o Sistema de 

Informação de Atenção Básica (SIAB) e 

di  cilmente aparece algum caso”, coloca 

o médico que acrescenta, entretanto, 

que houve um aumento signi  cativo 

do número de adolescentes grávidas na 

comunidade e salientou a importância 

do trabalho de conscientização que 

está sendo implantado no âmbito do 

planejamento familiar.

Ivanir enfatiza que os grandes aliados 

com quem conta são os Agentes Comu-

nitários de Saúde, “todos são treinados 

para lidar com as famílias encontradas 

aqui, pois é um lugar pobre, de casas 

pequenas, geralmente com teto baixo e 

onde há um acúmulo de coisas”. 

Todas as Unidades de Saúde da Família de Janaúba contam com um carro por equipe e demonstram o 
respeito com que a saúde é tratada na cidade. O usuário encontra um ambiente agradável, arborizado e, 
acima de tudo, receptivo. No detalhe, computadores em rede com os consultórios e com a SMS, agilizando 
e sistematizando o atendimento já na chegada do usuário à Unidade.

Foto: Eduardo Dias
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Fatores que in  uenciaram na permanência dos 
pro  ssionais da Atenção Básica/SF no município de 
Janaúba:

- Boas condições de trabalho;
- Remuneração regulada pelo mercado;
- Capacitação permanente;
- Desprecarização do vínculo empregatício.

Na cidade, o índice de permanência dos 
profissionais de saúde é alto, sendo que 75% 
dos médicos que iniciaram suas atividades 
em 1999 permanecem nos locais de trabalho e 
entre enfermeiros e Agentes Comunitários essa 
porcentagem sobe para 90%.
As diferenças regionais de remuneração são 
tratadas com projetos estruturadores que se 
norteiam pela eqüidade de cargos e salários. 

Ivanir e sua equipe que  gura entre as de maior estabili-
dade no ESF. Novo Paraíso está numa das regiões mais 
pobres e com índices de criminalidade expressiva.

Num retrato da região de Janúba, mulheres, ao longo 
do riacho que corta a zona mais carente da cidade, em 
sua batalha diária para sobreviver
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Em Pedra, Pernambuco, iniciativa 
e planejamento na gestão da saúde

Aos recursos do SUS aliaram-se 

verbas da prefeitura, que se sensibilizou 

com os parâmetros da Estratégia Saúde 

da Família e sentiu a necessidade de 

reestruturar e dar qualidade no atendi-

mento de saúde numa cidade de mais 

de 20 mil habitantes.

Nove Unidades Básicas de Saúde/

Saúde da Família (UBS/SF) foram total-

mente reformadas e equipadas, aten-

dendo aos requisitos mínimos propostos 

pelo Ministério da Saúde (MS). Cada 

UBS/SF conta, agora, com dois banhei-

ros, sala de enfermagem, consultórios 

odontológicos e médicos, autoclave e 

vigilância sanitária – antes da reformula-

ção, a cidade contava com somente um 

consultório odontológico em situação de 

funcionamento precário.

Toda essa reforma partiu da reor-

ganização da gestão que se pautou na 

criação de uma estrutura organizacional 

para a Secretaria com revisão salarial 

para comissionados e contratados. Foi 

realizado, também, ao  nal de 2006, um 

concurso público. 

Além de regularizar a situação dos 

servidores de saúde e de inserí-los na 

Gestão por Resultados, o concurso 

visou, sobretudo, propiciar a perma-

nência dos pro  ssionais nas equipes 

com o plano de carreiras, acabando, 

assim, com um grave problema até 

então verificado: a alta rotatividade 

dos pro  ssionais. Atualmente não há 

funcionários não-concursados na SMS 

e há casos de servidores que abriram 

mão de trabalhar em municípios maio-
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Antes mesmo de assumir o cargo em janeiro de 2006, o secretário municipal de Saúde 
de Pedra, no interior de Pernambuco, Guilherme Braz Macedo já havia feito todo o plane-
jamento para a implementação da estratégia Saúde da Família em 100% da população da 
cidade. Assim, com agilidade e iniciativa da administração, em pouco mais de quatro me-
ses, a Atenção Básica (AB) trouxe uma revolução no atendimento de saúde no município, 
com a total reforma no atendimento.

res, dadas as melhores condições de 

trabalho em Pedra, que inclusive ofe-

rece a oportunidade de fazer cursos 

de especialização e treinamento – um 

importante diferencial na carreira des-

ses pro  ssionais muitas vezes impos-

sibilitados pelo próprio isolamento do 

sertão e di  culdade de acesso.

“Em relação aos projetos futuros 

sonhamos com o fortalecimento e 

consolidação das conquistas e lutas por 

melhores políticas públicas de saúde 

municipal, trabalhamos por uma melhor 

capacitação para todos na Secretaria, 

por uma maior integração com as 

demais secretarias municipais, princi-

palmente com a Secretaria Municipal 

de Ação Social”, coloca o secretário 

Guilherme Macedo.
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Alguns dos pontos mais importantes que foram abordados na reestruturação dos 
serviços em Pedra:

- Reforma completa da sede da SMS; 

- Informatização com internet banda larga e implantação de telefonia em toda Secretaria de Saúde; 

- Capacitação dos gestores municipais: secretário, coordenadores de Saúde Bucal, da Atenção Básica e de Saúde 

Mental em especializações latu-sensu em Saúde Pública e Mental, respectivamente; 

- Implantação do Fundo Municipal de Saúde; 

- Reativação do Conselho Municipal de Saúde com realização de reuniões mensais;

- Seleção Pública para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e concurso público para os trabalhadores de saúde 

– SMS, ESF, Hospital, CEO Tipo II e CAPS Tipo I para todos os cargos, criados por lei e já empossados;

- Capacitação dos ACS em curso técnico com a participação da Secretaria Estadual de Saúde e do MS; capacitação 

dos Agentes de Endemias também com curso técnico com a participação do Estado; houve, também, a compra de 

fardamentos e apoio nos seus trabalhos de campo;

- Criação de grati  cações para nível técnico e básico do Hospital, nível superior das ESF e para os ACS e Agentes de 

Endemias, numa política de grati  cações por produtividade; 

- Houve a busca de apoios quali  cados em assessorias (AGS e CESPAM) pela fragilidade da formação dos gestores 

em saúde no município, ânsia de aprendizagem e de fazer o correto da forma mais rápida e e  caz possível e pela 

de  ciência de suporte das GERES (Estado). 

Fo
to

: S
M

S/
Pe

dr
a



Segundo a consultora e profissio-

nal de Planejamento e Gestão em Ser-

viços de Saúde, Cristina Setti, que foi 

convidada a conhecer as instalações 

e gestão da SMS de Pedra, a popula-

ção está “extasiada com a melhoria 

dos serviços empreendida pela SMS”. 

Segundo ela, esse avanço deve-se à 

aliança entre capacidade de gestão e 

otimização de recursos, mostra que 

com iniciativa e domínio dos recursos 

disponíveis no SUS é possível trans-

formar a vida de pessoas, mesmo nos 

locais com menos recursos materiais 

e naturais, como o sertão no interior 

de Pernambuco. 

Aliado às conversas com o secre-

tário e gestores locais a consultora 

teve a preocupação de ouvir, também, 

os cidadãos de Pedra atendidos pela 

Atenção Básica/Saúde da Família. 

Junto à população, Cristina pôde 

constatar o nível de satisfação e 

cita como exemplo o fato de agora 

as pessoas poderem contar com 

tratamentos resolutivos como o de 

canal nos próprios Centros de Espe-

cialidades Odontológicas e dentistas 

praticamente na porta de casa com o 

projeto de descentralização da saúde 

no município, com atividades preven-

tivas e corretivas.
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Essa descentralização foi uma ne-

cessidade observada pela Secretaria de 

Saúde, uma vez que o município é grande 

geogra  camente, com lugarejos distantes 

até 60/70 km entre si e das UBS/SF. Um 

caso de urgência nessa descentraliza-

ção era a consulta por ultra-som, que 

desde 2006, vem sendo realizado em 

domicílio ou em unidades avançadas. 

“Algumas Unidades Básicas cobrem 

áreas enormes e a implantação desses 

´postinhos avançados´ para os pacientes 

com alguma di  culdade de locomoção, 

dadas as condições próprias do sertão, é 

uma maravilha”, enfatiza a consultora, que 

conhece a realidade da região. 
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Principais pontos de reestruturação de saúde 
realizadas em Pedra, para além da Atenção Básica:

- Implantação de sete postos avançados vinculados aos nove de origem, dos 

quais cinco também contam com consultórios odontológicos; 

- Implantação de 1 CEO tipo II (mais quatro consultórios odontológicos), total 

de 18 consultórios odontológicos; 

- Reforma do Hospital Municipal com adequação das quatro clínicas básicas 

(médica, pediátrica, obstétrica e cirúrgica) para referências e contra-referên-

cias das ESF;

- Reativação de um Serviço de Cirurgias Eletivas com reforma e aquisição de 

materiais e medicamentos para a emergência e para o Bloco Cirúrgico;

- Descentralização do ambulatório de Saúde Mental com atendimento nas 

UBS/SF com médico, enfermeiro e psicólogo, com cadastramento, diagnóstico 

e entrega de medicação para tratamento dos mesmos, tendo evoluído para 

a criação de um CAPS tipo I;

- Descentralização da coleta de exames laboratoriais; 

- Descentralização da realização das ultra-sonogra  as, realizadas agora em cada 

UBS/SF – desobrigando as pacientes a irem à sede;

- Descentralização na distribuição de medicações nas farmácias das UBS/SF;

- Implantação de Ambulatório de Especialidades: Gastroenterologia com endos-

copia, Cardiologia com ECG, Ginecologia com Colposcopia, Pediatria, Urologia 

e Cirurgia Geral com atendimento de triagem cirúrgica em cada PSF;

- Descentralização dos atendimentos da nutrição em cada UBS/SF para apoio 

e suporte aos Programas de Nutrição do Ministério da Saúde. 

Uma das mais importantes con-

quistas obtidas por Pedra, segundo 

o secretário de Saúde, Guilherme 

Macedo, foi o reconhecimento do 

Unicef como município certificado 

com o Selo na Edição 2006 e a men-

ção honrosa do Conselho Federal de 

Odontologia como município que 

mais investiu em odontologia no ano 

de 2006, estando entre os dez do 

país. De acordo com o secretário, há 

um nível de satisfação e confiança da 

população nos serviços aferidos junto 

aos servidores nas UBS/SF.

“Algumas Unidades Básicas de Saúde cobrem áreas enormes e 
a implantação desses ´postinhos avançados´ para os pacientes 
com alguma di  culdade de locomoção, dadas as condições 
próprias do sertão, é uma maravilha.”
Cristina Setti, consultora e pro  ssional de Planejamento e Gestão em Serviços de Saúde

“Em relação aos projetos futuros sonhamos com o fortalecimento e consolidação das 
conquistas e lutas por melhores políticas públicas de saúde municipal e por uma maior 
integração com as demais secretarias municipais.”
Guilherme Macedo, secretário Municipal de Saúde de Pedra

Foto: SMS/Pedra
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A Secretaria Municipal de Saúde 

pretende incluir outros pro  ssionais da 

área na estratégia Saúde da Família, en-

tre os quais o educador físico. E existe a 

pretensão de realizar o acolhimento dos 

usuários de droga e álcool no Centro de 

Atenção Psico-Social – CAPS I. Há, ainda, 

a idéia de se implantar um laboratório 

de prótese dentária no CEO II. 

Com relação ao CAPS, o secretário 

enfatiza que ao menos 3% da população 

de Pedra sofre de transtornos mentais 

severos e persistentes; 6% apresentam 

transtornos psiquiátricos decorrentes 

de uso de álcool e outras drogas e 12% 

requerem algum tipo de atendimento 

mental. Esses são os dados que justi  ca-

ram a implantação na cidade do Centro, 

no qual trabalharão além de um médico 

com formação em saúde mental, uma 

enfermeira, uma psicóloga, uma assisten-

te social e uma terapeuta ocupacional. 

Todos esses pro  ssionais foram admitidos 

via concurso e participaram de treina-

mento especí  co em saúde mental.

O regime de atendimento no CAPS, 

é de atenção diária e objetiva promover 

“a inserção social dos usuários por meio 

de ações intersetoriais que envolvam 

educação, trabalho, esporte, cultura e 

lazer, montando estratégias conjuntas 

com as Secretarias Municipais de Educa-

ção e Ação Social para o enfrentamento 

dos problemas. As secretarias darão 

também o suporte e a supervisão da 

atenção à saúde mental na rede básica, 

na estratégia Saúde da Família e no 

Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde”, enfatiza Guilherme Macedo. 
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Atuação na Vigilância em Saúde

Houve uma total reorganização da Vigilância em Saúde com 
recuperação e aquisição de viaturas para a Atenção Básica/
Saúde da Família, além da compra de uma ambulância e 
recuperação de outras duas; houve, também, a implantação de 
um laboratório de diagnóstico de Hanseníase e Tuberculose 
com pesquisa no próprio município e tratamento nas UBS/SF.

Foto: SMS/Pedra
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Curitiba  rma Contrato de Gestão 
com metas para a saúde

A Atenção Básica como princípio de tudo  •  A discussão sobre a importância 

da Atenção Primária à Saúde e extensão de sua cobertura teve início na década de 

1970 e nas décadas seguintes foram criadas as Unidades de Saúde 24horas e inicia-

dos os projetos dos distritos sanitários. Na década de 1990 houve a municipalização 

das unidades estaduais e federais, a descentralização – que gerou o processo de 

territorialização e regionalização e o surgimento do Sistema Integrado de Saúde. 

Foi na primeira gestão de Ducci, de 1998 a 2002, que teve início a reconceituação 

da Secretaria com a consultoria dos médicos Eugênio Villaça, na área de sistemas 

e de Willians Valentin, na área de saúde mental.

As che  as foram substituídas, então, pela Autoridade Sanitária Local (ASL), 

responsável pela gerência da unidade e pela saúde da população na sua área de 

abrangência. Embora sejam escolhidos pelo secretário de saúde, os cargos de su-

pervisor de distrito e de autoridade sanitária não são prerrogativas de determinadas 

pro  ssões envolvidas com a saúde, podendo ser exercidas por médicos, enfermei-

ros, odontólogo etc. O secretário de saúde explica ainda que para que a ASL seja 

indicada, suas quali  cações devem se enquadrar no Plano de Carreiras da SMS: 

como ser funcionário público de carreira; ter um tempo mínimo de casa de até dois 
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“Basta ao gestor ter 
vontade, competência, 

otimismo e ousadia para 
começar a implantar a 

Atenção Básica sem medo 
de começar e resolver os 
problemas no processo”

Luciano Ducci, secretário de 

Saúde de Curitiba

Curitiba, capital do Paraná, há décadas tem um modelo de 
assistência à saúde que serve de referência para estados 
e cidades brasileiras e do exterior – daí a quantidade de 
observadores que os gestores da Secretaria Municipal de 
Saúde recebem constantemente.
Com foco na Atenção Básica como porta de entrada para 
o usuário, uma das principais características da saúde local 
está na tendência da manutenção de conquistas e políticas 
das gestões anteriores, além do fato de os gestores, inclusive 
secretário de saúde, fazerem parte da equipe técnica da 
administração municipal, ou seja, serem servidores concur-
sados e compromissados com os resultados. 
Para o atual secretário de Saúde, Luciano Ducci, pediatra e 
pneumologista infantil, o fato de os secretários anteriores, 
diretores e supervisores serem funcionários públicos de 
carreira da SMS “independente de ser situação ou oposi-
ção” é um grande diferencial, pois todos têm compromisso 
com o sistema de saúde implantado e se “sentem parte da 
construção da saúde no município”.
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anos; ter competência técnica para dirigir 

uma equipe, cumprir o plano operativo, 

e ter liderança sobre a equipe. “Hoje, 

felizmente, as pessoas que estão nas 

che  as das unidades são todas pessoas 

comprometidas com o Sistema Único 

de Saúde e competentes; que fazem na 

verdade grande diferença na organiza-

ção do SUS de Curitiba e nos indicadores 

da cidade”.

Atualmente a rede conta com mais 

de cem unidades de saúde, numa área 

de abrangência de  nida, onde cada uma 

tem seu território, variável de acordo 

com a situação geográ  ca, situação de 

risco e demanda e todos têm autoridade 

sanitária responsável.  

Curitiba é pioneira, também, na cria-

ção da estratégia Saúde da Família, ainda 

em 1991, contando com a consultoria 

da Universidade de Toronto que capa-

citou as primeiras equipes. Em 1996, o 

município aderiu à estratégia dentro dos 

padrões estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde, com 16 equipes, realização 

de concurso público e capacitação de 

pro  ssionais. Outra característica da Saú-

de da Família, é que todos os membros 

da equipe, com exceção dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), também 

entraram para o quadro do órgão por 

meio de seleção pública. 

Este investimento contínuo na aten-

ção à saúde da população e priorização 

do acesso dos usuários aos serviços 

trouxe à Curitiba signi  cativa redução da 

mortalidade materna e infantil e aumen-

to da expectativa de vida. A diretora do 

Centro de Informação em Saúde da SMS, 

Raquel Cubas, lembra, também, dos resul-

tados obtidos no combate à AIDS, com 

o desencadeamento de uma campanha, 

em 2001, de enfrentamento da discrimi-

nação, com o objetivo de desmisti  car a 

patologia e levar orientação a todas às 

Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A Secretaria de Saúde investe, con-

tinuamente, no desenvolvimento de 

ferramentas tecnológicas para agilizar o 

atendimento, como a adoção de cartão 

personalizado para o usuário e prontu-

O secretário de Saúde, Luciano Ducci, em plenária gerencial 
convocada para de  nir estratégias para redução da mortalidade 
materna e infantil, que segundo ele, deve ir para menos de um 
dígito. Durante o encontro, os gestores discutiram casos práticos 
de atendimento. 
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ário eletrônico. O secretário de Saúde 

lembra que todo esse processo de infor-

matização tem um custo alto, que não 

deixa de ser considerado investimento 

em saúde, na parte de infra-estrutura.

Como cidade que agrega conhe-

cimentos e tecnologia, que serve de 

referência para procedimentos espe-

cializados, serviços de alto custo e de 

alta complexidade, não só para a Região 

Metropolitana, como para o interior do 

Paraná e outros Estados, Curitiba atrai, 

da mesma forma, usuários em busca de 

atendimentos básicos, como a realização 

de pré-natal, por exemplo. Outro proble-

ma enfrentado, refere-se à situação de 

mudança de endereço do usuário, pois 

este muitas vezes, recusa-se a mudar de 

unidade de saúde – o que fere o princípio 

da territorialização. “Para o primeiro caso, 

trabalhamos com registros provisórios; 

já para os moradores que mudam de 

bairro, tentamos explicar que o núme-

ro de profissionais, medicamentos e 

a estrutura da unidade é montada de 

acordo com o número de habitantes 

da área”, diz a autoridade sanitária da 

Unidade de Saúde Bom Pastor, Liliane 

Ribeiro Toterol.

Nesse ponto, os agentes de saúde são 

importantes aliados ao explicarem a ques-

tão da responsabilização das partes.

Per  l da saúde em Curitiba

A capital paranaense, como todas as demais cidades de grande porte, apresenta 

crescimento nos índices de morbi-mortalidade por causas externas, como vio-

lência, homicídios e suicídios, acidentes em geral e de trânsito. 

Curitiba tem 1.820 milhões de habitantes que conta com um sistema de saúde 

composto por 47 unidades básicas, 48 unidades UBS/SF, oito centros de urgência, 

onze unidades complexas, sete Caps, 1 hospital municipal, e um laboratório de 

análises clínicas. São 6,9 mil pro  ssionais atuando na rede municipal de saúde.

No ano de 2006 foram realizadas 2,8 milhões de consultas médicas e 170 

mil iniciais de odontologia pela rede própria; 787 mil consultas especializadas 

agendadas pela Central de Marcação de Consultas Especializadas, além de 446 

mil exames; 2,1 milhões de exames pelo Laboratório Municipal; 100 mil pessoas 

participaram do programa de acompanhamento de hipertensos; 28 mil usuários 

participaram do programa de acompanhamento de diabéticos; a cidade apresen-

tou o menor índice de mortalidade materna de sua história e também entre as 

cidades a partir de 500 mil habitantes: 10,7/1000 (10,7 por mil) nascidos vivos; 

foram realizados cerca de 24 mil partos, sendo cerca de 60% pelo SUS.

“Os servidores da Saúde de Curitiba vestem a camisa, é por isso que as coisas 
acontecem. Além da administração das funções, das condições dadas pela prefeitura 
e da participação ativa do povo, se não tivéssemos um pessoal empolgado e sempre 
procurando melhorar, di  cilmente seria possível...acho a empolgação das equipes 
muito interessante.”
Ademar Cezar Volpi, coordenador da estratégia Saúde da Família 
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“Se o pro  ssional tem maturidade, não vai se preocupar 
com a avaliação, mas com o resultado do trabalho e, 
além disso, quando sai a avaliação, temos liberdade para 
questioná-la”.”
Ivone Maria Ribeiro dos Santos, auxiliar de enfermagem

Foto: arquivo da Prefeitura de Curitiba

Foto: arquivo da Prefeitura de Curitiba

Foto: arquivo da Prefeitura de Curitiba



Contrato de gestão: a GPR de Curi-
tiba • Desde cedo, a Secretaria Munici-

pal de Saúde (SMS) procurou investir e 

incentivar seus servidores,  nanciando 

cursos e desenvolvendo ações de parti-

cipação. Mas não é só isso.

Em 2002, foi criado o Contrato de 

Gestão na Atenção Básica em Saúde 

Pública com o objetivo de aumentar a 

participação, negociação e responsabi-

lidade mútua entre gestores e equipes 

das Unidades Básicas de Saúde/Saúde 

da Família, o que, consequentemente, 

bene  cia os usuários. O secretário Lucia-

no Ducci lembra da oportunidade ímpar 

de poder discutir com cada servidor, por 

unidade de saúde, a construção do plano 

operativo no contrato de gestão.

Como parte do Contrato de Gestão, 

as unidades de saúde e os distritos sani-

tários assinam o Termo de Compromis-

so, que faz a organização do processo de 

trabalho, identi  cando e resolvendo os 

problemas, estabelecendo prioridades e 
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incentivando relações com outros seto-

res da administração municipal. 

O Termo de Compromisso tem, em 

seu anexo, o Plano Operativo Anual, 

formado por 74 indicadores que são 

avaliados trimestralmente. Do total 

destes indicadores, 13 fazem parte do 

Incentivo de Desenvolvimento e Quali-

dade (IDQ) – os bons resultados do IDQ 

representam grati  cações entre 20 e 

50% sobre o salário base do funcionário. 

Para os distritos sanitários, o Termo de 

Compromisso tem 65 indicadores sendo 

quatro IDQ.

Os instrumentos utilizados são a 

auto-avaliação, a avaliação da che  a, dos 

usuários e da unidade. “Todas as fases 

de avaliação são importantes, pois há o 

momento de re  exão, o momento em 

que o servidor senta com a che  a para 

questionar, a avaliação de satisfação da 

comunidade que é feita por telefone e a 

fase de veri  car se as metas estão sendo 

cumpridas, ou seja, se o nosso usuário 

está tendo o atendimento”, enfatiza 

a superintendente de gestão da SMS, 

Eliane Chomatas.

A cada três meses, a SMS sorteia 

um número de pessoas atendidas nas 

unidades de saúde para criar uma base 

estatística adequada para a realização 

de pesquisa do atendimento realizado 

pela unidade.“Assim, podemos, também, 

acompanhar os problemas: se faltou mé-

dico, se não teve pro  ssional em número 

suficiente, ou equipe adequada para 

atender a população”, diz o secretário.

As avaliações são processadas bi-

mestralmente e o retorno  nanceiro sai 

a cada trimestre para toda a equipe, e 

não individualmente.  

“Temos hoje uma remuneração 

variável por servidor, por unidade de 

saúde, em cima do cumprimento do 

plano operativo e também em cima de 

pesquisa de satisfação da população”, 

diz o secretário, que faz questão de 

acompanhar todo o processo.

Dentre outras vantagens, o Contrato 

de Gestão e o Termo de Compromisso 

reforçam o comprometimento do pro-

 ssional para com o trabalho, a equipe 

e para com o usuário “independente 

daquilo que estamos ganhando; claro 

que um incentivo financeiro é uma 

vantagem, pois não temos um grande 

salário, mas o mais importante é o 

nosso comprometimento”, diz a auxiliar 

de enfermagem, Ivone Maria Ribeiro 

dos Santos.

“Todas as fases de avaliação são importantes, pois há o momento de re  exão, o 
momento em que o servidor senta com a che  a para questionar, a avaliação de 
satisfação da comunidade que é feita por telefone e a fase de veri  car se as metas estão 
sendo cumpridas, ou seja, se o nosso usuário está tendo o atendimento.”
Eliane Chomatas, superintendente de gestão da SMS
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Para Ademar Volpi, a vantagem de 

trabalhar com avaliação de resultados, 

foi o ganho que usuário e equipe tiveram 

ao se darem conta da responsabilidade 

de cada um dentro de um todo. Para 

ele, houve uma agregação maior do 

pro  ssional, das suas responsabilidades 

dentro do que lhe é pertinente.

A enfermeira Roseli Belnguer Mann 

credita o sucesso da saúde e do Contrato 

de Gestão ao fato de todos participarem 

do processo, “não é uma coisa que vem 

de cima para baixo, o usuário e pro  s-

sionais de todas as categorias estão 

participando”.

Roseli lembra, também, que embora 

se trabalhe com metas e resultados, o 

contato humano e o tempo dedicado 

ao paciente são preservados. Ela cita 

o exemplo de países europeus que 

trabalham com resultados em que os 

procedimentos são cronometrados e o 

tempo das visitas é medido.

As unidades não trabalham com os 

mesmos indicadores, pois isso vai depen-

der da realidade local, da área do risco 

social existente etc. Na prática isso quer 

dizer que há unidade de saúde que vai 

pactuar a questão da mortalidade infantil 

de uma forma, enquanto outra unidade, 

por conta da realidade local e outros 

fatores, pode pactuar de outra forma. A 

elaboração da meta a ser atingida parte da 

necessidade de cada distrito, ou mesmo 

de cada unidade de saúde, ou seja, ao 

perceber a necessidade de atendimento 

do usuário da sua região a equipe de saúde 

traça as estratégias de atuação, de  ne as 

metas, assina o Termo de Compromisso, 

juntamente com os conselhos e secretário 

de Saúde, e parte para a execução.

O Contrato de Gestão, além de or-

ganizar as ações, deixou claro para as 

equipes quais são as metas e as funções, 

“mas, além disso, é preciso tratar bem 

o usuário, ter uma parceria com ele e 

mostrar o quanto você está produzindo 

para que essa população venha a ter 

uma melhoria na sua condição de saúde. 

Junto ao processo de cumprimento das 

metas, a questão da qualidade é funda-

mental, principalmente no que tange à 

saúde”, a  rma Raquel Cubas. 

No Contrato de Gestão, a idéia de 

pacto e negociação resultam em mo-

tivação e as portarias do Ministério da 

Saúde e o Plano Municipal de Saúde são 

amplamente divulgados e discutidos nas 

UBS. Para Luciano Ducci, os resultados de 

hoje se devem ao compromisso de toda a 

equipe, “pois a pactuação se dá de forma 

conjunta entre a secretaria, os distritos, as 

unidades de saúde e as equipes”.

“O Contrato e o Termo de Com-

promisso são ferramentas valiosas, 

pois melhoram os níveis de cobertura, 

aumentam a integração das equipes e 

atendem os protocolos clínicos de forma 

ímpar”, diz Inês Kultchek Marty, assessora 

da Superintendência.

“Quando assinamos o Termo de Compromisso, é mais que uma assinatura, é uma 
responsabilidade para com a área de trabalho e para com o usuário, pois com o termo 
herdamos as metas.“
Liliane Ribeiro Toterol, autoridade sanitária.

“Hoje sabemos porque e quantas pessoas 
devemos vacinar. É mais fácil para a gente 
planejar, controlar e acompanhar.”
Roseli Belnguer Mann, enfermeira.

Contrato de Gestão é elogiado pelo Banco Mundial

Em fevereiro de 2007, o Banco Mundial apresentou, um extenso relatório 

denominado “Brasil, governança no Sistema Único de Saúde do Brasil – au-

mentando a qualidade do gasto público e gestão de recursos” (traduzido).

Na recomendação do relatório, o texto orienta a aplicação de mecanismos 

para estabelecer metas, medir resultados e fortalecer a capacidade de 

medi-los.

A possibilidade de o Contrato de Gestão de  nir as metas a serem atingidas, 

as atividades a serem desenvolvidas, a necessidade de recursos, os critérios 

para avaliação do desempenho e penalidades para o não-cumprimento dos 

objetivos é elogiada no relatório. 

O texto diz, ainda, que uma das funções importantes de um Contrato de 

Gestão é deixar claros os objetivos organizacionais, de preferência de forma 

interativa para garantir sua efetividade, ou seja, de maneira que as diretrizes 

e sugestões  uam em todos os sentidos da hierarquia.
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Sobre a elaboração de indicadores 

em saúde, a superintendente de gestão 

Eliane Chomatas lembra da di  culdade 

inicial, “há dez anos já tentávamos 

buscar alguns indicadores para serem 

trabalhados e fazer o monitoramento 

das ações”.

A médica Eliane lembra, no entanto, 

que quando se trata de saúde, especi-

ficamente, torna-se mais complicado 

contemplar “todas as áreas e todas as 

ações” em indicadores – que estão em 

constante adaptação, “colocamos tantos 

indicadores naquela época, que sabíamos 

que era impossível; mas pelo menos foi 

um trabalho coletivo e foi o começo”. 

Segundo Chomatas, após esse co-

meço as unidades de saúde partiram 

para uma situação concreta, “saíram 

do abstrato e passaram a saber a quan-

tidade de pessoas que deveriam ser 

atendidas, e não a porcentagem; como 

já acontecia com a vacinação”.

Citando o exemplo da campanha 

de vacinação de idosos, para cumprir a 

meta da equipe os membros das unida-

des de saúde vão aos abrigos, às igrejas, 

aos clubes, param os idosos nos ruas; 

en  m, traçam estratégias para alcançar 

seus objetivos, “isso se transforma em 

elemento de motivação para o servidor”, 

complementa Inês Kultchek, “motivado-

ra porque antes de tudo é perfeitamente 

possível, pois foi construída no contexto 

de saúde do próprio servidor e usuário 

da unidade”.

O Contrato de Gestão trouxe, ainda, 

um ganho na questão de equipe, pois 

considera a unidade como um todo. 

Dessa forma, todos  cam atentos no que 

é importante: “é o dentista que  ca preo-

cupado se a gestante que foi procurá-lo 

fez o preventivo do câncer; é a auxiliar de 

enfermagem que veri  ca se a gestante 

não tem cárie para ser encaminhada ao 

dentista”; e, nessa troca, o mais favore-

cido é o próprio usuário.

Com a implantação do Contrato de 

Gestão, as metas  caram mais claras para 

os funcionários dividirem as mesmas 

responsabilidades, “pois eles sabem o 

que estamos acompanhando. Podemos 

não lembrar de todos os números, mas 

estamos sempre de olho no Plano Ope-

rativo e nas metas assumidas”, a  rma a 

autoridade sanitária Liliane Toterol.

Segundo Liliane, as reuniões sema-

nais são fundamentais para o repasse 

Em reunião na Unidade de Saúde Bom Pastor/
Distrito Sanitário de Santa Felicidade: Ivone Maria 
Ribeiro dos Santos, auxiliar de enfermagem; Ivete 
Barbosa de Paula,  representante dos usuários; Ro-
seli Belnguer Mann, enfermeira; Niliana Teixeira de 
Farias Campestrini, odontóloga; Lisiane Gonçalves 
Marçal, médica; e Liliane Ribeiro Toterol, autoridade 
sanitária da unidade.

de informações e processamento de 

documentos, programação de ações ou 

de  nição de estratégias.

Para a representante dos usuários, 

Ivete Barbosa de Paula, o Contrato de 

Gestão foi fundamental para que o 

usuário passasse a conhecer as metas a 

serem atingidas, “e a partir do momento 

que temos essa informação, sabemos 

que os maiores bene  ciados somos nós 

mesmos”. Ivete de Paula explica que ao 

tomar conhecimento das metas por 

parte dos agentes, da equipe ou dos con-

selheiros, a própria comunidade procura 

as unidades de saúde.

Para Eliane Chomatas, o sucesso da 

implementação da Gestão por Resul-

tados na cidade está no investimento 

inicial na Atenção Básica, “pois a secre-

taria sempre buscou trabalhar com as 

unidades no sentido de coletar informa-

ções e dar retorno para que houvesse 

mudanças signi  cativas”. O secretário 

Luciano Ducci concorda, para ele o pri-

meiro passo para ter uma saúde modelo 

e chegar à implantação da GPR está na 

estruturação da Atenção Básica, com 

montagem de protocolos e organização 

da rede integrada.

A metodologia e os resultados ob-

tidos em Curitiba já atraíram a atenção 

pela inovação e transparência geren-

cial. O programa recebeu em 2006, em 

Brasília, o prêmio Eleutério Rodriguez 

Neto da 1ª Expogest – Mostra Nacional 

de Vivências Inovadoras de Gestão 

no SUS.

“Eu não trabalho com números, sou técnica e trabalho  el aos meus princípios. Quando 
estou com o meu paciente dentro do consultório, estou preocupada em atender o 
paciente, pois nos preocupamos é com as pessoas e não com números. ”
Lisiane Gonçalves Marçal, médica
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Capacitação dos 
pro  ssionais e formação 
médica

Em linhas gerais, a capacitação ba-

seia-se num introdutório para todos os 

pro  ssionais; especi  camente para os 

odontólogos, a Secretaria de Saúde de 

Curitiba mantém uma parceria com a 

Associação Brasileira de Odontologia. 

Ao se optar pelo investimento na 

Atenção Básica, um dos problemas 

enfrentados pelos gestores está na cap-

tação e quali  cação de pro  ssionais mé-

dicos para atuarem na Saúde da Família, 

uma vez que as universidades brasileiras 

ainda não formam seus estudantes de 

medicina com foco na Atenção Básica 

ou na atuação em serviços de Saúde 

da Família.

“Há, hoje, uma formação de  ciente 

nas faculdades de Medicina, e pouca 

adesão por parte dos médicos, até mes-

mo pelo prevalecimento da lógica de 

mercado”, enfatiza Eliane Chomatas.

Em Curitiba foi estabelecida uma 

parceria com a Pontifícia Universidade 

Católica a  m de se criar campo de 

trabalho e residência médica. Além 

disso, há, também, parceria com a Uni-

versidade/Hospital Evangélico, onde 

os médicos se reúnem semanalmente, 

para discutir casos, “temos preceptores 

que fazem o treinamento do pediatra 

ou ginecologista que resolveu ser pro-

 ssional da saúde da família e que não 

tem uma prática muito detalhada”, diz 

o coordenador da estratégia Saúde da 

Família, da SMS de Curitiba, Ademar 

Cezar Volpi.

A SMS mantém, ainda, uma bibliote-

ca mínima com computador para que 

cada grupo possa acessar sites para 

pesquisa, livros e estar cada vez mais 

preparado para atender às famílias. 

Para o coordenador da estratégia 

Saúde da Família, a falta de médicos na 

área também é cultural, ou seja, falta 

interesse do médico e as faculdades 

também não incentivam a formação 

deste tipo de pro  ssional. 

Há, ainda, a complexidade de ser 

um médico generalista, “é mais fácil 

atuar onde se tem mais domínio, em 

uma área só”. Segundo Ademar, há um 

certo receio do pro  ssional de abraçar 

uma nova proposta, pois o médico da 

Atenção Básica/Saúde da Família, é o 

receptor de vários problemas de magni-

tudes diferentes, “o pro  ssional precisa 

estar mais bem preparado e mais estru-

turado para receber essas demandas e 

dar o devido encaminhamento para que 

o paciente chegue o melhor, no tempo, 

na hora e no lugar certos”; além disso, o 

médico precisa ter habilidades técnicas, 

conhecimentos acerca dos protocolos, 

de informática para usar o prontuário 

eletrônico, dentre outros.

Segundo a médica Lisiane Gonçalves 

Marçal, o médico que toma a decisão de 

prestar assistência na Atenção Básica 

precisa se dedicar integralmente “como 

eu tinha interesse na área, fui estudar 

bastante. Fiz dois anos de pós-graduação 

e sofri bastante, considero o trabalho no 

primeiro ano muito difícil, pois temos de 

nos adaptar e estudar demais, bem mais 

que na clínica médica”.

Lisiane pensa que o governo deve 

investir na capacitação do médico, 

“sou eternamente grata à Secretaria de 

Saúde que pagou minha especialização 

e de outros oitenta médicos”. Para ela, 

essa forma de incentivo deve ser uma 

estratégia de gestão que vai refletir 

na otimização do atendimento para 

diminuição do encaminhamento para o 

especialista, na diminuição de pedidos 

de exames, na prescrição racional de 

medicamentos com base na medicina 

de evidência etc.

Outro fator que poderia ajudar, seria 

o incentivo  nanceiro, pois geralmente o 

jovem que entra na faculdade pensa em 

especialidades que lhe renderiam mais 

 nanceiramente.

“Na verdade precisamos de médicos 

que acreditem na Saúde da Família”, 

conclui Ademar Volpi.

“A boca faz parte de uma pessoa, e 
começamos a ver essa pessoa quando 
ela entra no consultório, ou seja, você 
primeiro vai conversar com ela”.
Niliana Teixeira de Farias Campestrini, odontóloga

Sobre um dos projetos levados para a Atenção 
Básica desde o início: a odontologia, Niliana Cam-
pestrini diz que após a fase em que andavam “de 
carona” com a medicina, agora a odontologia segue 
seus passos.
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Programas que 
dão certo

A Secretaria Municipal de Saúde 

desenvolve diversos programas com o 

intuito de reforçar a proteção e a pro-

moção em saúde, assim como prevenir o 

surgimento de doenças. Bons exemplos, 

são: o Mãe Curitibana, Nascer em Curiti-

ba, Cárie Zero - Amigo Especial, Vida Sau-

dável e o Pacto pela Vida, Saúde Mental, 

Adolescente Saudável, entre outros; 

sendo que esses dois últimos ganharam 

destaque na Atenção Básica:

Saúde mental •  O programa Saúde 

Mental possui uma rede assistencial bas-

tante favorável, com poucos problemas 

de acessibilidade e que trabalha cons-

tantemente na questão da quali  cação 

do serviço.

Já, desde cedo, a cidade começou 

a implantar a reforma psiquiátrica e 

introduzir a saúde mental em todas as 

áreas da SMS. A Atenção Básica passou 

a ter ações já definidas com relação 

ao portador de transtorno mental e 

não mais de encaminhar aos serviços 

especializados. Dessa forma, as unida-

des de saúde passaram a ser mais um 

posto de atenção dentro da rede de 

saúde mental, que hoje é composta por 

ambulatórios, sistema de emergência, 

hospitais-dia etc.

Segundo a coordenadora de Saúde 

Mental da Secretaria de Saúde, Cris-

tiane Venetikides, a Atenção Básica 

tem condições de tratar muitos casos, 

como, por exemplo, as abstinências 

leves e moderadas de alcoolismo; “com 

relação aos casos graves, a unidade 

básica tem função de monitorar, de 

acompanhar, porque hoje nós temos 

um rol de medicações disponibilizadas 

na Atenção Básica, que é a porta de en-

trada do portador de doença mental de 

qualquer gravidade”, a  rma a psicóloga, 

que completa, “entendemos que além 

do transtorno mental, o sujeito tem de 

ser visto como um ser total. É claro que 

ele vai ser atendido do ponto de vista de 

sua patologia, mas ele tem de ser visto 

como um todo, tem de ser avaliado: se 

é hipertenso, diabético etc”. 

Para Cristiane, na unidade de saúde 

próxima da casa do usuário, busca-se tra-

tar o que é possível “e encaminhar para 

o especialista quando não é caso para a 

Atenção Básica, ou mesmo compartilhar 

os atendimentos”.

No atendimento aos pacientes 

com transtornos mentais também há a 

preocupação em incentivar a qualidade 

dos serviços e tanto os ambulatórios 

de saúde mental, quanto os hospitais 

psiquiátricos têm trabalhado com cri-

térios de qualidade e alcance de metas 

mensais, que podem determinar o valor 

e a variação dos vencimentos. “Por meio 

das metas cercamos os pontos que 

consideramos vitais para qualidade do 

serviço; sem contar a oportunidade de 

debater o desempenho de cada um 

e as expectativas de melhorias. Con-

seguimos zerar as  las ambulatoriais, 

de consulta, temos um maior envolvi-

mento do prestador no gerenciamento 

dessa  la de espera e no atendimento 

da população”.

A coordenadora ressalta que mesmo 

o trabalho em saúde mental, ou o retor-

no deste, sendo subjetivo, a avaliação 

não pode ser, “também trabalhamos 

com indicadores como, por exemplo, 

pesquisa de satisfação com os usuários, 

registros de queixas na ouvidoria, indi-

cadores de assistência do tempo médio 

na  la de espera, ofertas de consultas 

na central de marcação, relatórios de 

humanização, dentre outros”, conclui a 

psicóloga Cristiane Venetikides.

Programa Municipal Adolescente 
Saudável •  O Programa Adolescente 

Saudável está situado junto aos progra-

mas estratégicos da Secretaria Municipal 

da Saúde de Curitiba e, com ele, foi 

lançado um protocolo que orienta o 

processo de trabalho e conteúdos para 

o atendimento.

Estruturado sobre os eixos da pre-

venção e da assistência, a SMS procura, 

sempre que possível, atuar na prevenção, 

dentro das unidades de saúde e em par-

ceria intersetorial, com organizações go-

vernamentais e não-governamentais.

Atenta às necessidades locais, o 

programa envolve equipes em traba-

lhos preventivos junto às adolescentes 

em prol da diminuição da gravidez, por 

exemplo.

Para a médica responsável pelo pro-

grama, Julia Valéria Ferreira Cordelline, 

a preferência por manter as atividades 

nas Unidades Básicas de Saúde está na 

garantia do espaço para os adolescentes, 

“o espaço vai se consolidando como um 

direito do adolescente, ou seja, dentro 

daquela unidade de saúde há um lugar 

para orientações, e a conversa com a 

prevenção vem naturalmente”. 

Em relação à aplicação de indicado-

res no Programa Adolescente Saudável, 

a coordenadora ressalta a necessidade 

de se ter resultados positivos, ou seja, 

com indicadores positivos, “eu não posso 

trabalhar com indicadores de doenças 

num programa de adolescente. Trabalho 

com indicadores de resultados: números 

de escolas e unidades que aderem ao 

nosso programa, diminuição de gravidez 

na adolescência, dentre outros”.

“Eu trabalho com indicadores de resultados: números 
de escolas e unidades que aderem ao nosso programa, 
diminuição de gravidez na adolescência, dentre outros”.
Julia Ferreira Cordelline, coordenadora do Programa Municipal Adolescente Saudável
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O Distrito Sanitário ....., estabelecido à Rua ......... - ....., na 

Rua da Cidadania, no ........, representado por sua Supervisora 

........., e a Unidade Básica de Saúde ........, sita à Rua ........., ....., no 

bairro ........, representada pela sua Autoridade Sanitária Local, 

........., tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal/88, 

as leis n°  8.080/90 e 8.142/90, a NOB 01/96 e a NOAS 

01/01, as deliberações da Prefeitura Municipal de Curitiba, 

da Secretaria Municipal da Saúde quanto a seu processo de 

desenvolvimento institucional, e o Plano Municipal de Saúde, 

resolvem  rmar o presente termo, mediante o disposto nas 

seguintes cláusulas:

Premissas
São premissas básicas para a celebração deste termo de 

compromisso, o respeito à vida, à cidadania e ao bem público, 

a vinculação aos princípios do SUS e ao modelo de gestão de 

Sistema Integrado de Serviços de Saúde, a busca da excelência 

para todas as ações, a busca constante de aprimoramento do 

corpo funcional da instituição.

Cláusula primeira  -  do objeto
Constitui-se objeto deste termo a formalização de compro-

missos de gestão, regulando a relação entre o Distrito Sanitário 

.........e a Unidade Básica de Saúde ........., visando a parceria, a 

negociação, a transparência, a responsabilização mútua e a 

viabilidade técnica, política e  nanceira das ações prestadas à 

população de Curitiba, através da Unidade de Saúde.

Cláusula segunda -  da vigência

O presente termo de compromisso tem vigência de um 

ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-

gado por igual e sucessivos períodos, mediante acordo entre 

as partes.

Cláusula terceira – dos compromissos das partes
I – Do Distrito Sanitário  -  O Supervisor do Distrito Sanitário, 

através de sua atuação e das Coordenações, compromete-se 

a:

1) Manter a US informada sobre os macro-processos, 

decisões e eventos da SMS, integrando-a ao contexto insti-

tucional;

2) Negociar junto às instâncias da SMS os recursos neces-

sários ao adequado funcionamento da US;

3) Acompanhar, em conjunto com a US, o desempenho de 

seus indicadores e metas de  nidas no Plano Operativo da US 

e sistematizados através do Sistema de Informação Gerencial, 

e a pontuação para o sistema de incentivos;

4) Repactuar com a US suas metas e seus indicadores, 

quando houver mudanças signi  cativas nas condições objeti-

vas encontradas na US ou nas diretrizes da SMS no momento 

da assinatura deste termo;

5) Viabilizar, em conjunto com as instâncias responsáveis da 

SMS, as capacitações necessárias à atualização permanente dos 

servidores da US, tendo em vista a manutenção da qualidade 

técnica dos procedimentos, o acolhimento solidário aos cidadãos, 

e o bom relacionamento entre os membros da equipe da US;

Termo de Compromisso que entre si celebram o Distrito 
Sanitário ..........  e a Unidade Básica de Saúde ..........  para 

os  ns que nele se declaram.
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6) Estimular a equipe da US para a busca de inovações em 

seu processo de trabalho e propostas oferecidas à população, 

bem como a sistematização dessas iniciativas para que possam 

ser apresentadas em fóruns de saúde pública;

7) Assessorar a US em suas necessidades técnicas, tendo 

em vista o bom desempenho das atividades de proteção e 

assistência à saúde da população;

8) Assessorar a US em suas relações com as instâncias 

que representam a interface da população com a unidade, 

como o Conselho Local de Saúde, a Conferência Local de 

Saúde, a Associação Comunitária de Saúde e o Comitê em 

Defesa da Vida. 

9) Assessorar a US em suas relações intersetoriais.

II -  Da Unidade de Saúde – A Autoridade Sanitária Local da 

Unidade de Saúde, representando sua equipe, compromete-se a: 

1) Participar ativamente dos macro movimentos e políticas 

municipais de saúde, mantendo uma postura de cooperação 

institucional;

2) Responsabilizar-se pela execução de ações de preven-

ção de doenças, de promoção e assistência à saúde que visem 

a melhoria das condições de saúde da população residente 

na área de abrangência da US;

3) Coordenar a execução do Plano Operativo da Unidade 

de Saúde - onde estarão de  nidas as metas anuais a serem al-

cançadas com as ações e  atividades da US. O Plano Operativo 

passa a fazer parte integrante deste Termo de Compromisso;4) 

Alimentar os sistemas de informação adotados pela SMS, com 

 dedignidade de dados, possibilitando o acompanhamento 

e a avaliação das ações e metas pactuadas neste termo de 

compromisso e seus anexos;

5) Zelar pelas condições de trabalho dos servidores que 

atuam na US, bem como do patrimônio público;

6) Cumprir os procedimentos administrativos nos prazos 

acordados com o DS a  m de suprir as necessidades da US 

em termos de recursos humanos e materiais;

7) Participar ativamente do programa de educação per-

manente da SMS;

8) Seguir tecnicamente os procedimentos recomendados 

pelos protocolos adotados pela SMS mantendo qualidade 

nas ações;

9) Sistematizar pesquisas e informações relativas aos 

resultados do trabalho da US, para  ns de apresentação em 

fóruns de saúde coletiva, ou publicação, mantendo a iniciativa 

e a criatividade da equipe;

10) Interagir com a comunidade de sua área de abran-

gência, especialmente através do Conselho Local de Saúde, 

da Conferência Local de Saúde, da Associação Comunitária 

de Saúde e do Comitê em Defesa da Vida.

Cláusula quarta – do acompanhamento, da ava-
liação e do incentivo

O acompanhamento e a avaliação dos resultados espe-

rados pela assinatura deste termo de compromisso, serão 

realizados por uma comissão composta por 3 membros (a 

Supervisão do DS, um Coordenador e um representante de 

outra instância ou outro DS da SMS).

1 – Esta comissão se reunirá trimestralmente, ou quando 

se  zer necessário, para acompanhar o desempenho dos ter-

mos pactuados entre o DS e a US, e o cumprimento de seus 

compromissos mútuos, na forma prevista no anexo.

2 – Os resultados da avaliação do cumprimento das 

metas pactuadas servirão de base para acionar o sistema 

de incentivos.

3 – A periodicidade da avaliação é trimestral, validando ou 

não o incentivo para o trimestre seguinte.

4 – Esta comissão poderá recomendar, à US, alterações 

das metas ou das estratégias de ação, com base na análise 

dos resultados, visando correção de rumos ou mudanças nas 

bases de pactuação.

Cláusula quinta – das deliberações  nais
A forma e o conteúdo do presente termo poderão ser 

alterados, após consenso das instâncias envolvidas e apro-

vação do Corpo Diretivo da SMS, desde que as alterações 

sejam  aplicáveis a todas as Unidades Básicas de Saúde 

da SMS.

E, por estarem acordados, as partes  rmam o presente 

instrumento, em três vias de igual teor, que vão também 

assinadas por duas testemunhas, membros do Conselho 

Local de Saúde, para declararem ciência dos compromissos 

assumidos entre elas.

Curitiba/PR, ..... de ....... de 200...

Supervisora do Distrito Sanitário                                                                ASL da UBS

Secretário Municipal de Saúde

1°  Testemunha                                                                                          2°  Testemunha

 (Representante do CLS-Usuário)                                                               (Representante do CLS-Usuário) 



Pesquisa aponta que Atenção 
Básica tem chegado à população 
quilombola

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) divulgou, 

no dia 15 de maio, os resultados da pesquisa “Chamada Nutricional de Crianças 

Quilombolas Menores de Cinco Anos de Idade”. 

A avaliação contou, também, com uma parceria com o Ministério da Saúde, 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e com o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Os dados foram analisados por 

pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

O estudo foi realizado em uma amostra probabilística de 2.941 crianças menores 

de cinco anos que compareceram aos postos de vacinação. Foram pesquisadas 60 

comunidades quilombolas de 22 estados a  m de levantar, pela primeira vez, a carac-

terização sócio-demográ  ca das famílias e o estado nutricional de crianças menores 

de cinco anos pertencentes a comunidades remanescentes de quilombos.

Um dos melhores resultados apresentados na pesquisa são referentes à 

saúde, onde os indicadores de acesso aos serviços foram considerados “mais 

satisfatórios” pelo MDS. 

Das 2,9 mil famílias quilombolas pesquisadas, 84,7 % recebem visitas do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) em casa; 84,6 % recebem a visita do agente mensal-

mente; 66,7% das famílias são atendidas por equipe da Saúde da Família e 78,5% 

recebem atendimento mensal da ESF.

Em relação à assistência pré-natal, os dados também são animadores:  93% das 

mães  zeram o pré-natal, sendo que 74%  zeram cinco ou mais consultas e 69% deram 

início ao pré-natal no primeiro trimestre de gravidez. 

A pesquisa observou, ainda, que 93,9% das crianças têm registro de nascimento. 

Além disso, 95,5% dos avaliados apresentaram o cartão de vacinação.

A atuação dos agentes na prevenção de doenças se mostra essencial quando a 

pesquisa aponta que somente 3,2% das famílias quilombolas possuem ligação com 

a rede de tratamento de esgoto. Além disso, mais de 70% das famílias quilombolas 

usam fossas sépticas, rudimentar ou jogam os resíduos em valas abertas.

Das famílias quilombolas pesquisadas, visitas dos agentes co-
munitários de saúde chegam a quase 85%. Estratégia Saúde 
da Família atinge cerca de 70% da população.
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Segundo o estudo, apenas 30% das 

famílias dispõem de abastecimento de 

água pela rede pública – outras formas de 

acesso à água são por meio de nascentes, 

poços, açudes, entre outros recursos. 

O estudo recomenda ações de 

aceleração de cobertura dirigidas às 

comunidades quilombolas e, segundo 

o secretário de Avaliação e Gestão da 

Informação do ministério, Rômulo Paes 

de Sousa, as mudanças já estão ocor-

Outros dados:

- 97% das crianças com até 11 anos de idade fazem pelo menos três refeições por dia; entre os adultos, esse índice é 

de 92%.

- Pouco mais da metade das famílias quilombolas pesquisadas (57,5%) pertencem à classe E, sendo que apenas 9,1% são 

de famílias nas classes B e C. 

- 47,3 % dos chefes de família estudaram até a quarta série do ensino fundamental; outros 16% não sabem ler e escrever.

- Em termos de acesso às políticas públicas de promoção social, 52% se declaram participantes do Bolsa Família. 

- 2,3% das famílias quilombolas têm acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos ou pessoas 

com de  ciências graves, incapacitadas para o trabalho.

- Somente 3,8% das famílias quilombolas pesquisadas fazem parte do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(Peti). 

- O projeto de implantação de cisternas foi encontrado em 3,2%.

- A cobertura de energia elétrica é de 79,73%.

rendo com a ampliação, por exemplo, do 

Bolsa Família, dos Centros de Referência 

de Políticas de Assistência Social e das 

Políticas de Segurança Alimentar. 

As informações da população qui-

lombola, segundo o secretário Rômulo 

Paes, estavam invisíveis para efeito de 

políticas públicas, “agora nós temos 

uma percepção maior das necessi-

dades delas e poderemos melhorar 

nosso atendimento.”

“Os remanescentes das 
comunidades dos quilombos 
são os grupos étnico-raciais, 
segundo critérios de auto-
atribuição com trajetória 
histórica própria, dotados 
de relações territoriais 
especí  cas, com presunção 
de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência 
à opressão histórica sofrida”.  
Decreto 4.887, de 2003
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Este texto relata a experiência do Serviço de Saúde Comuni-
tária do Grupo Conceição em um projeto com os objetivos 
de alcançar melhores resultados dos indicadores de saúde 
e diminuir as iniqüidades nos territórios de responsabilidade 
de doze equipes de Saúde, em área de periferia urbana com 
uma população de aproximadamente 120 mil habitantes.
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Artigo:
Em busca de melhores resultados em saúde
A experiência do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo 

Conceição, Porto Alegre, RS, Brasil

O projeto consistiu, em essência, na quali  cação das 

ações de vigilância à saúde, na valorização do uso das infor-

mações disponíveis e na importância do reconhecimento da 

heterogeneidade dos territórios para maior equanimidade na 

prestação de serviços. Desenhou-se uma intervenção cujos 

componentes-chave foram: a) de  nição dos limites geográ  -

cos dos territórios das equipes de saúde conforme os limites 

dos setores censitários do Instituto Brasileiro de Geogra  a 

e Estatística (IBGE); b) disponibilização das informações do 

IBGE por setor censitário para cada território e sua integração 

àquelas vindas de diferentes fontes; c) atualização das equipes 

de saúde em conceitos, metodologias, ferramentas e práticas 

próprias da Atenção Primária à Saúde/Vigilância da Saúde; e 

d) ampliação das ações de monitoramento e avaliação dos 

indicadores no território. 

Todos os indicadores de saúde melhoraram ao passo de 

dois anos. As equipes de saúde identi  caram micro-áreas de 

risco e passaram a planejar, intervir e avaliar considerando 

que um mesmo território é composto por populações com 

diferentes necessidades. 

A análise de dados socioeconômicos e demográ  cos 

desagregados por setores censitários e a localização espacial 

dos eventos de saúde-doença foi fundamental no conheci-

mento das particularidades no território e no direcionamento 

de ações de saúde às populações com maiores riscos à vida. 

Famílias que não tinham acesso ao serviço de saúde passaram 

a receber ações de prevenção e tratamento precoce.

Houve maior apropriação de informações pelas equipes 

de saúde, que incorporaram o conhecimento dos dados 

(números, percentuais, taxas) e a utilização de mapas no 

cotidiano do trabalho. 

Observou-se maior satisfação das equipes de saúde com 

o trabalho, avaliada através de pesquisa qualitativa.

Unitermos: indicadores de saúde, avaliação de serviços, 

sistema de informação, setor censitário,  georeferenciamento, 

planejamento, serviços de saúde, eqüidade em saúde.

Revista Brasileira
Saúde da Família62



1. Indicadores monitorados: cobertura de imunizações, cobertura e qualida-
de do pré-natal; proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer; 
cobertura de prevenção do câncer ginecológico e qualidade dos exames 
citopatológicos; número de casos de: sí  lis congênita, mortes infantis, 
hospitalizações em menores de 18 anos por condições sensíveis `a 
Atenção Primaria a Saúde.

“O contexto é a Atenção Primária, ou seja, esta porção que compõe 
o sistema de serviços de saúde, a porta de entrada para o sistema, o 
espaço onde são organizadas as respostas às necessidades de saúde 
das populações, seja ‘resolvendo’ (cerca de 85% das situações) ou 
referindo aos demais ‘níveis’ de atenção.”

Introdução •  Após 12 anos de atuação do Serviço de 

Saúde Comunitária (SSC), um serviço de Atenção Primária 

à Saúde composto por 12 unidades distribuídas em terri-

tórios geograficamente delimitados em área de periferia 

urbana, com cerca de 120 mil habitantes, as avaliações 

demonstravam que apesar de melhoras nos indicadores de 

saúde sistematicamente avaliados1, não se havia alcançado 

os patamares desejados (1,2). A cobertura de imunização 

completa no primeiro ano de vida não alcançava 95%, as 

coberturas de pré-natal estavam em cerca de 70%, menos 

da metade das gestantes iniciavam o acompanhamento 

pré-natal antes de 20 semanas de gestação e ainda se 

observavam casos de sífilis em recém-nascidos. 

Na ocasião, 1996, as equipes realizavam o planejamen-

to local anual identificando os problemas de saúde mais 

freqüentes, selecionando as situações prioritárias e imple-

mentando ações programáticas que visavam igualmente 

a todo o território (universalidade de acesso).

A inquietação (de alguns) com os resultados dos 

indicadores de saúde provocou a busca dos motivos de 

não alcance de melhores resultados, foram realizados 

processos participativos de avaliação do serviço (3,4) e bus-

cou-se mais informação sobre a população e os serviços. 

Constatou-se que os piores resultados nos indicadores de 

saúde concentravam-se em algumas áreas dos territórios. 

No que se refere às equipes de saúde, observou-se haver 

desmotivação para o desenvolvimento das tarefas e uma 

percepção de que não seria possível modificar a realidade 

de saúde local.

Desenhou-se então uma intervenção, descrita a seguir, 

com os objetivos de alcançar melhores resultados em saú-

de, maior eqüidade nas ações e resgatar a motivação das 

equipes de saúde. Buscava-se, mais especificamente:

- Demarcar, nos territórios, as iniqüidades em saúde 

(disfarçadas pelos indicadores promédios);

- Otimizar o uso de dados já disponíveis, integrando 

informações de diferentes naturezas (socioeconômicas, 

epidemiológicas, ambientais, recursos), apresentando-as 

de forma desagregada (distribuídas no território), disponi-

bilizando-as às equipes de saúde e à população de forma 

inteligível (de fácil interpretação);

- Detectar desigualdades na oferta de serviços;

- Apoiar os processos de planejamento, monitoramento 

e avaliação das ações de saúde no nível local;

- Incrementar as ações de vigilância à saúde e ações 

intersetoriais.

Este texto tem os propósitos de descrever a meto-

dologia utilizada para a implantação do projeto, analisar 

aspectos relevantes do processo de trabalho e apresentar 

os resultados alcançados.

Buscando melhores resultados: passos seguidos  • 

Os componentes-chave do projeto foram a (a) re-de  nição 

dos limites dos 12 territórios para que coincidissem com 

os setores censitários e assim se pudesse dispor, para cada 

território, das informações coletadas nos censos (IBGE); (b) 

disponibilização das informações do censo por setor censi-

tário para cada território e aperfeiçoamento do sistema local 

de informações; (c) a atualização das equipes de saúde em 

conceitos, metodologias, ferramentas e práticas próprias da 

Atenção Primária à Saúde2; e (d) ampliação das ações de 

monitoramento e avaliação. 

Uma equipe de três técnicos coordenou o projeto, promo-

vendo as atualizações, organizando e disponibilizando as infor-

mações existentes, aperfeiçoando o sistema de informações 

2. Conceitos: Atenção Primária à Saúde (APS), condições sensíveis à APS, 
problemas freqüentes em APS, indicador de saúde, evento-sentinela etc. 
Metodologias: de pesquisa (ex.: estimativas rápidas, diagnósticos comuni-
tários), de planejamento (estratégico, comunicativo, normativo), critérios 
de escolha de prioridades; georeferenciamento etc.. Ferramentas:  mapas, 
uso das bases de dados nacionais, guias clínicos etc.  
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em uso, apoiando as equipes de saúde nas suas atividades de 

apropriar-se das informações sobre o território para planejar, 

e avaliando essa intervenção. A implementação da proposta 

compreendeu os seguintes passos:

1. Participação e compromisso

Por meio de seminários discutiu-se com as equipes de 

saúde o fato de os resultados dos indicadores haverem al-

cançado um platô e estabilizado, com resultados aquém do 

desejado (ver  gura 1).  Analisaram-se as possíveis explicações 

e foram apresentadas as linhas gerais do plano para buscar 

mudanças. As equipes discutiram e propuseram aperfeiçoa-

mentos ao plano inicial.

2. Atualização das equipes de saúde

Por meio de o  cinas foram discutidos conceitos funda-

mentais em Atenção Primária (território, setor censitário, eqüi-

dade, micro-área3, risco, vulnerabilidade, indicadores de saúde, 

avaliação, condições sensíveis à APS, características próprias 

da APS, e a importância do uso de informações de qualidade 

para o planejamento, a avaliação e a tomada de decisões. 

3. Micro-área de risco, neste trabalho, é entendido como aquela porção do 
território onde se concentram situações de risco à vida evidenciadas ao 
integrar-se os indicadores socioeconômicos, ambientais e de saúde.

Figura 1 – Platô. Comportamento dos indicadores de saúde nos 12 territórios 
no período de 1990 a 1996. Serviço de Saúde Comunitária do Grupo 
Conceição, Porto Alegre, RS.
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Todos integrantes das equipes de saúde participaram, ora 

em atividade conjunta, ora em grupos menores, respeitando 

particularidades das diferentes categorias pro  ssionais. Ao 

longo desse processo todos integrantes das equipes de saúde 

tinham um mesmo entendimento de conceitos utilizados, 

melhorando a comunicação.

3. Informações sobre o território: disponibilidade, integra-

ção e análise

As informações disponíveis sobre cada território foram 

organizadas e colocadas juntas em pastas de fácil acesso a 

toda equipe. Buscou-se integrar os vários tipos de informa-

ções existentes (socioeconômicas, demográ  cas, ambientais, 

de recursos, culturais, dados epidemiológicos) visando a um 

diagnóstico situacional (5). 

As clássicas perguntas: “quem, como, onde e quando?” re-

ceberam um destaque para o “onde”, através da identi  cação 

dos resultados de saúde em mapas dos territórios.

O projeto foi implantado sem qualquer  nanciamento, 

não sendo possível, naquele momento, a informatização das 

Unidades de Saúde. As equipes utilizaram mapas cartográ  cos 

das áreas de abrangência, em escala de 1:10004  já disponíveis 

na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano da cidade.

Os setores censitários do Instituto Brasileiro de Geogra  a 

e Estatística5 foram localizados nos mapas (  gura 2) e de  niu-

se um sistema de notação (símbolos) para caracterizar cada 

item. Procedeu-se a identi  cação das seguintes características 

nos mapas: recursos de saúde (formais e informais); recursos 

sociais (escolas, conselhos tutelares, instituições assistenciais, 

delegacias etc.); acidentes geográ  cos e áreas de risco am-

biental (precariedade de saneamento: abastecimento de água, 

esgotos, destino do lixo). Além dessas características, foram 

registrados indicadores socioeconômicos6 (renda e escolarida-

de do chefe da casa, escolaridade materna, aglomeramento); 

de mortalidade (óbitos infantis, óbitos maternos); morbidade 

(baixo peso ao nascer, desnutrição infantil, SIDA, tuberculose, 

internações por doenças respiratórias, diarréia em menores 

de cinco anos etc); e ainda identi  caram-se famílias/crianças 

com maiores riscos e informações sobre a assistência (cober-

turas de pré-natal, puericultura, imunizações e citopatológico 

de colo uterino). 

As equipes analisaram e aperfeiçoaram essas informações. 

Os agentes comunitários de saúde tiveram papel fundamental 

ao compartilhar o conhecimento que tinham do território. Em 

alguns casos foi necessário buscar dados no campo (exemplo: 

grande migração nas áreas de alguns setores censitários de 

um território, ocorrida após a realização do Censo) e pesqui-

sas operacionais foram realizadas (ex.: estimativas rápidas, 

diagnósticos comunitários (5). 

4. Os mapas foram obtidos na Secretaria Municipal de Planejamento. 

5. Setor censitário é a menor unidade territorial de coleta de informações 
populacionais usado pelo IBGE e corresponde a, aproximadamente, 300 
domicílios.

6. Estes indicadores são apresentados como, por exemplo, a proporção de 
domicílios com renda familiar menor que dois salários mínimos, ou a pro-
porção de domicílios com três ou mais pessoas por quarto. As informações 
são apresentadas por setores censitários do IBGE. Para detalhes sobre 
critérios e pontos de corte referir-se a www.ibge.gov.br.

Figura 2 – Mapa do território sob responsabilidade de uma equipe de saúde, 
com identi  cação dos setores censitários do IBGE no território. Ser-
viço de Saúde Comunitária, Grupo Conceição, Porto Alegre, RS. 

As informações disponíveis sobre cada território foram organizadas e colocadas 
juntas em pastas de fácil acesso a toda equipe. Buscou-se integrar os vários tipos de 
informações existentes (socioeconômicas, demográ  cas, ambientais, de recursos, 
culturais, dados epidemiológicos) visando a um diagnóstico situacional.

65



Revista Brasileira
Saúde da Família66

Artigo:
Em busca de melhores resultados em saúde
A experiência do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo 

Conceição, Porto Alegre, RS, Brasil

4. Equipes em ação

Cada equipe definiu seu cronograma, que incluía as 

seguintes etapas: a) Implantação local do projeto: objetivos, 

operacionalização, di  culdades, limitações, prazos e formas 

de avaliar resultados; b) Identi  cação das áreas de risco; c) 

Conhecimento aprofundado da(s) área(s) de risco; d) Envol-

vimento da comunidade; e) De  nição das ações de saúde; f) 

Intervenções; g) Avaliação do resultado das ações.

As equipes se organizaram de diferentes maneiras, 

respeitando as características do grupo, do contexto e 

do território. No geral pode-se dizer que se dividiram 

em subgrupos, cada um responsável por uma parte do 

território, e destinaram um ou dois turnos semanais 

para as atividades no campo (identificando e resolvendo 

problemas) e uma vez ao mês apresentando ao con-

junto da equipe as atividades desenvolvidas, discutindo 

dificuldades e avaliando resultados. Assim “todos tinham 

conhecimento do todo”.

Avaliando resultados • Para a avaliação do projeto 

levou-se em conta os aspectos de processo e de resul-

tados7. Como processo considerou-se o envolvimento 

das equipes de saúde com o projeto, a atualização e 

uso das informações, o cumprimento do cronograma de 

implantação, a participação da comunidade nas etapas 

de diagnóstico das micro-áreas de risco e as atividades 

de avaliação desenvolvidas nas equipes. Esses aspectos 

foram investigados por meio de entrevistas semi-dirigidas 

a três profissionais de cada equipe, do preenchimento pela 

equipe de uma planilha de avaliação e da observação dos 

coordenadores do projeto. 

7. Dimensões da avaliação, segundo Avedis Donabedian
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A avaliação dos resultados refere-se ao monitoramento dos 

indicadores de saúde nos territórios e nas micro-áreas. 

O que observamos:

a) Os territórios não são homogêneos. No primeiro ano de 

implantação do projeto já se fez clara a mudança de enfoque 

no trabalho: explicitou-se a heterogeneidade dos territórios 

e as equipes reformularam seu planejamento, passando a 

priorizar situações por micro-áreas. Como ilustração, mencio-

na-se uma Unidade de Saúde cujo território conta com 16 mil 

habitantes e 400 novas gestações a cada ano. A equipe de 

saúde não conseguia realizar o acompanhamento pré-natal 

a todas, nem garantir o acompanhamento de puericultura a 

todos recém-nascidos. A identi  cação e caracterização de 

micro-áreas de maior risco permitiu reorganizar o trabalho, 

assegurando coberturas de 100% (cerca de 50 gestantes/ano) 

nas micro-áreas e estudos operacionais demonstraram que 

nas demais áreas do território, onde se encontravam melhores 

resultados nos indicadores sociais, a população dispunha de 

outros recursos de saúde. Assim, visitas domiciliares e outros 

esforços foram concentrados a quem não dispunha de outros 

recursos ou precisava mais/maior risco.

b) As micro-áreas concentram situações de risco à vida 

e muito complexas. No processo de integrar informações, a 

identi  cação nos mapas de características tais como propor-

ção de famílias com baixa renda, proporção de desemprego, 

proporção de habitações inadequadas, de  cientes condições 

de saneamento, recursos educacionais e sociais, concentração 

de doenças, distância dos serviços de saúde, e ao justapor as 

informações de saúde evidenciou-se que algumas regiões 

(micro-áreas) concentravam os piores resultados para todos 

os indicadores (áreas de maior risco à vida).

O desa  o de atuar em tais áreas levou as equipes a aprimo-

rar instrumentos de apoio (5), que auxiliassem a compreensão 

e a abordagem das realidades locais. Iniciou-se a pesquisa para 

conhecer e trabalhar com famílias onde se concentram riscos 

à vida. Evidenciou-se a necessidade de ações interdisciplinares 

e intersetoriais.

c) A resposta das equipes de saúde foi impressionante. 

O projeto teve um importante papel de estímulo às equipes, 

especialmente ao priorizar o trabalho com grupos popu-

lacionais com maiores necessidades, mas numericamente 

menores (6). 

As equipes utilizaram criativamente uma variedade de 

técnicas (entrevistas, fotogra  as, desenhos, vídeos, teatro), seja 

para conhecer melhor as populações, seja para realizar ações 

em saúde. Diferentes formas de trabalho foram resgatadas/

re-criadas, para cumprir com os objetivos de promoção e pre-

venção: mutirões de imunização em micro-áreas e instituições 

(escolas, asilos etc), campanhas educativas em  ns de semana, 

horários especiais para atendimento ambulatorial e outros 

mecanismos para facilitar o acesso ao serviço de saúde.

As especi  cidades de cada integrante da equipe, composta 

por pro  ssionais de diferentes disciplinas do conhecimento, 

foram mais valorizadas.

O projeto caracterizou-se por grande participação dos 

pro  ssionais de saúde e em menor escala da população.

Chama a atenção o interesse dos integrantes das equi-

pes pelo momento de pontuar nos mapas os problemas de 

saúde. 

Observou-se um incremento das ações de vigilância epi-

demiológica, evidenciadas pelo aumento do número e tipo 

de doenças noti  cadas, bem como melhora da qualidade do 

registro (7).

“Conhecer as micro-áreas aprofundou o conhecimento sobre o entorno e a cultura 
da população local: compreendemos o tipo de família constituída, o local de origem 
das famílias, como acontecem as relações de vizinhança, como são entendidos 
os problemas de saúde, o sistema de crenças, as opções de participação. Essas 
informações balizaram o planejamento e desenvolvimento das ações de saúde.”    
Assistente social 

“ ... melhorou o ânimo da equipe, se sente 
mais satisfação no trabalho, talvez porque 
estamos dedicando nossos esforços para 
quem realmente precisa.”.
Assistente Social

“A maior concentração de óbitos 
ocorreu na área de maior concentração 
de recursos de saúde... Está adequado? 
pois... há maior concentração de recursos 
onde estão as maiores necessidades, ou 
o serviço de saúde não está respondendo 
às necessidades da população? são óbitos 
potencialmente preveníveis?”
 Enfermeira
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d) “Informação é poder”: poder entender, poder agir e 

quiçá poder transformar

A disponibilidade de informações organizadas, de fácil 

manuseio e fácil compreensão estimulou seu uso, ampliando 

o conhecimento das necessidades em saúde nos territórios.  

Aumentou o número de ações clínicas e de intervenções 

educativas, com dados sendo utilizados de forma interessante 

e clara.

e) Melhores resultados nos indicadores de saúde e dimi-

nuição das iniqüidades 

Os indicadores de saúde regularmente avaliados melho-

raram, para o território como um todo, e melhoraram muito 

nas áreas onde as pessoas estavam submetidas a maiores 

riscos à vida. A  gura 3 e o quadro 1 apresentam alguns re-

sultados  dos indicadores de saúde nos primeiros sete anos 

após a implantação do projeto8. A avaliação de indicadores 

de saúde por micro-áreas traz evidências da diminuição das 

iniqüidades em saúde. 

Desde então as equipes de saúde planejam, intervém e 

avaliam considerando que o território é formado por pessoas 

com diferentes necessidades de saúde.

“Eu digo que conhecer os números ajuda 
a conhecer os problemas, mas por si só 
não modi  ca nada. Mas quando vi os 
dados no mapa senti que alguma coisa 
tinha de ser feita. “
 Auxiliar de enfermagem.

Figura 3 – Platô superado. Comportamento dos indicadores de saúde nos 
12 territórios e nas micro-áreas de risco, no período de 1990 a 
2000. Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Conceição, Porto 
Alegre, RS.

“melhorou o trabalho no dia-a-dia, 
aumentaram as ações de prevenção em 
nível individual e coletivo, fortaleceu 
o vínculo da equipe com a população, 
especialmente com os moradores de 
micro-áreas.” 
 Enfermeira.

8. Este texto tem como enfoque o relato de uma intervenção e seus resulta-
dos a curto e médio prazos, daí não estar sendo apresentada toda a série 
histórica dos indicadores.  
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“ Houve maior apropriação de  informações pelas equipes, que passaram a discutir e 
trabalhar com números, dados e mapas de forma nunca vista no Serviço. Os agentes de 
saúde sentem orgulho de falar de indicadores de saúde com a mesma propriedade que o 
médico.” 
 Coordenador de Unidade de Saúde.

Ano 1992 1996 1998 2000 2005

Indicadores de Saúde Território Território Território Micro-área 
n~15%+

Território Micro-área 
n~15%+

Território

Cobertura de pré-natal * 33 65 89 47 92 ~100 90

Adequação do pré-natal** - 32 60 50 82 88 87

Prevenção do câncer de colo 
de útero (n=~15.500)

25 40 63 50 69 99

Puericultura 26 78 70 61 97 ~100 94

Contato precoce com o 
recém-nascido

- 64 62 - 71 100 72

% de primeira consulta ´espon-
tânea´ do recém-nascido*** 

- 37 43 - 71 - 71

% de hospitalizações em menores 
de um ano

- - 31 36 17 32 27

Cobertura vacinal completa no 1° 
ano de vida

60 70 89 75 95 98 95

Óbitos neonatais - 14 14 9 11 6 19

Óbitos em menores de 1 ano - 40 29 16 17 10 20

 Quadro 1 – Distribuição dos indicadores de saúde por território (1992, 1996 e 2005) e por território e micro-áreas (1998 e 2000). Serviço de Saúde Comunitária 
do Grupo Conceição, Porto Alegre, RS, Brasil.

* Cerca de 1150 gestantes a cada ano. O valor é estimado anualmente a partir do número de nascimentos, óbitos maternos e migrações maternos.
** Utilizando-se o Índice de Kessner Modi  cado: 1ª consulta antes de 20 semanas e 5 ou mais consultas de pré-natal durante a gestação.
*** Durante o primeiro trimestre de vida. Espontânea: sem ter sido ocasionada por visita domiciliar.
+ As populações moradoras em micro-áreas representam em torno de 15% da população do território

“Na micro-área onde eu trabalho tem 
52 mulheres. Destas, 30 estavam com 
o CP (citopatológicos de colo de útero) 
em ordem. Convidamos as outras para 
fazerem a revisão ginecológica e 13 já 
vieram”. 
Agente de Saúde

“Ocorreram algumas mudanças 
importantes, como por exemplo, a 
população do Beco passou a vir ao posto. 
As grávidas de lá  zeram pré-natal, 
as crianças menores de 1 ano foram 
vacinadas e acompanhadas e nenhuma 
criança morreu neste período... Teve uma 
mulher da viela que nunca tinha feito CP 
(citopatológico de colo de útero). Fez o CP 
em um sábado e perguntou quando tem de 
fazer de novo.”  
Médico
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Comentários • Mudanças ocorrem, em geral, de forma 

gradativa. A incorporação de novos conceitos e práticas exi-

ge algum tempo para sedimentar-se e o mesmo aconteceu 

com alguns aspectos deste projeto. Mas algumas mudanças 

foram imediatamente incorporadas pelas equipes de saúde, 

especialmente o novo enfoque de trabalho (o território é 

heterogêneo, há que utilizar-se novos conceitos, instru-

mentos e metodologias de trabalho). As diversas equipes se 

envolveram em diferentes graus e em diferentes tempos. 

Algumas atividades propostas foram plenamente aceitas e 

aperfeiçoadas, outras foram desconsideradas e outras ainda 

foram “inventadas”. Atribui-se à  exibilidade de aplicação da 

metodologia (consoante com clareza de objetivos a serem 

atingidos) grande parte do sucesso do trabalho. 

Um grande desa  o ao realizar planejamento reside na 

tomada de decisões sobre onde concentrar esforços. As de-

cisões ocorrem, via de regra, exclusivamente no nível político, 

independente de haver ou não informações disponíveis. Nos 

últimos anos, observa-se uma crescente preocupação em 

planejar e tomar decisões apoiando-se em dados, processo 

di  cultado pela ausência de integração, pela qualidade e 

pela forma de apresentação das informações (8,9). No que 

se refere à integração, observa-se que as informações são 

disponibilizadas através de uma grande diversidade de unida-

des de referência e essa multiplicidade de recortes di  culta o 

planejamento de ações intersetoriais, leva a repetidas coletas 

de dados semelhantes e limita o seu acesso. A disponibili-

zação de informações agregadas mascara desigualdades 

e reduz sua utilidade no nível local (somente ao serem 

desagregados por regiões/setores censitários/menores 

unidades de análise os dados podem mostrar as diferenças 

que compõem a média da cidade) (8-11).

Um grande desa  o ao realizar 
planejamento reside na tomada de 
decisões sobre onde concentrar 
esforços. As decisões ocorrem, via 
de regra, exclusivamente no nível 
político, independente de haver ou não 
informações disponíveis.
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Para a superação dessas di  culdades é necessário  utilizar-

se um sistema de informações simples e claro, embasado em 

uma “unidade integradora de dados”, pequena, mas su  ciente 

para captar desigualdades (10-13).  Os Setores Censitários do 

IBGE responderam a essas necessidades e ainda permitiram 

sucessivos agrupamentos de informações, sem dissociar a 

integralidade de um território. 

Temporariamente aumentaram as ações intersetoriais 

para responder a alguns problemas priorizados em micro-

áreas. Mas o fato de não ser uma política institucional impediu 

que estas articulações, fundamentais para maior impacto 

nos resultados de saúde, se incorporassem ao dia-a-dia das 

equipes. Não existe, usualmente, diálogo entre os diferentes 

setores públicos, mesmo quando são identi  cados problemas 

cuja resolução necessariamente envolva outros setores e/ou 

instituições. Estas ações têm ocorrido mais em função de 

iniciativas pessoais do que de uma sistemática institucional. 

Alguns exemplos são atividades desenvolvidas com as escolas 

públicas, o Departamento de Municipais de Água, Esgoto e 

Saneamento e Limpeza Urbana, a Brigada Militar e o Conselho 

Tutelar . 

A estruturação de uma proposta de trabalho como esta 

exige o permanente resgatar do componente dinâmico 

do processo de trabalho em saúde. E a constante re  exão 

sobre os princípios da Atenção Primária/SUS e suas carac-

terísticas, que estarão permeando a forma de organização 

do trabalho.

9. Conselho Tutelar: organização governamental composta de grupos de 
cidadãos dedicados às questões da infância e da juventude.
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Junho

Joinvile-SC
XXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems)
27 a 30 de Junho
Promoção: Conasems
Informações: www.conasems.org.br/xxiii

Rio de Janeiro-RJ
I Congresso da Associação de Medicina de Família e 
Comunidade do Rio de Janeiro
29 de junho a 1 de Julho
Promoção: Associação de Medicina de Família e Comunidade 
do Rio de Janeiro
Informações: www.amfacrj.org.br/congresso2007 

Julho

Brasília-DF 
Encontro das Coordenações Estaduais de Atenção Básica / 
2ª Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde
11 a 13 de Julho
Promoção: SAS/Departamento de Atenção Básica e 
CONASS 
Informações: www.saude.gov.br/dab 

Salvador-BA
IV Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em 
Saúde / X Congresso Latino-Americano de Medicina Social / XIV 
Congresso da Associação Internacional de Políticas de Saúde
13 a 18 de Julho 
Promoção: Abrasco 
Informações: www.congressosalvador2007.com.br 

Brasília-DF 
Os Desa  os do Ensino na Atenção Básica - Graduação em 
Medicina
18 a 21 Julho 
Promoção: SAS/Departamento de Atenção Básica e Secretaria 
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 
Informações: www.saude.gov.br/dab 

Setembro

Campinas-SP 
II Congresso Paulista de Medicina de Família e Comunidade
6 a 9 de Setembro
Promoção: Associação Paulista de Medicina de Família e 
Comunidade
Informações: www.eventus.com.br/medfamiliasp/ 

Eventos

Revista Brasileira
Saúde da Família72

Betim-MG
I Seminário Microrregional de Atenção Primária - Saúde da 
Família Integrando o Cidadão
20 e 21 de setembro
Secretaria Municipal de Saúde de Betim
Informações: www.betim.mg.gov.br 

Novembro

Barbalha-CE 
I Congresso de Atenção Básica do Ceará e II Encontro da 
Macrorregional do Cariri em Atenção Básica
8 e 9 de Novembro
Promoção: Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha 
Informações: www.barbalha.ce.gov.br 

Brasília-DF 
13ª Conferência Nacional de Saúde
11 e 12 de novembro 
Promoção: Ministério da Saúde 
Informações: www.conselho.saude.gov.br 

Participe da Revista Brasileira Saúde da Família
Envie as suas experiências em Saúde da Família e colabore 

com os próximos números da revista.

O Departamento de Atenção Básica quer a sua 

participação!

Departamento de Atenção Básica - DAB
Esplanada dos Ministérios, Bloco “G”

Edifício Sede, Sala 655

CEP: 70058-900 – Brasília/DF

Telefones: (61) 3315-2497 – Fax: (61) 3226-4340

E-mail: dab@saúde.gov.br
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