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Norte com curso de especialização – 2008

Tabela 30.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saú-
de de capitais da Região Norte com algum curso de especialização 
segundo o sexo e o tempo (em anos) de titulação – 2008

Tabela 31. Cursos de especialização realizados pelos médicos das equipes de 
Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região 
Norte por área de especialidade – 2008

Tabela 32.  Médicos que receberam capacitação em saúde da família antes 
de ingressar nas equipes das Secretarias Municipais de Saúde de 
capitais da Região Norte – 2008

Tabela 33.  Capacitação em saúde da família anterior ao ingresso nas equipes 
de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de quatro capitais 
da Região Norte segundo a carga horária do treinamento realiza-
do – 2008

Tabela 34.  Instituições responsáveis pela capacitação dos médicos em 
saúde da família antes do seu ingresso nas equipes do PSF de 
capitais da Região Norte – 2008 

Tabela 35.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte que receberam 
capacitação na área antes de seu ingresso no Programa segundo 
o tipo de instituição responsável pelo treinamento – 2008

Tabela 36.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saú-
de de capitais da Região Norte segundo o recebimento ou não de 
capacitação por meio do Programa no qual atuam hoje – 2008
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Tabela 37.  Médicos que receberam capacitação após o ingresso nas equipes 
de Saúde da Família segundo a carga horária do treinamento rea-
lizado – 2008

Tabela 38.  Instituições responsáveis pelo treinamento dos médicos das equi-
pes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais da 
Região Norte que receberam capacitação nessa área após ingres-
sar no Programa – 2008

Tabela 39.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte que receberam capacitação 
nessa área após ingressar no Programa segundo o tipo de insti-
tuição responsável pelo treinamento – 2008

Tabela 40.  Distribuição, por cidade e total, dos médicos das equipes de Saú-
de da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região Nor-
te segundo o tempo (em anos) de graduação – 2008

Tabela 41.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saú-
de de capitais da Região Norte com menos de 15 anos de conclu-
são de curso de especialização – 2008

Tabela 42.  Número médio de anos de experiência profissional dos médicos 
das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de ca-
pitais da Região Norte por cidade, setor (público/privado) e tipo 
de atividade desenvolvida – 2008

Tabela 43.  Número de médicos das equipes de Saúde da Família das Se-
cretarias de Saúde de capitais da Região Norte segundo o sexo 
e o tempo (em anos) de posse do título de pós-graduação stricto 
sensu – 2008

Tabela 44.  Experiência anterior em saúde da família com duração superior a 
um ano dos médicos das equipes de Saúde da Família das Secre-
tarias de Saúde de capitais da Região Norte e total - 2008

Tabela 45.  Distribuição das citações das áreas nas quais os médicos das equi-
pes de Saúde da Família nas Secretarias de Saúde de capitais da 
Região Norte se consideram especialistas independentemente da 
posse de titulação – 2008



20

Tabela 46.  Estatísticas descritivas do tempo (em anos) de graduação dos mé-
dicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde 
de capitais da Região Norte – 2008

Tabela 47.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saú-
de de capitais da Região Norte que realizaram curso de residência 
segundo o sexo e o tempo (em anos) de conclusão dessa modali-
dade de especialização – 2008

Tabela 48.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte segundo a 
quantidade de áreas em que se consideram especialistas indepen-
dentemente da posse de titulação – 2008

Tabela 49.  Distribuição percentual do número de horas semanais de traba-
lho dos médicos das equipes de Saúde da Família de capitais da 
Região Norte segundo o tipo de atividade desenvolvida no Pro-
grama – 2008

Tabela 50.  Frequência de pedidos de colaboração dirigidos a outros mem-
bros da equipe pelos médicos de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte – 2008

Tabela 51.  Frequência, por cidade e total, com que os médicos das equipes de 
Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região 
Norte são solicitados a cooperar por outros integrantes da equipe 
– 2008

Tabela 52.  Frequência com que os médicos de Saúde da Família das Secre-
tarias de Saúde de capitais da Região Norte atuam com outros 
integrantes da equipe, por cidade e total, segundo o tipo de ativi-
dade – 2008

Tabela 53.  Participação de médicos das equipes de Saúde da Família das Se-
cretarias de Saúde de capitais da Região Norte no atendimento 
em grupo segundo o tipo de clientela – 2008

Tabela 54.  Periodicidade das reuniões das equipes de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte – 2008
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Tabela 55.  Duração média estimada em horas das reuniões das equipes de 
Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região 
Norte conforme informação dos médicos – 2008

Tabela 56.  Profissionais que, conforme informação dos médicos entrevista-
dos, coordenam habitualmente as reuniões das equipes de Saúde 
da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
– 2008

Tabela 57.  Opinião dos médicos das equipes de Saúde da Família das Se-
cretarias de Saúde de capitais da Região Norte sobre o grau de 
contribuição das reuniões para a eficiência do trabalho das equi-
pes – 2008

Tabela 58.  Frequência com que os médicos de Saúde da Família das Secreta-
rias de Saúde de capitais da Região Norte participam das reuniões 
de coordenação da equipe – 2008

Tabela 59.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saú-
de de capitais da Região Norte que informaram exercer, formal ou 
informalmente, a coordenação da equipe – 2008

Tabela 60.  Distribuição, por cidade e total, dos médicos das equipes de Saú-
de da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região Nor-
te que já exerceram a coordenação da respectiva equipe – 2008

Tabela 61.  Sistemática de elaboração da programação de atividades das 
equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capi-
tais da Região Norte informada pelos médicos integrantes dessas 
equipes – 2008

Tabela 62.  Recebimento de supervisão médica no desenvolvimento das ati-
vidades dos médicos das equipes de Saúde da Família das Secre-
tarias de Saúde de capitais da Região Norte – 2008

Tabela 63.  Realização de reuniões de supervisão entre técnicos do nível cen-
tral das Secretarias de Saúde e equipes de Saúde da Família em 
capitais da Região Norte – 2008

Tabela 64.  Periodicidade da supervisão do nível central das Secretarias Mu-
nicipais de Saúde das equipes de Saúde da Família de capitais da 
Região Norte – 2008
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Tabela 65.  Importância relativa média atribuída pelos médicos das equipes 
de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Re-
gião Norte a fatores que podem melhorar os resultados do Pro-
grama, considerando a escala de 1 (menor valor) a 5 (maior valor) 
por cidade e total – 2008

Tabela 66.  Número e percentual de médicos das equipes de Saúde da Fa-
mília das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte que 
informaram solicitar a opinião de especialistas por cidade e total 
– 2008

Tabela 67.  Meios oferecidos pelo Programa aos médicos das equipes de Saú-
de da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região Nor-
te para solicitarem a opinião de especialistas por cidade e total 
– 2008

Tabela 68.  Meios de comunicação mais utilizados pelos médicos das equipes 
de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Re-
gião Norte para solicitarem a opinião de especialistas por cidade 
e total – 2008

Tabela 69.  Frequência com que os médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte referem pa-
cientes por especialidade por cidade e total – 2008

Tabela 70.  Estimativa de encaminhamentos para atendimento especializado 
segundo médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte pó cidade e total – 2008

Tabela 71. Frequência de recebimento de retorno ao médico de família de pa-
cientes encaminhados a especialista no PSF das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte por cidade e total – 2008

Tabela 72.  Opinião dos médicos das equipes de Saúde da Família das Secre-
tarias de Saúde de capitais da Região Norte sobre o funcionamen-
to dos mecanismos de referência por cidade e total – 2008

Tabela 73.  Opinião dos médicos das equipes de Saúde da Família das Secre-
tarias de Saúde de capitais da Região Norte sobre as condições de 
funcionamento dos mecanismos de contrarreferência por cidade 
e total– 2008
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Tabela 74.  Acesso dos médicos das equipes de Saúde da Família das Secre-
tarias de Saúde de capitais da Região Norte ao diagnóstico dos 
problemas de saúde da comunidade e dos fatores de risco mais 
importantes da área de atuação da equipe por cidade e total – 
2008

Tabela 75.  Participação dos médicos das equipes de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte na elaboração 
de diagnóstico dos problemas de saúde e dos fatores de risco nas 
respectivas áreas de atuação por cidade e total – 2008

Tabela 76.  Estimativa do percentual da clientela atendida no consultório da 
unidade pelos médicos das equipes de Saúde da Família das Se-
cretarias de Saúde de capitais da Região Norte segundo o grupo 
etário por cidade e total – 2008

Tabela 77.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saú-
de de capitais da Região Norte que expressaram ter preferência 
no atendimento a determinado grupo de clientela por cidade e 
total – 2008

Tabela 78.  Preferência relativa declarada pelos médicos das equipes de Saú-
de da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região Nor-
te no atendimento a diferentes grupos etários, considerando a 
escala de 1 (menor valor) a 5 (maior valor) – 2008

Tabela 79.  Preferência relativa declarada pelos médicos das equipes de Saú-
de da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região Nor-
te em relação a diferentes atividades, considerando a escala de 1 
(menor valor) a 4 (maior valor) – 2008

Tabela 80.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saú-
de de capitais da Região Norte com pelo menos um vínculo asso-
ciativo por cidade e total – 2008

Tabela 81.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte segundo a 
quantidade de vínculos associativos por cidade e total – 2008

Tabela 82.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saú-
de de capitais da Região Norte sem vínculo associativo segundo a 
faixa etária por cidade e total – 2008
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Tabela 83.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte segundo o sexo 
e a quantidade de vínculos associativos por cidade e total – 2008

Tabela 84.  Vínculos associativos dos médicos das equipes de Saúde da Famí-
lia das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte segundo 
o tipo de vínculo por cidade e total – 2008

Tabela 85.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saú-
de de capitais da Região Norte com atuação profissional exclusiva 
no Programa por cidade e total – 2008

Tabela 86.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saú-
de de capitais da Região Norte com outra atividade na profissão 
além do Saúde da Família segundo o setor de atuação (público/
privado) por cidade e total – 2008

Tabela 87.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte segundo o local 
de atuação por cidade e total – 2008

Tabela 88.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saú-
de de capitais da Região Norte segundo o tempo habitualmente 
gasto para acesso ao local de trabalho por cidade e total – 2008

Tabela 89.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saú-
de de capitais da Região Norte segundo o sexo e a característica 
da população que atendem por cidade e total – 2008

Tabela 90.  Médicos de Saúde da Família de municípios selecionados segun-
do suas diferentes fontes de renda por cidade e total – 2008

Tabela 91.  Distribuição percentual das fontes de renda dos médicos das 
equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais 
da Região Norte por cidade e total – 2008
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aprEsEntaçãO

Esta pesquisa integra uma das linhas de investigação do ObservaRH da 
Universidade de Brasília, vinculado ao Núcleo de Estudos de Saúde 

Pública do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universi-
dade. Tem como foco a análise do processo de trabalho em saúde da famí-
lia e visa contribuir para o fortalecimento dessa estratégia adotada pelos 
gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) como eixo para a mudança no 
processo de produção dos serviços do setor público no país.

Incluído no elenco de interesses permanentes da equipe de pes-
quisa do ObservaRH/UnB, este trabalho é o terceiro de uma série iniciada 
com o Distrito Federal e seguida de estudo nas demais capitais do Centro-
-Oeste e Palmas (TO). A pesquisa atual perseguiu o mesmo objetivo geral 
– identificar perfil socioprofissional, aspectos institucionais, do emprego 
e da atividade dos médicos das equipes de saúde da família –, mas, desta 
vez, focando os médicos de família de quatro capitais da Região Norte 
(Belém, Boa Vista, Manaus e Rio Branco).

Ao disponibilizar os resultados desta pesquisa, a expectativa do 
ObservaRH/UnB é, mais uma vez, possibilitar o intercâmbio de experi-
ências e de contribuições teóricas e metodológicas sobre o processo de 
trabalho nos contextos de modelos assistenciais calcados na estratégia de 
saúde da família.

Entre os fundamentos considerados na estruturação do conjunto de 
pesquisas destacam-se o compromisso do setor público com a implantação 
dessa estratégia como instrumento de justiça e inclusão social no campo 
da saúde, as demandas por capacidade organizacional e operacional dos 
serviços públicos de saúde e o aporte à literatura de estudos e informações 
sobre as características do processo de trabalho dos profissionais médicos 
no atual modelo de atenção, aspecto este particularmente importante para 
as instituições educacionais e contratadoras de recursos humanos.
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O estudo está organizado no sentido de oferecer, inicialmente, uma 
visão geral da atenção primária e da estratégia de saúde da família no 
conjunto de municípios estudados. Segue-se a descrição da metodologia. 
A terceira e quarta partes apresentam respectivamente a análise dos resul-
tados obtidos e as considerações finais. Após a relação das referências uti-
lizadas estão anexadas as tabelas geradas pelas informações contidas nos 
questionários preenchidos pelos médicos das equipes de saúde da família, 
assim como o modelo do questionário utilizado e o parecer da Comissão 
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB.

Artigos sobre a evolução da atenção básica e do Programa de Saúde 
da Família compõem o apêndice do estudo. Esses artigos, de autoria de 
colaboradores vinculados aos municípios em estudo, têm como proposta 
complementar a pesquisa de campo e contextualizar informações sobre 
o desenvolvimento da atenção primária e, em particular, do Programa de 
Saúde da Família nas capitais que fizeram parte da pesquisa.
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1
 

atEnçãO primária Em saúdE nO Brasil: 
históricO, pErspEctiVas E dEsaFiOs

A atenção primária à saúde no Brasil vem ganhando importância desde 
os primórdios da década de 1970. Dados oficiais apontam expansão 

dessa estratégia de forma mais contínua e consistente, principalmente a 
partir da década de 1990. Entre as principais iniciativas destacam-se o Pro-
grama de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) e o Programa de Saúde 
da Família (PSF). O Pacs surgiu como política nacional em 1991, antece-
dido por inúmeras experiências com o mesmo escopo tanto no âmbito 
local, entre as quais as implementadas em Montes Claros (MG), Londrina 
(PR) e Campinas (SP) (SOUZA; HAMANN, 2009), como as de alcance 
regional, como o Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Sane-
amento (Piass) lançado para o Nordeste em 1977 e expandido em escala 
nacional dois anos depois. Por sua vez, o PSF é de 1994.

atEnçãO primária Em saúdE

 Os cuidados primários de saúde compreendem ações essenciais de saúde baseadas 

em métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundamentadas e socialmente acei-

táveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade mediante 

sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada 

fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e automedicação. Fazem parte 

integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o 

foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 

Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade 
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com o sistema nacional de saúde, pelo qual cuidados de saúde são levados o mais proxi-

mamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro 

elemento de um processo continuado de assistência à saúde.

 A atenção primária inclui pelo menos: educação, no tocante a questões prevale-

centes de saúde e aos métodos para sua preservação; distribuição de alimentos e promo-

ção da nutrição apropriada; provisão adequada de água de boa qualidade e saneamento 

básico; cuidados de saúde materno-infantil, inclusive planejamento familiar; imunização 

contra as principais doenças infecciosas; prevenção e controle de doenças localmente 

endêmicas; tratamento apropriado de doenças e lesões mais frequentes; e fornecimento 

de medicamentos essenciais.

 A atenção primária envolve, além do setor saúde, todos os setores e os aspectos 

correlatos do desenvolvimento nacional e comunitário, mormente a agricultura, a pecu-

ária, a produção de alimentos, a indústria, a educação, a habitação, as obras públicas, as 

comunicações e outros setores.

 Com esse amplo leque de parcerias é possível promover a máxima autoconfiança 

e participação comunitária e individual no planejamento, na organização, na operação 

e no controle dos cuidados primários de saúde, fazendo o mais pleno uso possível dos 

recursos disponíveis locais, nacionais e internacionais.

Fonte: Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde – Alma-Ata, 
URSS, 6-12 de setembro de 1978.

Mesmo preservando a griffe original, o PSF – à medida que se con-
solidava como política pública – passou a ser reconhecido menos como 
um programa de extensão de cobertura e mais como estratégia, seja para 
mudança do modelo assistencial hospitalocêntrico ainda vigente, seja para 
tornar mais efetivas as diretrizes que fundamentam o SUS, em particular a 
ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças, a universaliza-
ção do acesso e a integralidade da atenção a saúde. Não é por outra razão 
que a sigla PSF, embora ainda utilizada, é, frequentemente substituída por 
outra: ESF (Estratégia de Saúde da Família).

Seja como for, programa ou estratégia, é inegável o crescimento nos 
últimos anos dessa ação de governo. Dados do Departamento de Atenção 
Básica do Ministério da Saúde referentes ao período 1994-2008 (Gráfico 1) 

a FOrmaçãO dE médicOs na rEgiãO nOrtE

A capacidade autóctone da Região Norte para formar seus médicos tem crescido 

exponencialmente nos últimos anos. No ano 2000, a região como um todo graduou 244 

profissionais, número que subiu para 812 em 2008. Atualmente, o Amapá permanece como 

o único estado brasileiro sem oferecer graduação médica. Acre, que diplomou em Rio Branco 

seus primeiros dez médicos, e Rondônia foram os últimos estados a instituir cursos médicos 

(2002), tendo Rondônia criado seu segundo curso em 2004. Estimativas para 2004 apontam 

para a região uma oferta de vagas para o 1º ano médico equivalente a 8% do total nacional, 

ou seja, praticamente o mesmo percentual de habitantes em relação à população total do 

país.

Fonte: http://www.fundap.sp.gov.br/rm/download/escolas/Regiao%20Norte.htm (acesso 
em: 02/11/2009) http://direitodomedico.blogspot.com/2008/04/lista-dos-piores-cursos-de-
-medicina-no.html (acesso em: 15/10/2009)
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indicam a existência de quase 30 mil equipes de Saúde da Família em todo 
o país. O número é expressivo, ainda que insuficiente diante da dimensão 
demográfica nacional e, sobretudo, preocupante quando se considera a 
queda, nos últimos anos, no ritmo de expansão do número de equipes. 
Contudo, a maior dificuldade parece estar na correção das desigualdades 
regionais nas coberturas, uma vez que o déficit assistencial em atenção 
básica, como mostra a Tabela 1, não se distribui de maneira uniforme entre 
as diferentes unidades da Federação. 

Gráfico 1 Evolução do número de equipes de Saúde da Família 
implantadas. Brasil, 1994 – 2008
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Alguns estados da Região Norte estão entre os que menos expan-
diram sua estratégia de atenção primária, especialmente no que se refere 
ao PSF. O Pará, por exemplo, ainda que nos últimos dois anos (2007-2008) 
tenha quase duplicado o número de equipes, permanece com uma das 
menores coberturas do Brasil (36,3%). Também estão abaixo da média 
nacional as coberturas nos Estados de Rondônia (47,8%) e Amazonas 
(49,7%). Mais bem situados estão os Estados do Acre (59,2%), Roraima 
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(70,2%) e Amapá (66,6%). A média nacional é da ordem de 50%, con-
forme Tabela 1 a seguir.

Tabela 1.  Número de equipes de Saúde da Família (ESF) e cobertura 

por estado em ordem crescente de cobertura. Brasil, 2008

Ordem Estado Nº de ESF % de cobertura

1 Distrito Federal 39 5,6

2 São Paulo 3.134 25,6

3 Rio de Janeiro 1.440 30,9

4 Rio Grande do Sul 1.161 33,9

5 Pará 802 36,3

6 Rondônia 229 47,8

7 Amazonas 497 49,7

8 Espírito Santo 539 50,0

9 Paraná 1.672 51,4

10 Bahia 2.392 55,0

11 Mato Grosso do Sul 402 56,2

12 Mato Grosso 521 57,1

13 Goiás 1.048 57,9

14 Acre 132 59,2

15 Minas Gerais 3.806 63,2

16 Amapá 132 66,6

17 Ceará 1.705 67,2

18 Santa Catarina 1.282 67,4

19 Pernambuco 1.780 68,0

20 Roraima 94 70,2

21 Alagoas 727 70,3

22 Tocantins 352 76,7

23 Maranhão 1.725 78,1

24 Rio Grande do Norte 858 80,0

25 Sergipe 534 83,3

26 Paraíba 1.228 94,7

27 Piauí 1.069 96,6

  Brasil 29.300 49,5

Fonte: Siab/Cnes/DAB/MS-2009
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Do ponto de vista macrorregional, constata-se que a Região Norte 
apresenta a segunda cobertura de PSF mais baixa (47,2% da população), 
próxima à da Região Centro-Oeste, onde a cobertura, em 2008, foi de 
48,2% da população, distante portanto da cobertura mais elevada, alcan-
çada pelo Nordeste (70,6%) nesse mesmo ano. Contudo, a situação da 
Região Norte no quesito saúde da família é similar à do Sul e superior à 
do Sudeste (Tabela 2), ao contrário do que ocorre com outros indicadores 
sociais e econômicos.

Tabela 2.  Número de equipes de Saúde da Família (ESF) e cobertura 

por região em ordem crescente de cobertura. Brasil, 2008

Ordem Região Nº de ESF % de cobertura

1 Sudeste 8.919 36,9

2 Norte 2.238 47,2

3 Sul 4.115 47,9

4 Centro-Oeste 2.010 48,2

5 Nordeste 12.018 70,6

Fonte: Siab/Cnes/DAB/MS-2009 

Comparando-se a expansão dos serviços do Programa de Saúde 
da Família nas capitais da Amazônia Legal, área que compreende outros 
estados além daqueles que fazem parte da Região Norte, os menores per-
centuais de cobertura encontram-se nas cidades de Cuiabá, Belém e São 
Luís. Em Cuiabá e em Belém a cobertura populacional não alcançava 25% 
da população em dezembro de 2008 (Tabela 3).
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Tabela 3. Número de equipes de Saúde da Família (ESF) credenciadas, 
implantadas e percentual de população coberta pelo 

Programa em capitais da Amazônia Legal. Dezembro/2008

Cidade
 

ESF ESF % 

Credenciadas Implantadas Cobertura

Cuiabá 39 31 19,6

Belém 117 97 23,4

São Luiz 104 85 29,3

Manaus 200 175 35,7

Porto Velho 80 42 37,2

Rio Branco 54 39 42,3

Macapá 54 48 44,9

Palmas 43 42 65,4

Boa Vista 70 53 71,0

Fonte: DAB/MS – abril de 2009

A evolução no número de equipes de Saúde da Família nas quatro 
capitais da Região Norte incluídas neste estudo, bem como as coberturas 
estimadas são mostradas a seguir. Em todas as quatro capitais (Belém, Boa 
Vista, Manaus e Rio Branco) o grande impulso no número de equipes se 
deu no período 2000-2002. Desde então a expansão do PSF tem sido mais 
lenta nessas cidades (Gráfico 2).
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Gráfico 2 Número de equipes de Saúde da Família (ESF) em 
capitais da Região Norte, 1998 a 2009
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Boa Vista, com uma cobertura de 69% em 2009, é a capital do Norte 
em melhor situação (Gráfico 3). Nas outras três capitais as coberturas 
alcançadas são inferiores à média dos municípios da Região Norte (47,2%) 
em 2008: Belém (23,25%), Manaus (32,5%) e Rio Branco (36,53%).



34 Observação

Gráfico 3 Cobertura populacional estimada por equipes de Saúde da 
Família (ESF) em capitais da Região Norte, 1999 a 2009
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Ampliar a população beneficiária com vistas à efetiva universaliza-
ção do PSF e diminuir as desigualdades entre estados nos indicadores de 
cobertura não são os únicos desafios da ESF. É necessário também buscar, 
continuadamente, a qualidade da atenção primária em geral e do PSF em 
particular. Nesse quesito despontam duas questões: (i) a resolutividade, 
entendida como a capacidade da atenção básica para solucionar entre 
70% e 80% dos problemas de saúde da população sob seus cuidados, a 
qual sem acesso a uma atenção primária eficaz forçosamente desaguaria 
na rede hospitalar; e (ii) a permanente articulação com a malha de serviços 
de maior densidade tecnológica mediante esquemas adequados de refe-
rência e contrarreferência.

A aparente unanimidade em relação ao PSF entre formadores de 
opinião do setor, por sua vez, não pode obscurecer o espírito crítico dos 
condutores da estratégia. Nesse sentido, deve ser levado na devida conta 
que a adoção do médico de família só será exitosa onde e quando esse 
profissional for adequadamente qualificado e, como consequência, presti-
giado pela população e por seus pares.
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Fazer com que o PSF seja uma política pública bem-sucedida 
envolve outros pré-requisitos além da qualificação profissional da equipe. 
O primeiro, não necessariamente o mais importante, é evitar a chamada 
focalização. Embora priorizar os segmentos mais carentes seja inegavel-
mente válido e até mesmo necessário como estratégia de transição, a ima-
gem-objetivo do PSF deve ser a universalização da cobertura, evitando, 
por conseguinte, o estigma de programa para pobre. O segundo é vencer a 
tendência ao subfinanciamento. Sem recursos suficientes não é possível, 
entre outras necessidades, oferecer salários compatíveis com o mercado. 
Disso decorre não só a dificuldade de recrutar novos quadros como até 
mesmo manter os atuais sem fazer concessões que, mais cedo ou mais 
tarde, acabam comprometendo a produtividade e a qualidade do traba-
lho. É o caso da redução, informal ou não, da carga horária de trabalho 
ou, como já acontece na atenção médica pública convencional, a adoção 
de regime de trabalho mais flexível, liberando o profissional para outras 
atividades.
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2 

mEtOdOlOgia

Este estudo continha, na sua concepção original, o propósito central de 
traçar o perfil socioprofissional e analisar o processo de trabalho dos 

médicos dos PSFs de todas as capitais da Região Norte, com exceção de 
Palmas. Esta cidade já fora incluída em pesquisa recente do Observatório 
cobrindo as capitais do Centro-Oeste. Entretanto, no transcorrer do traba-
lho foi evidenciada a impossibilidade da abrangência inicialmente dese-
jada, uma vez que em Macapá (AP) e em Porto Velho (RO) não foi possível 
– a despeito do apoio do Conasems e do Cosems – viabilizar nem a apli-
cação do questionário nem a elaboração de documento sobre o sistema de 
saúde local nos moldes adotados para as demais cidades. Dessa forma, a 
pesquisa ficou circunscrita às Secretarias Municipais de Saúde de quatro 
capitais: Belém (PA), Boa Vista (RR), Manaus (AM) e Rio Branco (AC).

Foram previstas as seguintes etapas para o projeto:
•	 Articulação	com	as	Secretarias	Municipais	de	Saúde	de	cada	

uma das cidades.
•	 Elaboração	do	instrumento	de	coleta	de	dados	(questionário)	

tendo como base o modelo aplicado em pesquisas anteriores 
conduzidas pelo ObservaRH/UnB (Distrito Federal, Campo 
Grande, Cuiabá, Goiânia e Palmas).

•	 Identificação	e	articulação	com	consultores	vinculados	às	cida-
des partícipes da pesquisa para a elaboração de artigos sobre a 
origem e a evolução da Atenção Básica e da Estratégia Saúde 
da Família em cada um desses municípios.

•	 Identificação	de	interlocutores	locais	e	respectiva	capacitação	
para inserção no estudo e apoio na coleta de dados.

•	 Revisão	bibliográfica.
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•	 Programação	e	execução	da	etapa	de	coleta	de	dados,	em	arti-
culação com as instituições envolvidas e com apoio dos inter-
locutores locais já identificados.

•	 Elaboração	de	texto	introdutório	com	visão	geral	sobre	a	Aten-
ção Básica e a Saúde da Família no conjunto de municípios em 
estudo, tendo também como referência informações do Minis-
tério da Saúde e os artigos elaborados para cada município.

•	 Tratamento	estatístico	dos	dados	coletados	para	cada	cidade	e	
no seu conjunto.

•	 Análise	dos	resultados.
•	 Redação	do	relatório	final.
•	 Oficina(s)	e/ou	reuniões	de	trabalho	com	as	instituições	parti-

cipantes para apresentação dos achados do estudo.
•	 Apresentação	dos	resultados	da	pesquisa	para	as	instituições	

partícipes, inserção e difusão pública no sítio web do Obser-
vaRH/UnB (www.observarh.org.br/nesp) e exame da perspec-
tiva de difusão em meio impresso.

A articulação com as instituições envolvidas, considerada uma 
etapa estratégica, efetivou-se mediante reuniões prévias com secretários 
municipais de Saúde e com sua instância colegiada – Conasems –, quando 
foi apresentado o termo de referência do projeto. A difusão da proposta 
da pesquisa foi feita via sítio do ObservaRH/UnB e pelo Conasems, que 
enviou correspondência aos titulares das SMS das capitais objeto da pes-
quisa. Mas a execução do trabalho só se tornou efetiva após sua aprovação 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da 
UnB.

A pesquisa bibliográfica teve como referência a Bireme, que dá 
acesso a fontes básicas para o setor de saúde, como medline, lilacs, scielo, 
bdenf, homeindex, paho/OMS e wholis/OMS.

O passo seguinte foi a indicação dos interlocutores institucionais 
locais e a definição da forma e dos períodos de trabalho considerados 
mais adequados, especialmente no tocante à etapa de coleta de dados. Em 
seguida, foram identificados os colaboradores incumbidos da elaboração 
de artigos sobre a origem e a evolução da Atenção Básica e da Saúde da 
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Família em cada um dos municípios. Em Boa Vista, Manaus e Rio Branco 
um mesmo profissional foi responsável pela elaboração do artigo e pela 
aplicação do questionário.

Para a etapa de coleta de dados foi obtida a adesão dos profissionais 
médicos para o preenchimento de questionário; essa adesão foi formali-
zada mediante assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, no 
qual estava expresso o compromisso do ObservaRH/UnB quanto ao sigilo 
das informações individuais. Nesse sentido, o instrumento de coleta não 
previu a identificação nominal.

O questionário aplicado (ver anexo), previamente apresentado às 
instituições envolvidas, compreendia questões em sua maioria fecha-
das e algumas abertas para preenchimento semidirigido, perfazendo um 
total de 52 itens. O instrumento foi respondido, total ou parcialmente, 
por 243 médicos (Gráfico 4) – Belém (62), Boa Vista (39), Manaus (124) e 
Rio Branco (18) –, o que corresponde, no conjunto das quatro cidades, a 
cerca de 66,6% dos quadros do PSF na época, tendo como referência os 
dados do DAB/MS para equipes de Saúde da Família implantadas, acessa-
dos em 29 de julho de 2008. A pesquisa teve diferentes graus de cobertura 
em relação aos totais de cada cidade. Boa Vista e Manaus obtiveram os 
maiores índices (73,6% e 70,9%); Belém (63,9%) ficou mais próxima da 
média do conjunto obtido, enquanto a menor cobertura ocorreu em Rio 
Branco (46,1%). Na pesquisa do Distrito Federal (2005), o percentual foi 
de 83,78% dos profissionais (31), em um total de 38 médicos em atuação 
no PSF local no período. Nas demais capitais da Região Centro-Oeste, 
incluindo Palmas, a taxa de respostas foi de 86,5%, tendo Campo Grande 
registrado a maior cobertura (100%) (SANTANA et al., 2010a, p. 93; SAN-
TANA et al., 2010b, p. 60).
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Gráfico 4 Número de médicos do PSF que responderam ao 
questionário da pesquisa por capital – 2008
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Circunscrita aos médicos do SUS vinculados ao Programa Saúde 
da Família, a pesquisa excluiu apenas aqueles profissionais que não esti-
vessem em efetiva atividade por estarem afastados por licença (doença, 
maternidade ou outros motivos) durante o período da coleta ou que não 
desejassem participar do estudo. Considerando esses possíveis casos de 
exclusão foi prevista uma margem de perda. Assim, a opção pela meta 
de entrevistar o universo dos médicos de Saúde da Família permitiu um 
quantitativo importante para análise.

Não obstante, nem todos os questionários foram integralmente 
preenchidos. Embora o número desses casos não tenha sido expressivo, 
de modo que prejudicasse o estudo, chamou atenção o fato de, em alguns 
poucos, até mesmo campos de questionamento simples não terem sido 
preenchidos. Foi o caso, por exemplo, de variáveis como idade, sexo e 
estado civil. Assim, as tabelas construídas podem não apresentar o mesmo 
total de questionários respondidos. O número de médicos que deixou 
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alguma questão sem resposta está indicado no rodapé das respectivas 
tabelas.

A etapa subsequente à coleta de dados foi representada pela con-
solidação e pelas análises dos dados. Os resultados obtidos compõem este 
relatório indicando dados globais e por município, incluindo, além das 
informações auferidas na coleta de dados, aqueles pontos já previstos na 
estrutura básica, relacionados essencialmente à contextualização e à carac-
terização institucional, além de indicativos e reflexões acerca do assunto.

Os achados do estudo (Capítulo 3 – Análise dos resultados) estão 
organizados por tópicos e subtópicos, os quais, em seu conjunto, permi-
tem delinear o perfil do médico, basicamente idade, sexo, estado civil, 
linhagem familiar, formação e experiência, associado a outros aspectos, 
como a forma de atuação individual e em equipe e a interação com a rede 
de serviços e com a população sob sua responsabilidade, entre outros 
aspectos. Gráficos e, eventualmente, tabelas consideradas mais importan-
tes, construídos a partir da base de dados, estão entremeados ao corpo do 
texto. Mas praticamente a totalidade das tabelas está anexa. No capítulo 
seguinte estão sintetizadas algumas considerações finais sobre os resulta-
dos obtidos.

Estão previstas oficinas e/ou reuniões de trabalho com as institui-
ções envolvidas para apresentação dos resultados do estudo, conforme se 
julgar mais adequado e viável pelo conjunto de parceiros.

A difusão do estudo abrange as instituições parceiras – Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB e outros 
setores desta universidade, Fundação para o Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico em Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, Conass, Cona-
sems, Cosems, estações de trabalho da Rede Observatório de Recursos 
Humanos no Brasil e dos demais países da Região das Américas, Minis-
tério da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde. Adicionalmente, 
a pesquisa será disponibilizada no sítio do Observatório de Recursos 
Humanos da UnB (www.observarh.org.br/nesp) e, posteriormente, em 
versão impressa.
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3 

análisE dOs rEsultadOs

Ao buscar a caracterização dos médicos de Saúde da Família, este 
primeiro bloco discute os principais achados referentes ao perfil 

social, demográfico e profissiográfico desses recursos humanos. Procu-
rou-se investigar a experiência profissional e as diversas modalidades 
de capacitação dos profissionais, incluindo graduação, pós-graduação 
stricto sensu e lato sensu (residência e outras modalidades de especiali-
zação médica), além do aperfeiçoamento específico em saúde da famí-
lia e a vivência profissional em geral. Além desses elementos, o bloco 
também responde a outras questões, como as referentes ao associati-
vismo, aos locais de atuação, a outras atividades simultâneas ao PSF e 
fontes de renda.

3. 1 pErFil gEral dO médicO dE saúdE da Família

3. 1. 1 Distribuição por sexo e faixa etária
A profissão médica no Brasil, ainda que predominantemente mascu-

lina, apresenta clara tendência de feminização. Nos anos 1940, a presença 
da mulher na medicina era residual, da ordem de 1% na média nacional, 
chegando a ser nula nas Regiões Norte e Centro-Oeste. Em 1995, o per-
centual de mulheres médicas já era de 32,7% no país como um todo, mas 
alcançando 41% e 34% nas Regiões Nordeste e Norte, respectivamente 
(MACHADO, 1997, p. 151). Dados de 1999 indicam para o PSF nacional 
uma participação feminina da ordem de 44%, chegando a ser majoritária 
na Região Sul (51,9%) (MACHADO, 2000, p. 42).
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No conjunto das quatro capitais da Região Norte incluídas neste 
estudo, também prevalece a presença feminina no Programa (55,42%). 
Mas a distribuição por sexo entre as cidades é claramente desigual (Grá-
fico 4). Em Belém e Boa Vista os percentuais de mulheres médicas em rela-
ção ao total são de 73,77% e 61,54%, respectivamente. Mas em Manaus 
(45,90%) e Rio Branco (44,44%) representam menos de metade do contin-
gente estudado (Tabela 4, anexa). Em Palmas, como mostra pesquisa ante-
rior realizada em capitais da Região Centro-Oeste e do Estado do Tocan-
tins, as mulheres representavam, em 2007, 60% da população médica do 
PSF (SANTANA, 2010b, p. 66).

Gráfico 5 Percentual de mulheres no total de médicos do país (1995), 
no PSF nacional (1999) e nas equipes de Saúde da Família de 
capitais selecionadas da Região Norte, bem como na média 
dessas capitais – 2008
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A distribuição dos médicos (homens e mulheres) por faixa etária 
nas capitais da Região Norte incluídas nesta pesquisa também apresenta 
diferenças em relação às capitais da Região Centro-Oeste e Palmas (TO), 
estudadas em 2006, bem como aos dados nacionais para os médicos em 
geral (1995) e para os médicos que integravam o PSF em 1999. Em 1995, 
apenas 12,3% do total de médicos brasileiros tinham menos de 30 anos 
(MACHADO, 1997). Em 1999, quando o PSF dava seus primeiros passos, 
esse percentual aproximava-se dos 20% (19,1%) (MACHADO, 2000). Na 
pesquisa realizada em capitais do Centro-Oeste e em Palmas (TO) foi de 



Volume 10 43

21,6%; no estudo atual o percentual de médicos com menos de 30 anos 
de idade do PSF das quatro capitais foi de 18,67%. Há, contudo, variações 
importantes entre as capitais da Região Norte estudadas. Em Rio Branco, 
por exemplo, o percentual de médicos com menos de 30 anos é de apenas 
5,56%, taxa mais de três vezes inferior à média da região e cinco vezes 
menor do que os 28,21% encontrados em Boa Vista (Tabela 5, anexa).

De modo geral, contudo, os médicos do Programa são relativamente 
jovens, e apenas 4,98% têm mais de 60 anos, ainda que haja variações 
importantes entre as cidades: o percentual, nulo em Boa Vista, sobe em Rio 
Branco para 11,11%. A média de idade oscila entre 37 e 39 anos, enquanto 
a mediana varia entre 36 (Belém) e 39 (Boa Vista). O maior número de 
médicos (95 em 241) no conjunto das cidades encontra-se na faixa etária 
entre 30 e 39 anos. A exceção é Boa Vista, onde a faixa etária 40-49 anos 
registra frequência alta (13 em 39). Na Região Centro-Oeste, a faixa etária 
mais numerosa era a de 50-59 anos. As estatísticas descritivas da idade dos 
médicos alcançados por este estudo estão na Tabela 6, anexa.

A maioria (55,60%) dos médicos do PSF das quatro cidades é 
casada. Somente Belém (42,62%) apresenta um percentual abaixo dessa 
média. Rio Branco (77,22%) tem a taxa mais alta (Tabela 7, anexa).

3. 1. 2 OrigEm Familiar (linhagEm)

Dos 225 médicos que informaram a escolaridade paterna, 40% têm 
pais com graduação universitária na média das capitais estudadas (Tabela 
8, anexa). Entretanto, também neste quesito há diferenças expressivas 
entre as cidades: o percentual de 47,06% observado em Rio Branco cai 
para 30,77% em Boa Vista.

Entre os 238 (em 243 médicos) que registraram a escolaridade 
materna, 83 (34,87%) têm mães com instrução superior. Também nesse 
caso as desigualdades estão presentes e de forma um pouco mais intensa 
do que a observada na situação anterior. Rio Branco (55,56%) e Manaus 
(27,87%) são as localidades que apresentam, respectivamente, o maior 
e o menor percentual de médicos cujas mães têm escolaridade superior 
(Tabela 9, anexa).
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Segundo Schraiber, entre os médicos, a escolha profissional segue 
dois caminhos: ascensão social e continuidade familiar. Segundo a autora:

 
A profissão (médica) representa a viabilização do projeto de 

ascensão social que cada um traz como expectativa de participação 

na sociedade de modo a se reconhecerem e serem reconhecidos como 

sujeitos sociais de prestígio e valor. Para alguns pode representar 

a simples continuidade de uma posição social já conquistada pela 

família [...] (SCHRAIBER, L. B. apud MACHADO, 1997).

Estudos realizados no início da década de 1990 por Schraiber mos-
tram que a escolha dos jovens pela profissão médica tende a acompanhar 
a herança familiar. Os dados então apurados apontam para o crescimento 
da proporção dos que tinham feito a mesma escolha profissional de seus 
pais e avós entre 1940 e 1990. Assim, o percentual de médicos seguindo a 
mesma profissão paterna passara de 6,4% nos anos 1940/1950 para 14,3% 
nos anos 1990. Ao longo do mesmo período cresceu também o número 
de médicos com irmãos, tios e primos na mesma profissão (MACHADO, 
1997).

Em 2008, nas capitais estudadas nesta pesquisa, de oitenta médi-
cos do PSF que informaram a profissão de nível superior do pai (ques-
tão 4 do questionário), 12 (15%) eram filhos de médicos e quatro (5%) 
tinham pais com outras profissões de saúde. Carreiras tradicionais como 
direito (11,25%) e engenharias (17,50%) respondem juntas por 23 situa-
ções (28,75%). Entretanto, a maioria (41 ou 51,25%) dos pais com nível 
universitário enquadra-se em “outras de nível superior” (Tabela 10, anexa).

Entre as mães com formação universitária, a tendência é similar 
com algumas peculiaridades (Tabela 10, anexa). Exemplificando: em pri-
meiro lugar, o total de médicos com mães com profissão de nível superior 
(68) é inferior ao de médicos com pais na mesma condição (80); segundo, 
o percentual de pais cuja profissão é a medicina (15%) é três vezes supe-
rior ao percentual de pais com outra profissão de saúde. Entre as mães 
que têm a medicina como profissão (10,29%) esse percentual é menor que 
o de mães com outra profissão de saúde (11,76%); terceiro, o percentual 
de mães com outra profissão de nível superior (70,59%) é bastante supe-
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rior ao de pais (51,25%); entre as profissões tradicionais fora da área da 
saúde, a participação materna é expressivamente inferior à paterna: 4,41% 
(direito), 2,94% (engenharias).

 
3. 2 pErFil prOFissiOgráFicO BásicO

3. 2. 1 Procedência
A origem do profissional médico é tratada, neste estudo, sob duas 

óticas distintas: a institucional e a geográfica. A primeira considera a natu-
reza (pública/privada) da escola de graduação do médico. A segunda abor-
dagem considera a localização (país/região/estado) dessa escola.

Dados de 1999 (BRASIL, 2000) indicam que 73,8% dos médicos do 
PSF nacional realizaram sua formação profissional em uma instituição 
pública. Em 2008, a grande maioria, em média 90,09% dos médicos de 
família cobertos por esta pesquisa, tem essa mesma origem. O percentual 
supera 98% em Belém. Em Rio Branco, a participação (72,22%) da escola 
médica pública na oferta é a menor entre as quatro capitais, certamente 
por influência da presença expressiva de médicos graduados no exterior 
na força de trabalho do PSF local (Gráfico 6 e Tabela 11, anexa).

Gráfico 6 Percentual dos médicos do PSF de capitais selecionadas 
da Região Norte graduados em universidades/faculdades 
públicas – 2008
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Fenômeno particularmente importante está na presença de médi-
cos estrangeiros no mercado de trabalho da região. Em 1999, o percen-
tual de médicos imigrantes no PSF na Região Norte era de 18,07%; em 
todo o país correspondiam a apenas 3,24% dos 1.480 médicos que então 
trabalhavam no Programa. Ainda que a comparação com a situação de 
1999 fique em parte prejudicada porque, naquele ano, o PSF ainda não 
tinha sido implementado em três estados (Amazonas, Amapá e Roraima) 
(BRASIL, 2000), enquanto esta pesquisa, pelas razões já apontadas, não 
cobre as capitais do Tocantins,1 do Amapá e de Rondônia, observa-se que a 
presença marcante de médicos estrangeiros parece ser uma peculiaridade 
da região.

Atualmente, nas capitais estudadas trinta profissionais (13,03%) 
entre 238 graduaram-se no exterior, e pela situação e localização dos 
municípios parece razoável assumir que todos ou parte dos médicos gra-
duados no exterior sejam estrangeiros2 (Tabelas 12 e 13, anexas). Situação 
possivelmente atípica em relação ao resto do país é encontrada no Acre: 
em Rio Branco, dos 18 médicos do PSF, 12 (66,67%) são graduados no 
exterior (Tabela 13, anexa). Esse percentual é nulo em Belém, de 18,42% 
em Boa Vista e de 9,92% em Manaus.

Gráfico 7 Percentual dos médicos segundo a região de graduação por 
cidade e total – 2008 

1 Em Palmas, os cinco médicos graduados no exterior representam 20% do total de quadros do 
PSF local (SANTANA et al., 2010, p. 112, Tabela 13).

2 Esta pesquisa não incluiu pergunta específica sobre nacionalidade.
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Em relação à formação no exterior, não foi possível identificar o país 
sede de todas as 31 universidades informadas como as responsáveis pela 
graduação. Cuba (7), Bolívia (7), Colômbia (5), Peru (3) e Argentina (2) são 
os países identificados.

A procedência do médico pode ser considerada também sob a ótica 
da região/estado onde se graduou. Em média, 72,27% dos médicos do 
PSF das capitais são, em termos acadêmicos, oriundos da própria Região 
Norte. Em Belém esse percentual ascende para 96,72% e aproxima-se 
da média regional em Manaus (71,90%), descendo para 11,11% em Rio 
Branco (Gráfico 7 e Tabela 12, anexa).

a FOrmaçãO dE médicOs na rEgiãO nOrtE

A capacidade autóctone da Região Norte para formar seus médicos tem crescido 

exponencialmente nos últimos anos. No ano 2000, a região como um todo graduou 244 

profissionais, número que subiu para 812 em 2008. Atualmente, o Amapá permanece como 

o único estado brasileiro sem oferecer graduação médica. Acre, que diplomou em Rio Branco 

seus primeiros dez médicos, e Rondônia foram os últimos estados a instituir cursos médicos 

(2002), tendo Rondônia criado seu segundo curso em 2004. Estimativas para 2004 apontam 

para a região uma oferta de vagas para o 1º ano médico equivalente a 8% do total nacional, 

ou seja, praticamente o mesmo percentual de habitantes em relação à população total do 

país.

Fonte: http://www.fundap.sp.gov.br/rm/download/escolas/Regiao%20Norte.htm (acesso 
em: 02/11/2009) http://direitodomedico.blogspot.com/2008/04/lista-dos-piores-cursos-de-
-medicina-no.html (acesso em: 15/10/2009)

A maioria dos médicos é oriunda de escolas do Amazonas (34,87%) 
e do Pará (29,41%). O exterior é a terceira origem mais importante: 13,03% 
como já referido. Não há médicos formados no Centro-Oeste, e a contri-
buição do Sul é residual (Gráfico 8 e Tabelas 12 e 13, anexas). Os médicos 
do PSF oriundos de escolas da Região Nordeste estão concentrados em 
Manaus, onde trabalham nove dos 13 médicos graduados naquela região. 
Essa mesma cidade foi escolhida como local de trabalho por 12 (oito gra-
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duados no Rio de Janeiro) dos 19 profissionais que estudaram na Região 
Sudeste (Tabelas 12, 13 e 14, anexas).

Gráfico 8 Percentual dos médicos do PSF de quatro capitais da Região 
Norte (Belém, Boa Vista, Manaus e Rio Branco) segundo o 
local de graduação (estado/exterior) – 2008

Amazonas Pará Rio de Janeiro Outros
estados

Exterior

34,87%
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Do ponto de vista da origem dos médicos do PSF, Manaus, Boa Vista 
e Rio Branco são, seguramente, as cidades mais cosmopolitas (Tabela 14, 
anexa). A primeira porque embora 63% de seus quadros médicos tenham 
sido formados localmente, o restante é oriundo de 11 estados diferen-
tes, além do exterior (Tabela 15, anexa). Boa Vista, onde 45% dos recur-
sos humanos médicos foram diplomados na própria capital, importou o 
restante do exterior e de oito estados (Tabela 16, anexa). Finalmente, Rio 
Branco, porque, sem contar, até recentemente, com curso de medicina, 
seus recursos humanos são originários de nove outros estados e, sobre-
tudo, do exterior (Tabela 17, anexa). Nesse aspecto Belém é bem mais 
homogênea: apenas um médico, entre os 56 que informaram a faculdade 
de origem, não foi formado na própria cidade (Tabela 18, anexa).

3. 2. 2 Formação
(A) Pós-graduação (todas as formas)

A pós-graduação, no sentido literal da expressão, compreende neste 
estudo a titulação adquirida em decorrência de curso ou concurso reali-
zado depois de concluído o aprendizado médico. Abrange livre-docência 
(concurso),3 doutorado e mestrado (pós-graduação stricto sensu), bem 

3  Atualmente só podem concorrer à livre-docência os portadores do título de doutor.
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como especialização e residência médica (pós-graduação lato sensu). Não 
inclui, portanto, outros cursos, como os de capacitação, aperfeiçoamento 
e atualização realizados por graduados, modalidades bastante difundidas 
no campo das ciências da saúde (Tabela 19, anexa). Nesta pesquisa a capa-
citação em saúde da família está abordada em capítulo específico.

Dos 243 médicos entrevistados, mais da metade (128 ou 52,67%) 
informou a conclusão de algum curso de pós-graduação stricto sensu ou 
lato sensu. O percentual mais elevado (94,44%) foi constatado em Rio 
Branco, onde 17 (em 18) informaram a posse de alguma titulação de pós-
-graduação. O percentual mais baixo, 38,46%, foi observado em Boa Vista 
(Gráfico 9).

Gráfico 9 Percentual de médicos do PSF com pós-graduação stricto 
sensu (livre docência, doutorado e mestrado) ou lato sensu 
(residência e especialização) – 2008 
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A titulação mais frequente é a de especialista (67), que corresponde, 
no conjunto das capitais, a mais da metade (52,34%) do total das pós-gra-
duações (128). A pós-graduação lato sensu (especialização e/ou residência) 
como um todo representa 81,25% do total da pós-graduação (stricto sensu 
e lato sensu) (Tabela 19, anexa).
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(B) Pós-graduação stricto sensu: livre-docência, doutorado e mestrado

Conforme esperado, são relativamente poucos os médicos do PSF 
com pós-graduação stricto sensu. Já era assim em 1999, quando, em todo o 
Programa da Região Norte, somente três profissionais (em um total de 83) 
informaram ter mestrado (2) ou doutorado (1) (BRASIL, 2000). Atualmente 
são 24 nas quatro capitais estudadas (Gráfico 10). Mesmo assim continua 
sendo um grupo minoritário, equivalente a menos de 10% (9,87%) dos 
243 médicos que responderam a esse quesito.

A maioria dos titulados (14 ou 58,33%) é composta por livre-docen-
tes, mas em Belém o percentual sobe para 83,33% (Tabela 19, anexa). O 
predomínio dessa categoria não deixa de ser inusitado: no universo da 
pós-graduação stricto sensu o esperado seria que o número de mestres e 
doutores superasse, com folga, o de livre-docentes, o grau mais elevado na 
hierarquia acadêmica. A livre-docência está concentrada em Belém e em 
Manaus, onde estão 11 dos 14 portadores desse título, o que faz sentido 
em se tratando dos dois maiores centros universitários da região. Em con-
trapartida, Belém e Boa Vista não têm doutores.

Mestres e doutores são apenas sete e três, respectivamente, nas 
quatro cidades. Os primeiros estão presentes em todas as cidades. Entre 
os doutores, dois estão em Rio Branco e um em Manaus (Tabela 19, anexa).

Gráfico 10 Número de profissionais com algum título de pós-graduação 
stricto sensu (livre docência, doutorado, mestrado) por 
cidade e total – 2008 
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A maioria (16 ou 66,66%)4 dos profissionais com pós-graduação 
stricto sensu está na faixa etária entre 40 e 59 anos (Gráfico 11 e Tabela 20, 
anexa), que pode ser considerada a fase da vida que apresenta a melhor 
combinação de experiência (vivência profissional e maturidade intelec-
tual) com produtividade (capacidade física de trabalho). Apenas cinco têm 
menos de 40 anos e dois mais de 60. No conjunto dos médicos do PSF das 
capitais, como visto na Tabela 5, a maioria (58,09%) tem menos de 40 anos, 
e 4,92%, mais de 60. Entre os pós-graduados esse percentual é, respectiva-
mente, 21,73% e 8,69%.

Gráfico 11 Número de médicos do PSF com pós-graduação stricto sensu 
em capitais da Região Norte segundo a faixa etária – 2008 
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Embora a presença das médicas no PSF seja majoritária (55,42%), 
coerente, portanto, com a tendência de feminização da profissão (Tabela 
5), o oposto ocorre na titulação de pós-graduação stricto sensu, situação 
em que os homens são bem mais numerosos (Gráfico 12 e Tabela 21, 
anexa). Somente em Belém as mulheres são maioria (três doutoras em 
cinco). No conjunto das cidades, em um total de 24 livres-docentes, dou-
tores e mestres, 18 (78,26%) são homens,5 o contrário do observado nas 
capitais do Centro-Oeste em 2006, onde a maioria (60%) dos profissionais 
pós-graduados era composta por mulheres (SANTANA et al., 2010b, p. 
121, Tabela 22).

4  Em 23 pós-graduados stricto sensu que informaram a idade, do total de 24 pós-graduados.
5 Das cinco mulheres pós-graduadas stricto sensu, três (livres-docentes) trabalham em Belém, 

uma (doutora) em Rio Branco e outra (mestre) em Boa Vista.
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Gráfico 12 Número de médicos do PSF com pós-graduação stricto sensu 

de quatro capitais da Região Norte segundo o sexo – 2008

Dos 24 médicos com pós-graduação stricto sensu, 22 informaram 
a especialidade obtida no curso. Medicina de família e comunidade foi a 
área mais frequente (oito médicos), seguida de clínica médica (quatro). 
Pediatria, gineco-obstetrícia e cirurgia geral receberam uma indicação 
cada. Embora esses resultados mostrem opções profissionais compatíveis 
com as necessidades do Programa, 31,8% dos médicos (sete) informaram 
outras escolhas, o que mostra a expressiva diversificação de preferências, 
possivelmente apontando para a necessidade de esforços na capacitação 
desses quadros direcionados para áreas ou temas que mais possam con-
tribuir para a eficácia do PSF (Tabela 22, anexa).

Praticamente a metade, 11 médicos entre 21 (Tabela 23, anexa), dos 
que informaram a instituição responsável pela pós-graduação obteve sua 
formação na Região Norte. A outra metade é oriunda do Sudeste (5), do 
Nordeste (3) e do exterior (2).

(c) Pós-graduação lato sensu: residência médica e especialização

No mundo dos serviços de saúde, mais especificamente no campo 
médico, as modalidades lato sensu, como a residência médica e os cursos 
de especialização, costumam ser as mais procuradas. A Tabela 19, anexa, 
confirma essa situação no âmbito dos médicos do PSF de todas as quatro 
cidades estudadas.
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Entre os 104 médicos (42,79% em 243) que conquistaram algum 
título de pós-graduação lato sensu, a maioria (64,42% em 104) optou pela 
especialização como forma de aprimoramento profissional, provavel-
mente porque o acesso a essa modalidade costuma ser mais fácil do que 
a residência, seja porque a oferta de vagas em RM é escassa, não acompa-
nhando a pressão da demanda, seja porque a especialização é uma alter-
nativa mais rápida que ao fim e ao cabo atende ao mesmo objetivo (título 
de especialista). Os demais ou cursaram exclusivamente residência (25%) 
ou foram mais além (10,58%), fazendo ambos os cursos (Tabela 19, anexa).

Residência médica

Era de apenas 5,09% em 1999 o percentual de médicos do PSF da 
Região Norte que já tinham concluído curso de residência. Em 2006, nas 
capitais do Centro-Oeste6 o percentual foi cerca de sete vezes superior 
(36,7%). Já em 2008 esta pesquisa constatou que 15,22% (Tabela 24, anexa) 
dos médicos do PSF (243) de capitais do Norte do país tinham curso de 
residência. Mas há variações intermunicipais significativas: Rio Branco é 
a cidade onde o percentual está bem acima da média (27,77%), enquanto 
Manaus está abaixo (12,90%) (Gráfico 13).

Gráfico 13 Percentual de médicos do PSF de quatro capitais da Região 
Norte portadores de curso de residência médica por cidade e 
total – 2008

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total
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Em 14 casos (38,89%) o curso foi realizado na capital do estado 
onde o médico reside, e em um caso em outro estado da Região Norte. 

6  Excluindo o DF e incluindo Palmas.
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Residências cursadas em outra região (13) e no exterior (8) correspondem 
a 36,11% e 22,22%, respectivamente (Tabela 25, anexa).

Na origem por estado observa-se que o Pará é o maior responsável 
pela formação de médicos residentes (sete), seguido do Amazonas (cinco), 
São Paulo (quatro) e Rio de Janeiro (três), o que pode estar associado a 
maior capacidade de oferta desses estados em relação às demais unida-
des federadas da Região Norte. Mas o exterior, como visto, é a principal 
origem dos ex-residentes (oito médicos ou 22,86%) (Tabela 26, anexa). 
Nas capitais da Região Centro-Oeste em 2006, por exemplo, a quase tota-
lidade (91,7%) dos ex-residentes realizou sua formação na própria região 
(52,8%), principalmente em Goiás, e na Região Sudeste (38,9%); apenas 
uma residência foi realizada no exterior.
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rEsidência médica nO Brasil

A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a 

profissionais da medicina e ministrada em instituições de saúde, universitárias ou não, em 

regime de dedicação exclusiva, sob a forma de curso de especialização sob orientação de 

médicos de elevada qualificação ética e profissional.

Esse sistema de ensino da prática clínico-hospitalar e de treinamento em serviço 

nasceu em 1889 nos Estados Unidos (Hospital Johns Hopkins) por proposta do Conselho 

de Hospital e Ensino da Associação Médica Americana. No Brasil, a implantação do primeiro 

programa de residência médica aconteceu em 1948 no recém-fundado Hospital das Clínicas 

da USP.

As décadas de 1960 e 1970 foram de grande ampliação tanto no número de pro-

gramas como no número de vagas. Em 1977 foi criada a Comissão Nacional de Residên-

cia Médica (CNRM) do MEC (Decreto n. 80.821 de 05/07/1977). Quatro anos depois, a Lei 

n. 6932/1981, ao dispor sobre as atividades do médico-residente, estabeleceu, entre outras 

diretrizes, a concessão do título de especialista aos médicos que concluíssem curso de resi-

dência em programa credenciado pela Comissão.

O regime de trabalho nesses cursos é de dedicação exclusiva, com uma carga horária 

semanal de sessenta horas. A duração do curso pode variar entre dois e cinco anos, conforme 

a especialidade. A remuneração (bolsa de estudos não tributável) é de R$1.916,45 (2008), 

mas pode ser reajustada para mais em especialidades prioritárias ou estratégicas. Segundo o 

dr. Roberto Barros, da CNRM, o mercado de trabalho dita as formas de inserção profissional. 

Isso, porém, segundo a mesma fonte, cria uma defasagem em relação às necessidades do 

país, como em medicina de família e comunidade, a qual, embora estratégica para a conso-

lidação do SUS e, por isso, uma prioridade de governo, tem relativamente pouca demanda.

Como instrumento de pós-graduação lato sensu cumpre dois outros papéis além 

do que lhe é inerente (formar especialistas). Um é suprir as conhecidas deficiências da gra-

duação médica. O outro papel é atuar como fator de fixação do profissional na região onde 

fez o curso de especialização. Nesse sentido, uma política de desconcentração da RM pode 

trazer efeito positivo importante na redução das desigualdades na distribuição geográfica 

de médicos.

Fonte: http://tribunadonorte.com.br/noticia/governo/cria-2-mil-vagas-para-residencia-
-medica/1291; http://www.saude.ba.gov.br/int_acoes_resid.html; http://www.universia.
com.br/posuniversitario/materia.jsp?15723
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Menos de 20% (18,66%) dos médicos com residência podem ser 
classificados como jovens (menos de 30 anos); mas 83,34% estão, vale 
dizer, no apogeu de sua capacidade de trabalho (menos de 50 anos de 
idade).7 Apenas um (em Manaus), entre os 36 ex-residentes que informa-
ram a idade, contava mais de 60 anos (Tabela 27, anexa).

Nas capitais do Centro-Oeste pesquisadas em 2006, as mulheres 
eram maioria (61,8%) entre os profissionais com título de residência. O 
percentual feminino mais alto (70%) foi registrado em Cuiabá. Na média 
das capitais do Norte (Tabela 28, anexa) a distribuição por sexo das ex-
-residentes é equitativa (50%), embora as mulheres sejam maioria em 
Belém. No total de profissionais do Programa (com e sem residência), 
como já visto (Tabela 1), a participação feminina é predominante em Boa 
Vista (61,54%) e em Belém (73,77%) e na média das cidades (55,42%).

Mesmo sendo relativamente baixa (5,35%) a participação dos médi-
cos com RM no total de médicos do Programa, não deixa de ser auspicioso 
constatar que medicina de família e comunidade é a área de concentra-
ção de maior frequência (13 em 36) entre as cinco especificadas no ins-
trumento de pesquisa (excluídas “outras”). Dos 13 profissionais com essa 
especialização, seis são mulheres (Gráfico 14 e Tabela 28, anexa).

Gráfico 14 Número de médicos com curso de residência em medicina de 
família e comunidade por cidade – 2008

7 Na Região Centro-Oeste o percentual em 2006 foi bem inferior: 51,5%.

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém

4 4

3

2



Volume 10 57

As duas outras áreas mais frequentes de concentração de profissio-
nais com residência médica foram as de clínica médica (sete profissionais) 
e gineco-obstetrícia (seis profissionais), conforme Gráfico 15.

Gráfico 15 Principais áreas temáticas (especializações) da residência 
médica dos profissionais do PSF do conjunto de quatro 

capitais da Região Norte – 2008
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Cerca de 32% (78)8 em um total de 243 médicos fizeram curso de 
especialização (Gráfico 16 e Tabela 29, anexa). Boa Vista (15,38%) é a única 
cidade com percentual abaixo da média. Todas as demais estão acima, 
ainda que sem grandes diferenças entre elas.

8 Sessenta e sete cursaram apenas essa forma de pós-graduação lato sensu; 11, além disso, 
fizeram residência médica (Tabela 15).
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Gráfico 16 Distribuição percentual dos médicos do PSF de quatro 
capitais da Região Norte com especialização por cidade e 
total – 2008 

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total
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A distribuição por sexo dos médicos com algum curso de especializa-
ção mostra, na média, uma ligeira predominância masculina (53,42%), que 
se reproduz com diferentes valores em duas cidades: Manaus (58,53%) e, 
sobretudo, em Boa Vista (80%), onde essa diferença é mais intensa; nesta 
última cidade, dos cinco especialistas apenas um é mulher. Mas a repar-
tição se inverte em Belém, onde as mulheres são majoritárias (61,90%), 
enquanto em Rio Branco o número de profissionais do sexo masculino 
com algum curso de especialização é igual ao de mulheres na mesma con-
dição (Gráfico 17 e Tabela 30, anexa).

Gráfico 17 Percentual de médicos do PSF com algum curso de 
especialização de quatro capitais da Região Norte por sexo e 
total – 2008
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Os 78 médicos que informaram possuir curso de especialização 
estão distribuídos por 17 especialidades distintas (inclusive 11 “outras” não 
especificadas na Tabela 31, anexa). Da mesma forma que na residência 
médica, medicina de família e comunidade também é a área de concentra-
ção de maior frequência (27 ou 34,62%) entre as especializações.9 A seguir 
vem medicina do trabalho (15 ou 19,23%) e clínica médica (7 ou 8,97%).

Gráfico 18 Percentual das principais especialidades informadas pelos 
médicos de família do conjunto de quatro capitais (Belém, 
Boa Vista, Manaus e Rio Branco) da Região Norte – 2008 
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*Inclui médicos com curso de especialização (67) e com RM e especialização (11) (Tabela 15)

Três aspectos relacionados à especialização, até certo ponto insóli-
tos, podem ser destacados entre os achados da pesquisa: primeiro, a grande 
diversidade de especialidades médicas apontadas pelos profissionais pes-
quisados, como mostra o Gráfico 18; segundo, o número, relativamente 
alto, de especialistas em medicina do trabalho (a segunda especialidade 
mais citada); e, por fim, a baixa frequência de especialidades tradicionais 
no elenco de opções de carreira dos profissionais pesquisados: pediatria 
(três citações), cardiologia (duas citações) e gineco-obstetrícia (uma cita-
ção) (Tabela 31, anexa).

9 Na Região Centro-Oeste (2006), pediatria foi a área de especialização de maior frequência, 
seguida de medicina de família e comunidade.
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EspEcialidadE médica: O quE é E cOmO alcançá-la

Especialidade “é o núcleo de organização do trabalho médico que aprofunda vertical-

mente a abordagem teórica e prática de segmentos da dimensão biopsicossocial do indivíduo e da 

sociedade”. Área de atuação, por sua vez, “é a modalidade de organização do trabalho médico 

exercida por profissionais capacitados para exercer ações médicas específicas, sendo derivada e 

relacionada com uma ou mais especialidades”.

Passo importante no sentido da regulamentação das especialidades médicas foi o 

convênio firmado em abril de 2002 entre o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associa-

ção Médica Brasileira (AMB) e a Comissão Nacional de Residência Médica tendo por “fina-

lidade a conjugação de esforços para estabelecer critério para o reconhecimento, a denominação, o 

modo de concessão e registro de especialista e certificado de área de atuação médica”. Desde então 

cabe à CNRM credenciar e autorizar o funcionamento de programas de residência médica, 

à AMB orientar e fiscalizar a forma de concessão de títulos e certificados e ao CFM registrar 

esses títulos e certificados.

Os órgãos formadores de especialistas acreditados são as residências médicas cre-

denciadas e autorizadas pela CNRM e as sociedades de especialidades filiadas à AMB que 

tenham programas de ensino por essa entidade.

Os títulos de especialistas podem ser obtidos através da AMB mediante concurso 

realizado pela respectiva sociedade de especialidade desde que ela seja filiada à AMB e 

atenda aos requisitos aprovados pela Comissão Mista de Especialidades (CME). O concurso, 

aberto para médicos com registro definitivo no CRM e com mais de dois anos de formados, 

consta de no mínimo exame de currículo e prova escrita e, se necessário, oral e/ou prática.

A Resolução CFM n. 1.634/2002 veda ao médico declarar vinculação com especia-

lidade ou área de atuação sem ser possuidor de título ou certificado a ele correspondente 

devidamente registrado no CRM, bem como divulgar especialidade ou área de atuação que 

não seja reconhecida pelo CFM ou pela CME. A mesma Resolução, em seu Anexo II, reco-

nhece cinquenta especialidades com as respectivas áreas de atuação.

Fonte: Resolução CNRM n. 5/2002. Disponível em: http://www.sbmfc.org.br/News/Media/
feb18acb9CNRM052002.doc. Acesso em: 15/01/2010; Resolução CFM n. 1.634/2002. Dispo-
nível em: http://sbmfc.org.br/News/Media/fb18acb9/Resolução%20CFMY.20n.doc. Acesso 
em: 15/01/20010.
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(d) capaciTação em saúde da família 

Dos 227 médicos que responderam à questão 16 do questionário,10 
praticamente a metade (112) informou que tinha sido capacitada em saúde 
da família antes de ingressar no Programa. Esse percentual seria bem 
menor não fora a taxa elevada (66%) proporcionada pelos 76 (em 115) 
médicos de Manaus, pois os valores observados em Boa Vista (21,62%) e 
em Belém (33,33%) situam-se bem abaixo da média (Tabela 32, anexa).

Dos 112 médicos que tiveram capacitação prévia, 106 (94,64%) 
mencionaram a carga horária do treinamento realizado. A maioria deles 
(57,55%) recebeu treinamento de duração igual ou inferior a quarenta 
horas. Valores mais baixos foram registrados nas capitais de menor porte 
(Rio Branco – 22,22%, e Boa Vista – 25%) e mais altos nas duas de maior 
porte (Manaus – 63,1%, e Belém – 68,75%). Justo o contrário aconteceu 
em relação aos médicos que receberam a maior carga horária da capacita-
ção: para uma média de 13,21% dos profissionais do conjunto das cidades 
que tiveram treinamento equivalente ou superior à carga horária requerida 
para um curso de especialização (360 horas), as taxas mais baixas ficaram 
com as duas metrópoles (Manaus – 6,85%, e Belém – 12,50%), enquanto 
as mais altas ficaram com Rio Branco (55,56%) e Boa Vista (25%) (Tabela 
33, anexa).

Secretarias de Saúde, estaduais e municipais, bem como universi-
dades foram os principais protagonistas no treinamento de médicos antes 
do ingresso no PSF, principalmente as primeiras, responsáveis pela capa-
citação de 72,73% dos 99 profissionais que informaram qual a entidade 
responsável pelo treinamento. Em Manaus, o percentual desses médicos 
alcança 85,07%. As secretarias só perdem hegemonia nesse quesito em 
Rio Branco e em Belém, onde a universidade foi a principal responsável 
pela capacitação prévia. Esse quadro não se altera mesmo juntando esco-
las de saúde pública e universidades em um único grupo (instituições de 
ensino), uma vez que as escolas de saúde pública respondem por apenas 
4,04% do total de treinados (Tabelas 34 e 35, anexas).

Enquanto, como mencionado antes, 49,34% (112 médicos) decla-
raram ter recebido capacitação prévia em SF (Tabela 32), cai para 39,72% 

10  Capacitação em saúde da família antes do ingresso no Programa.
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o percentual de médicos que receberam treinamento após ingressarem no 
Programa em que atuam (Tabela 36, anexa).11 Entre os capacitados depois 
do ingresso no PSF, o maior percentual (47,30%) corresponde aos médicos 
treinados em quarenta ou menos horas. Pouco mais de 32% dos médicos 
(40% em Belém e em Rio Branco) tiveram acesso a curso com nível de 
especialização, ou seja, com carga horária igual ou superior a 360 horas 
(Tabela 37).

O treinamento na maioria das vezes (60%) foi proporcionado por 
Secretaria de Saúde, principalmente em Boa Vista, onde o percentual trei-
nado por essa instituição chegou a 70%. Estabelecimentos de ensino (uni-
versidades e escolas de saúde pública) responderam por cerca de 37% dos 
treinamentos na média das cidades (Tabelas 38 e 39, anexas).

3. 2. 3 Experiência
A vivência profissional pode ser mensurada pelo (i) tempo de for-

mado (Tabela 40, anexa), (ii) pela duração da prática médica pública e pri-
vada vivida antes e depois do ingresso no PSF (Tabelas 41 e 42, anexas), 
(iii) pelo tempo de exercício da(s) especialidade(s) (Tabelas 43 e 30, ane-
xas), (iv) pela experiência de trabalho em saúde e em saúde da família 
antes da atual (Tabela 44, anexa) e (v) pela autoavaliação baseada na infor-
mação quanto às áreas em que o médico se considera especialista, ainda 
que sem titulação específica (Tabela 45, anexa).

No primeiro quesito (tempo de formado) há uma distribuição bas-
tante heterogênea entre as faixas estudadas nas quatro cidades. Na média 
das capitais, pouco mais de 70% dos médicos (70,42%) têm menos de 
15 anos de graduação. Os menos experientes (menos de cinco anos de 
formados) são 24,17%, mas a taxa oscila entre 38,46% (Boa Vista) e ape-
nas 11,76% (dois médicos) em Rio Branco. Os mais experientes – mais de 
25 anos de vida profissional   são 15% na média, caindo para 11,76% em 
Rio Branco (Tabela 40, anexa). Para usar a tipologia utilizada por Machado 
(1997), pode-se dizer que pouco menos da metade (46,25%) dos médicos 
ora pesquisados está na fase de afirmação profissional (entre cinco e 14 
anos de graduação). Nesse quesito, Rio Branco e Manaus apresentam per-

11  Oitenta e cinco médicos em 214 que responderam à questão 17 (Capacitação em saúde da 
família após ingressar no Programa na cidade onde atuam).
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centuais acima da média, respectivamente 58,82% e 51,22%. As estatísti-
cas descritivas relativas ao tempo de formado estão na Tabela 46, anexa. 
Belém é a capital com a média (13,02) e a mediana (11) de anos de for-
mado mais altas.

O grau de experiência desses profissionais medido pelo tempo de 
posse do respectivo título de pós-graduação pode ser considerado como 
médio. Dezessete dos 24 médicos com pós-graduação stricto sensu infor-
maram o número de anos de titulação. Apenas dois, um em Rio Branco 
e um em Boa Vista , realizaram a respectiva pós-graduação há mais de 
15 anos. Manaus e Belém concentram os pós-graduados mais recentes 
(menos de 15 anos) (Tabela 43, anexa).

A experiência medida pelo tempo de exercício profissional depois 
da conclusão da RM mostra que 83,87% dos médicos (ambos os sexos) 
têm menos de 15 anos de experiência, o que parece compatível com a 
idade média dos profissionais. Há uma ligeira supremacia das mulheres. 
Entre elas o percentual (87,59%), acima da média, é superior ao observado 
entre os homens (80%) (Tabela 47, anexa). Apenas uma profissional tem 
mais de 25 anos de exercício profissional pós RM. Pouco mais de 60% dos 
profissionais contam com mais de cinco e menos de 35 anos de trabalho 
na área, ou seja, atravessam a fase mais produtiva de sua vida profissional 
(Tabela 47, anexa).

A grande maioria dos que fizeram curso de especialização (87,18%, 
na média) conta menos de 15 anos de exercício na especialidade. Esse per-
centual varia entre 90,48% em Manaus e 71,43% em Rio Branco (Tabela 
41, anexa).
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Gráfico 19 Percentual de médicos com menos de 15 anos de conclusão 
de curso de especialização por cidade e total da Região 
Norte– 2008 

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

71,43%

90,48%

83,33%
86,96% 87,18%

A experiência clínica do médico é, por sua vez, um fator crítico para 
que o Programa alcance seus objetivos com qualidade, particularmente 
quanto à capacidade de diagnosticar e tratar a maior parte dos casos que 
demandam atenção primária. Quanto mais frágil for essa aptidão, mais 
distantes ficam os objetivos da Estratégia de Saúde da Família. Como é 
sabido, resta muito por fazer na capacitação nessa área. Embora muito já 
tenha sido feito, esforços adicionais são necessários não só na educação 
continuada como na ampliação do número de profissionais titulados em 
uma das modalidades de pós-graduação, tendo a saúde da família como 
área de concentração. Esses esforços surtirão mais efeito quanto melhor 
tiver sido a formação acadêmica básica (graduação) e maior for a vivên-
cia em medicina geral. Quanto menos atendidos forem esses requisitos, 
maior o risco de a Atenção Básica em geral e o PSF em particular perderem 
credibilidade na sua função estratégica de porta de entrada do sistema, 
uma vez que tenderia a crescer a referência desnecessária de pacientes 
para níveis de atenção secundária e terciária.

Em 2006, os médicos do PSF das capitais do Centro-Oeste infor-
maram vivência nas áreas ambulatorial e hospitalar próxima de 14 anos 
em média, tanto no setor público como no privado. Os achados de 2008 
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nas capitais do Norte revelam uma média bem menor: ao redor de oito 
anos (Tabela 42, anexa). A diferença pode ser atribuída, pelo menos par-
cialmente, à idade média dos profissionais, mais alta no Centro-Oeste (da 
ordem de 43 anos) do que no Norte (38). Enquanto em duas das quatro 
capitais estudadas em 2006 (Campo Grande e Palmas) a idade média era 
superior a 46 anos, nas capitais da Região Norte deste estudo a média de 
idade é sempre inferior a 40 anos (Tabela 6, anexa).

De modo geral, a experiência agregada pública e privada (ambu-
latorial, hospitalar e outras) dos médicos de Saúde da Família apresenta, 
na média de cada capital, valores relativamente próximos da média de 
seu conjunto (8,03 anos), salvo em Rio Branco (pouco mais de seis anos) 
(Tabela 42, anexa). Diferenças aparecem quando se examina separada-
mente a experiência em cada setor (público x privado) ou entre áreas (hos-
pitalar, ambulatorial e outras). Enquanto a experiência no setor público é 
homogênea, sem grandes variações entre cidades (média de 8,34 anos), a 
experiência no setor privado é bem mais expressiva em Boa Vista (13,08 
anos) do que em Rio Branco (quatro anos).

Por fim, a autoavaliação. Embora pouco objetiva e eventualmente 
comprometida pelo viés natural que lhe é inerente, a autoavaliação pode 
ser uma ferramenta acessória interessante, desde que usada com cautela. 
Não surpreende que, pelo menos nesta pesquisa, ela desvele um quadro 
otimista e de autoconfiança. Na verdade, apenas 7% (taxas polares de 
10,26% em Boa Vista e 5,56% em Rio Branco) dos 243 médicos que res-
ponderam à pergunta não se consideram especialistas em alguma área, 
tendo ou não titulação específica. O que surpreende até certo ponto é o 
percentual médio (8,65%) dos que se autoavaliam como especialistas em 
quatro ou mais áreas (Tabela 48, anexa).

Em média cada profissional apontou quase duas (1,81) áreas de 
especialização independentemente da posse de título (440 citações por 
243 profissionais), como se pode depreender das Tabelas 45 e 48, anexas. 
Medicina da família (34,55%) aparece com a maior frequência, seguida de 
clínica médica (32,27%). Essa ordem se mantém em duas localidades (Rio 
Branco e Manaus), mas se inverte em Boa Vista e Belém. Cirurgia geral e 
ginecologia/obstetrícia, nessa ordem, são as menos citadas, o que parece 
consistente com a opção pelo PSF feita pelos profissionais, até porque, 
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pelas características da medicina de família no SUS, as aptidões nessas 
duas áreas teriam, ao contrário das demais, menor possibilidade de prá-
tica integral no Programa. Pediatria é a terceira área mais citada na média 
das cidades e em três capitais. A exceção é Rio Branco, onde o grupo de 
“outras” ocupa a terceira posição, com um percentual de citações (20,69%) 
duas vezes acima da média (10,91%) (Tabelas 45 e 48, anexas).

3. 3 perfil do desempenho do médico no proGrama

3. 3. 1 Foco do trabalho
“O traço predominante no perfil do PSF, pelo menos no imaginá-

rio da população, parece ser o atendimento domiciliar. Possivelmente essa 
imagem se deve menos ao trabalho do médico do que à ação de outros 
membros da equipe, principalmente o agente comunitário de saúde. Isto 
porque o tempo dedicado pelo médico à atenção domiciliar (nas capitais 
do Centro-Oeste) é relativamente pequeno, como indica esta pesquisa: o 
percentual do atendimento domiciliar na carga de trabalho semanal do 
médico (40 horas) é, em média, de 12% (Gráfico 10), variando entre 9% 
(Palmas) e 15% (Cuiabá)” (SANTANA, et al., 2010b, p. 82). 

Nesta pesquisa da Região Norte a participação do atendimento 
domiciliar na carga de trabalho semanal do médico foi, em média, de 
22,05% (Tabela 49, anexa). Mais elevada, portanto, do que o valor encon-
trado nas capitais do Centro-Oeste. Também na Região Norte, como havia 
acontecido no Centro-Oeste, a carga maior de trabalho recai sobre o aten-
dimento convencional de consultório, que absorve 42,36% (55,15% em 
Rio Branco) das quarenta horas semanais de trabalho médico. Atividades 
consideradas típicas do PSF (atenção domiciliar, atendimento em grupo 
na unidade, trabalho na comunidade) absorvem algo em torno de 36% 
da carga horária semanal de trabalho médico na média das quatro cida-
des. Não há grandes variações entre elas, salvo em Rio Branco (25,31%) 
(Gráfico 20). As atividades meio12 respondem em média por cerca de 22% 

12  Administração, capacitação, deslocamento, estudo e atividades com a equipe.
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(variando de 16,1% em Boa Vista a 26,7% em Belém) do tempo de traba-
lho contratado (Tabela 49, anexa).

Gráfico 20 Percentual do tempo médio semanal de trabalho dos 
médicos de Saúde da Família de capitais selecionadas da 
Região Norte focado em atividades típicas do PSF por cidade 
e total – 2008

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

25,31%

37,25% 34,86% 36,45% 35,92%

3. 3.2 Atuação em equipe

A propensão para atuar em equipe é uma das características dese-
jáveis dos profissionais de Saúde da Família. Neste bloco de perguntas 
procurou-se avaliar a interação dos médicos com os demais integrantes 
da equipe. Com esse objetivo pesquisou-se a prática de buscar colabo-
ração com os demais membros das equipes, circunstâncias e frequências 
da ocorrência de trabalho conjunto e participação dos profissionais médi-
cos no atendimento a grupos de usuários. Procurou-se também avaliar a 
participação dos médicos nas atividades de coordenação dos trabalhos da 
equipe. Perguntou-se ainda sobre aspectos da supervisão técnica e admi-
nistrativa desenvolvida com as equipes e sobre os fatores que, na opinião 
dos médicos, poderiam contribuir para a melhoria do PSF local.

COLABORAÇÃO ENTRE OS MEMBROS DA EQUIPE
Cerca de 84% dos médicos entrevistados no conjunto das quatro 

capitais afirmaram que buscam habitualmente a colaboração de outros 
membros da equipe no desenvolvimento de suas funções. Em relação a 
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esta prática não há grande variação nos valores encontrados. Os percen-
tuais dos que afirmaram buscar habitualmente colaboração variaram entre 
79,49% em Boa Vista e 88,24% em Rio Branco (Tabela 50, anexa).

Verificou-se também que a busca de interação é uma via de mão 
dupla, pois 83,75% do total de médicos informou que eram solicitados a 
cooperar, de forma habitual, por outros integrantes da equipe. Também 
neste caso não há variação importante entre os valores observados nas 
quatro capitais. O chamamento por parte de outros membros da equipe é 
ocorrência habitual entre 91,94% dos médicos de Belém. Nas outras cida-
des, os percentuais são ligeiramente mais baixos: 83,33% em Rio Branco, 
81,82% em Manaus e 76,92% em Boa Vista (Tabela 51, anexa).

Mas é o atendimento no domicílio a atividade que propicia maior 
interação entre os membros da equipe. Assim informaram 71,79% dos 
médicos de Boa Vista, 77,42% de Belém, 83,06% de Manaus. A exceção foi 
Rio Branco, onde a atividade exercida com maior frequência com outros 
membros da equipe foi a consulta na unidade (77,78%). As atividades na 
comunidade também costumam ser compartilhadas com outros mem-
bros da equipe, segundo 48,72% dos médicos de Boa Vista, 62,90% dos 
de Belém, 70,16% dos de Manaus e 72,22% dos de Rio Branco (Tabela 52, 
anexa).

Além de atendimento no domicílio, consulta na unidade e ativida-
des na comunidade, também foi indagada a frequência de participação 
com outros membros da equipe no atendimento em grupo na unidade 
e em atividades administrativas. Neste último tipo de atividade a partici-
pação habitual de outros membros é menos frequente, sendo informada 
por 35,90% dos médicos em Boa Vista, 27,42% em Belém e 22,22% em 
Rio Branco. Em Manaus, diferentemente, a maioria dos médicos (61,29%) 
afirmou compartilhar de forma habitual das atividades administrativas 
(Gráfico 21 e Tabela 52, anexa).
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Gráfico 21 Atividades em que ocorre habitualmente atuação conjunta 
de médicos de Saúde da Família com outros membros da 
equipe, por município – 2008
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3. 3.3 Participação no atendimento a grupos
A formação de grupos de pacientes é uma estratégia utilizada na 

atenção a alguns segmentos de usuários dos serviços de saúde. Procurou-
-se avaliar nessa modalidade de atendimento em que grupos de usuários 
a participação dos médicos ocorre com maior frequência. O questionário 
apresentou uma relação de 11 grupos (gestantes, crianças, adolescentes, 
mulheres adultas, homens adultos, idosos, obesos, diabéticos, hipertensos, 
alcoólatras e portadores de transtornos mentais), além de abrir a possibili-
dade de que outros grupos fossem especificados. Em todas as localidades 
estudadas, diabéticos, hipertensos, gestantes e idosos são os grupos que 
com maior frequência contam com a participação de profissionais médi-
cos no atendimento. Os grupos com menor frequência foram alcoólatras, 
portadores de transtornos mentais e obesos. Nos dois primeiros possi-
velmente por exigirem pessoal especializado na sua condução (Tabela 53, 
anexa).
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3. 3.4 Reuniões de trabalho e programação de atividades

PERIODICIDADE E DURAÇÃO DAS REUNIÕES DE 
COORDENAÇÃO
O trabalho em equipe exige interação e coordenação entre seus 

membros. Uma forma de avaliar o grau de coordenação foi perguntar pela 
periodicidade das reuniões das equipes. Foi apresentado o seguinte elenco 
de respostas: semanal, quinzenal, mensal, sem periodicidade definida e não se 
reúne. A periodicidade semanal na realização das reuniões de coordenação 
foi a mais apontada pelos médicos dos quatro municípios, variando as res-
postas entre 61,11% em Rio Branco e 68,60% em Manaus. A periodicidade 
quinzenal se fez mais presente nos municípios de Boa Vista (para 30,77% 
da equipes) e Rio Branco (16,67% das equipes) em relação aos demais. No 
conjunto das localidades, 11,34% das equipes disseram não ter periodici-
dade definida para as reuniões. Apenas em Rio Branco apareceu a infor-
mação, em dois casos, de que a equipe não se reúne (Tabela 54, anexa).

A duração média mais mencionada para as reuniões de coordena-
ção é de mais de uma hora até duas horas em todas as localidades. Cerca de 
40% das respostas apontaram essa duração (Tabela 55, anexa). Quando 
a estas reuniões são incorporadas as que duram menos de uma hora o 
percentual médio sobe para perto de 65%, variando entre 81,25% (Rio 
Branco) e 53,85% (Boa Vista).

COORDENAÇÃO DAS EQUIPES
Procurou-se identificar qual o profissional da equipe que habitual-

mente coordena as reuniões ou se há um sistema de rodízio. Em três loca-
lidades são os enfermeiros que habitualmente coordenam as reuniões das 
equipes: Rio Branco (68,75%), Boa Vista (56,41%) e Belém (53,45%). Em 
Manaus a situação é diferente: são os médicos que com maior frequência 
(72,73%) coordenam as reuniões das equipes (Tabela 56, anexa).

 VALORIZAÇÃO DAS REUNIÕES DE COORDENAÇÃO
Em todas as localidades a maioria expressiva dos médicos entre-

vistados (85%) considera as reuniões de coordenação muito importantes 
para a eficiência do trabalho das equipes. Essa opinião é compartilhada 
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por 89,74% dos médicos de Boa Vista, 85,12% dos de Manaus, 84,48% 
dos de Belém e 81,25% dos de Rio Branco (Gráfico 22). Apenas 13,25% 
dos médicos consideram que as reuniões de coordenação contribuem um 
pouco para o trabalho de equipe, e é meramente residual (menos de 1,3% 
em média) o percentual de médicos que não tem opinião formada sobre a 
questão ou que entendem que as reuniões não ajudam (Tabela 57, anexa). 

Gráfico 22 Percentual de médicos que expressaram a opinião de que as 
reuniões de coordenação contribuem muito para a eficiência 
do trabalho em equipe por município – 2008

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém
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De forma consistente com a importância elevada dada às reuni-
ões de coordenação da equipe, 91,74 % dos médicos declaram participar 
habitualmente desses eventos. Todos os demais informaram ter participa-
ção ocasional. Não houve qualquer registro de não participação (Tabela 58, 
anexa).

Quanto à coordenação das equipes, na média das capitais ela é 
exercida por médicos (54,08%), mas, na verdade, somente em Manaus 
essa situação está presente com maior intensidade. Nesta capital, 69,38% 
dos médicos têm exercido, formal ou informalmente, a coordenação. Nas 
demais, Rio Branco (44,44%), Boa Vista (34,21%) e Belém (41,67%), as 
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equipes são habitualmente coordenadas por outros profissionais (Gráfico 
23 e Tabela 59, anexa).

Gráfico 23 Percentual de médicos que afirmaram exercer, formal ou 
informalmente, a coordenação da equipe de Saúde da 
Família por município – 2008

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém
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Quando a pergunta é feita em relação a experiências ocorridas no 
passado, constata-se que na média das capitais o percentual de médicos 
que já exerceram a coordenação da equipe de Saúde da Família é inferior 
a 40%. Manaus também aparece como localidade onde foi maior o per-
centual de médicos afirmando já terem assumido essa função (53 
,98%). Em todas as outras três localidades, ao redor de 75% dos médicos 
não haviam tido essa experiência anteriormente. Os percentuais foram de 
74,36% em Boa Vista, 76,27% em Belém e 76,47% em Rio Branco (Tabela 
60, anexa).

 
PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COMO PRÁTICA COLETIVA
A sistemática de elaboração da programação de atividades da 

equipe pode ser um indicador do envolvimento dos profissionais nas ati-
vidades do cotidiano, em uma perspectiva de maior responsabilização no 
trabalho de toda a equipe.
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Nas quatro localidades, o percentual de entrevistados informando 
que a programação de atividades era elaborada em conjunto pela equipe 
variou de 64,71% em Rio Branco a 72,27% em Manaus (média de 70%).

O procedimento de elaboração individual com posterior consolida-
ção pelo coordenador chegou a quase 15% no conjunto das quatro locali-
dades; essa prática é mais frequente em Rio Branco (23,53%) e em Belém 
(23,73%). A elaboração da programação pelo coordenador da equipe foi 
mais mencionada em Boa Vista (20,51%). Em Manaus (10,08%), Belém 
(6,78%) e Rio Branco (5,88%) essa conduta é menos frequente (Tabela 61, 
anexa).

3.3.5 Supervisão

SUPERVISÃO MÉDICA
No conjunto das quatro localidades, perto de 80% dos entrevista-

dos informou não receber acompanhamento de supervisores médicos no 
desenvolvimento de suas atividades. Essa ausência de supervisão médica 
teve seu percentual mais elevado em Belém (87,93%) e mais baixo em Rio 
Branco (61,11%). Em Manaus e Boa Vista esses percentuais ficaram pró-
ximos à média geral (Tabela 62, anexa). Na pesquisa realizada em capitais 
da Região Centro-Oeste e Palmas/TO o percentual de médicos que infor-
maram não receber o acompanhamento de supervisores médicos também 
foi elevado: cerca de 75% (SANTANA, 2010b, p. 93).

SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA
A realização de reuniões de supervisão das equipes de Saúde da 

Família pelo nível central das Secretarias Municipais é mais frequente em 
Manaus, onde 83,62% dos médicos informaram recebê-la. Em Boa Vista e 
Belém a frequência de supervisão é menor: 65,79% e 58,62%, respectiva-
mente. Em Rio Branco menos de um quarto das equipes (23,53%) recebe 
supervisão do nível central da Secretaria de Saúde (Gráfico 24 e Tabela 63, 
anexa).
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Gráfico 24 Percentual de equipes que receberam supervisão de nível 
central por município – 2008
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Em Manaus e Rio Branco a maior parte das equipes recebe super-
visão do nível central com periodicidade inferior a um mês: 74% das 
equipes em Manaus e 50% em Rio Branco. Em Boa Vista o percentual de 
equipes que recebe supervisão com essa periodicidade não chega a 9%. O 
percentual de supervisão sem periodicidade definida é elevado (34,18 % 
em média) em todas as localidades, com exceção de Manaus (10,53 %), 
chegando a 25% em Rio Branco, 60% em Boa Vista e 82,35% em Belém 
(Tabela 64, anexa).

 
3. 3.6 Fatores que poderiam melhorar os resultados do Programa

Com a intenção de avaliar a percepção dos médicos a respeito de 
fatores que poderiam melhorar os resultados do PSF local foram expli-
citadas quatro opções (capacitação dos médicos, capacitação da equipe, 
organização do trabalho e melhoria dos sistemas de referência e contrar-
referência), havendo a possibilidade de o entrevistado mencionar outro 
fator. Para cada uma das opções foi solicitado que o médico atribuísse um 
valor (escala 1 – menor valor – e escala 5 – maior valor) de acordo com sua 
opinião sobre a importância relativa de cada um dos fatores enumerados.
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Considerando apenas os fatores mais valorizados em cada locali-
dade (Tabela 65, anexa), constata-se que a capacitação dos médicos foi 
apontada como o fator mais importante em Belém. Em Rio Branco e em 
Boa Vista a organização do trabalho foi o fator mais importante para melho-
rar os resultados do Programa. Mas pouco variam (ligeiramente acima de 
quatro) os valores atribuídos nas diferentes cidades, salvo em Boa Vista, 
onde todos os fatores explicitados (capacitação de médicos, capacitação 
da equipe, organização do trabalho, referência e contrarreferência) recebe-
ram nota inferior a quatro. Em Manaus, a resposta “outro fator” foi a mais 
frequente; entre os fatores mais registrados encontraram-se referências a 
condições de trabalho e estrutura física. A capacitação da equipe, por sua 
vez, foi considerada o segundo fator mais importante em Rio Branco e em 
Manaus; a organização do trabalho e o aperfeiçoamento do sistema de 
referência e contrarreferência são os segundos fatores para os médicos de 
Manaus e de Boa Vista, respectivamente.

3. 3.7 Interação com outros profissionais 

Este bloco de questões teve como propósito avaliar as atividades 
relacionadas à interação com outros profissionais e os mecanismos de 
referência e contrarreferência, conforme a prática e a visão do médico. 
Com este objetivo foram formuladas questões sobre: (a) busca de opinião 
de especialistas, meios oferecidos pela instituição para obtê-la e quais os 
meios mais utilizados pelos profissionais; (b) as especialidades para as 
quais são referidos os pacientes; e (c) estimativas da proporção de enca-
minhamentos em relação ao total de atendimentos. Além disso, indagou-
-se também se o médico recebia algum tipo de retorno do especialista. Por 
fim, ouviu-se a avaliação dos médicos sobre o funcionamento dos meca-
nismos de referência e contrarreferência.

OUVINDO ESPECIALISTAS
Mais de 85% em média dos médicos de Saúde da Família das qua-

tro localidades solicitam a opinião de especialistas no atendimento de 
seus pacientes. Essa prática é utilizada por 92,31% dos médicos de Boa 
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Vista, 88,89% dos de Rio Branco e 90,16% dos de Belém. Em Manaus o 
percentual é um pouco menor: 80% (Tabela 66, anexa).

No conjunto das quatro localidades, os meios disponíveis para 
comunicação com especialistas foram, em ordem de frequência: pedido 
de parecer (61,84%) e telefone (14,98%). A internet é praticamente inexis-
tente: apenas três citações (duas em Belém e uma em Boa Vista), ou seja, 
essa tecnologia aparentemente não estaria disponível para o Programa em 
Manaus e em Rio Branco. Outros meios não especificados foram registra-
dos por 21,74% dos médicos (Tabela 67, anexa).

Já o meio mais utilizado no conjunto das localidades é o pedido 
de parecer (62,94%). Esse recurso é usado com mais frequência em Boa 
Vista (69,44%) e com menor em Rio Branco (50%). O telefone foi citado 
por 12,02% dos médicos. Outro meio (não especificado) foi indicado por 
17,77%. Embora disponível em duas cidades, como antes referido, a inter-
net praticamente não é usada: apenas uma citação em Belém (Tabela 68, 
anexa).

Gráfico 25 Meios mais utilizados pelos médicos de Saúde da Família 
para buscar a opinião de especialistas no conjunto das 
quatro capitais – 2008
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ENCAMINHAMENTO PARA ESPECIALIDADES
Neste item procurou-se identificar para quais especialidades e com 

que frequência os pacientes eram encaminhados para atendimento. No 
questionário foram especificadas quatro especialidades (cirurgia geral, clí-
nica médica, pediatria e gineco-obstetrícia), mas deixando a opção para o 
entrevistado apontar alguma outra. Solicitou-se ainda que fosse indicada 
a frequência dos encaminhamentos com base nos seguintes parâmetros: 
habitualmente, ocasionalmente ou não encaminha.

Em todas as localidades, entre as quatro especialidades básicas 
mencionadas, os menores percentuais de encaminhamento foram obser-
vados principalmente em clínica médica e em pediatria. Nessas especia-
lidades, o percentual de não encaminhamento ou de encaminhamento 
ocasional é maior, o que pode significar maior capacidade de resolução 
pelo médico de Saúde da Família. Em clínica médica, por exemplo, o per-
centual de resolução no local, ou seja, de não encaminhamento variou de 
53,27% em Manaus a 81,13% em Belém (Tabela 69, anexa).

Na média das quatro localidades, quase metade dos médicos 
(48,74%) estima em até 10% a proporção de pacientes referidos para aten-
dimento especializado. Belém é o município onde uma menor proporção 
de médicos (37,7%) estima que os encaminhamentos são iguais ou infe-
riores a 10%. Em Boa Vista, Manaus e Rio Branco mais da metade dos 
médicos acredita que os percentuais de referência não ultrapassam 10% 
dos casos atendidos (Gráfico 26 e Tabela 70, anexa).

Gráfico 26 Percentual de médicos que estimam referir até 10% dos casos 
para atendimento especializado e percentual que estima 
referir mais de 10% dos casos por município – 2008
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RETORNO DE INFORMAÇÃO SOBRE PACIENTE 
ENCAMINHADO
O recebimento pelo médico de família de alguma informação sobre 

a avaliação ou o tratamento do paciente que foi encaminhado a médico 
especialista ainda é pouco frequente. Apenas 6,72% dos médicos das 
quatro capitais informaram que o retorno de informação ocorria frequen-
temente, enquanto 39,92% registraram que esse procedimento era raro. 
Mas a maioria dos médicos entrevistados – 72,22% em Rio Branco, 59,17% 
em Manaus e 53,85% em Boa Vista – registrou que não ocorria o retorno 
de alguma informação sobre o paciente pelo especialista. Assim tam-
bém informaram 36,07% dos médicos de Belém. Nessa capital, 50,82% 
dos médicos disseram também que era muito raro receber retorno. Con-
tudo, também é em Belém que se encontra o maior percentual de médicos 
(13,11%) que informaram receber frequentemente retorno de especialistas 
(Tabela 71, anexa). Na média das quatro cidades, os percentuais somados 
de não retorno e raramente são sempre superiores a 90%, salvo em Belém, 
onde também é alto (83,89%). A ausência de retorno também foi alta nas 
capitais da Região Centro-Oeste e Palmas/TO: cerca de 40% em Campo 
Grande e Palmas e em torno de 50% em Cuiabá e Goiânia (SANTANA 
, 2010b, p. 97).

OPINIÃO DOS MÉDICOS SOBRE A REFERÊNCIA E A 
CONTRARREFERÊNCIA
Procurou-se também saber qual a opinião dos médicos sobre o fun-

cionamento dos mecanismos de referência e contrarreferência. A grande 
maioria considera inadequados os mecanismos existentes. Os percentuais 
de médicos reconhecendo que os mecanismos de referência funcionam 
precariamente ou não funcionam são altos em todas as capitais: 72,22% 
em Rio Branco, 90,08% em Manaus, 79,48% em Boa Vista e 77,05% em 
Belém. Apenas uma minoria julga adequado o funcionamento dos meca-
nismos de referência: 16,67% dos médicos de Rio Branco, 17,95% dos de 
Boa Vista e 21,31% dos de Belém. Em Manaus, somente 4,13% dos médi-
cos entrevistados têm a mesma opinião (Gráfico 27 e Tabela 72, anexa).



Volume 10 79

Gráfico 27 Percentual de médicos que consideram que os mecanismos 
de referência funcionam adequadamente por município – 
2008
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Mais negativa ainda é a opinião sobre o funcionamento dos meca-
nismos de contrarreferência: a melhor avaliação é a de Belém, onde 9,84% 
dos médicos consideram que os mecanismos de contrarreferência têm 
funcionamento adequado. Em Rio Branco, Manaus e Boa Vista, mais de 
60% dos médicos afirmaram que tais mecanismos não funcionam. Fun-
cionamento precário é um entendimento compartilhado por 47,54% dos 
médicos de Belém, 35,90% dos médicos de Boa Vista, 32,23% dos médicos 
de Manaus e 22,22% dos médicos de Rio Branco. Na média das cidades, 
a opinião desfavorável (não funciona ou funciona precariamente) sobre 
esses mecanismos foi expressa por 92,88% dos médicos. Apenas 3,77% 
(11 em 239 médicos) revelaram não ter opinião definida (Tabela 73, anexa).

3. 3.8 Conhecimento do médico sobre a população e a área 
geográfica

O Bloco IV do questionário tinha por finalidade identificar o grau de 
participação dos médicos de Saúde da Família na elaboração de diagnós-
tico sobre os problemas de saúde e os fatores de risco mais importantes da 
população sob responsabilidade das equipes. Perguntava também sobre 
as preferências do profissional no atendimento aos diferentes grupos da 
população e na realização de atividades selecionadas.

A) PROBLEMAS DE SAÚDE E FATORES DE RISCO 
O conhecimento dos principais problemas de saúde e dos fatores 

de riscos da comunidade em que atuam é um elemento importante que 



80 Observação

pode distinguir a atuação dos médicos do PSF em relação a de outros pro-
fissionais médicos que atuam na atenção primária de saúde. Esse conheci-
mento sobre a saúde da comunidade sob seus cuidados é um componente 
fundamental do processo de implantação da Estratégia Saúde da Família.

Não obstante, um pouco menos de 57% dos médicos de todas as 
localidades disseram ter tido acesso ao diagnóstico de saúde da área/
comunidade objeto de seu trabalho. O percentual oscilou entre 47,37% 
em Boa Vista e 60,71% em Belém (Gráfico 28 e Tabela 74, anexa).

Gráfico 28 Percentual de médicos que consideram ter tido acesso ao 
diagnóstico da área sob responsabilidade da equipe por 
município – 2008
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A maior parte dos médicos que tiveram acesso ao diagnóstico dos 
principais problemas e fatores de risco da área/comunidade sob sua res-
ponsabilidade participou da elaboração desse levantamento: 66,67% dos 
médicos de Boa Vista, 68,75% dos de Belém, 77,61% dos de Manaus e 
77,78% dos de Rio Branco (Tabela 75, anexa).

GRUPOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE E PREFERÊN-
CIAS REVELADAS DE ATENDIMENTO
Mulheres adultas constituem, em três (Manaus, Boa Vista e Belém) 

das quatro localidades, o grupo populacional mais atendido nas unidades 
de Saúde da Família: entre 27,08% em Boa Vista e 33,18% em Manaus. Em 
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Rio Branco, a participação desse grupo no total de atendimentos (23,35%) 
vem em segundo lugar, logo abaixo do grupo de crianças (29,12%). 
Homens adultos e adolescentes são os grupos com menor participação 
no atendimento nas unidades em todas as capitais (Tabela 76, anexa). Nas 
capitais da Região Centro-Oeste, mulheres adultas também formam o 
grupo populacional mais atendido em todas as localidades: em torno de 
30% dos atendimentos (SANTANA, 2010b, p. 100).

Preferências no atendimento a determinados grupos de clientela 
podem ser correntes, mas, esperava-se, algo pouco revelado. Não obs-
tante, no conjunto das quatro localidades quase 60% dos médicos respon-
deram sim quando perguntados se tinham preferências (Tabela 77, anexa).

Aos médicos que revelaram ter preferências pediu-se que informas-
sem o grau destas em relação aos grupos apresentados na estimativa de 
atendimentos (crianças, adolescentes, homens adultos, mulheres adultas 
e idosos) usando uma escala de 1 (menor preferência) a 5 (maior prefe-
rência). O grupo preferido no atendimento é o de idosos em Rio Branco, 
Manaus e Belém. Em Boa Vista, a preferência recaiu sobre o grupo de 
crianças. Em contrapartida, em três das quatro localidades (Manaus, Boa 
Vista e Belém) o grupo com menor preferência para atendimento é o de 
homens adultos (Quadro 1 e Tabela 78, anexa).

Quadro 1.  Preferência relativa declarada pelos médicos de Saúde da 
Família no atendimento a determinados grupos etários por 
município, considerando a escala 1 (menor valor) a 5 (maior 
valor) – 2008

Clientela

Secretarias Municipais de Saúde

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém

Crianças 1 3 5 4

Adolescentes 2 2 3 2

Homens adultos 4 1 1 1

Mulheres adultas 3 5 2 3

Idosos 5 4 4 5

Nota: Os valores do Quadro 1 não representam as respostas dos entrevistados, e sim o ordenamento con-

forme a média dos dados obtidos nas entrevistas. Este quadro tem correspondência com a Tabela 78, anexa.
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Na avaliação das preferências em relação a atividades foram pro-
postos quatro grupos (consultório, atendimento em domicílio, atendi-
mento em grupo na unidade e ações na comunidade), e pediu-se a valo-
ração com base em critério similar ao adotado na questão anterior, ou seja, 
considerando-se a escala 1 (menor valor) a 4 (maior valor). Em todas as 
localidades, a atividade que recebeu maior valoração foi o atendimento 
em consultório. Em contrapartida, ações na comunidade, das quatro ati-
vidades propostas, foi a menos valorizada nas quatro localidades (Quadro 
2 e Tabela 79, anexa). Esse resultado, maior preferência pela atividade em 
consultório, é consistente com a informação, vista anteriormente (item 
3.3.1), que revela ser o atendimento convencional de consultório o res-
ponsável pela maior carga de trabalho dos médicos. Também é bastante 
similar ao resultado da pesquisa em capitais da Região Centro-Oeste, 
incluindo Palmas (TO) e excluindo Brasília, onde, com exceção de Cuiabá, 
nas outras três localidades (Campo Grande, Goiânia e Palmas) a atividade 
em consultório foi a mais valorizada (SANTANA, 2010b, p. 101).

Quadro 2.  Preferência relativa declarada pelos médicos das equipes de 
Saúde da Família em relação a atividades especificadas por 
município, considerando a escala 1 (menor valor) a 4 (maior 
valor) – 2008

Atividade

Secretarias Municipais de Saúde

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém

Consultório 4 4 4 4

Atendimento em 
domicílio 3 3 3 3

Atendimento em grupo 
na unidade 2 2 2 1

Ações na comunidade 1 1 1 2

Nota: Os valores do Quadro 2 não representam as respostas dos entrevistados, e sim o ordenamento con-

forme a média dos dados obtidos nas entrevistas. Este quadro tem correspondência com a tabela anexa 79.
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3. 4 OutrOs aspEctOs

3. 4.1 Associativismo
No conjunto das capitais da Região Norte, a média de vínculos 

associativos por médico é de 1,3, valor quase igual ao encontrado em 2006 
nas capitais do Centro-Oeste (1,4). A taxa de associativismo, percentual 
de profissionais afiliados a pelo menos uma entidade, é relativamente alta, 
78,6%, variando entre 83,3% em Rio Branco e 74,4% em Boa Vista (Gráfico 
29 e Tabela 80, anexa).

Gráfico 29 Percentual de médicos do PSF com pelo menos um vínculo 
associativo em quatro capitais  da Região Norte por cidade e 
total – 2008
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Visto de forma inversa (médicos sem qualquer vínculo associativo), 
o dado sugere que, em média, perto de 20% (52 em 243) dos profissionais 
que são parte de uma categoria de elevada escolaridade, respeitabilidade e 
prestígio tendem a pouca ou nenhuma participação social ou comunitária. 
Em Manaus, onde trabalha a maioria dos profissionais que participaram 
da pesquisa, são 19,35%; em Rio Branco, capital com o menor número de 
médicos do PSF, o percentual cai para 16,67%. Mas o percentual mais alto 
está em Boa Vista: 25,64% (Tabela 81, anexa).
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A distribuição etária (Tabela 82, anexa) desses médicos é similar a 
que se observa no total de médicos do PSF objeto desta pesquisa. Entre 
os 52 médicos sem vínculo associativo, 24,4% estão entre os mais jovens 
(menos de 30 anos) e 44,9% no início da maturidade profissional (30 a 49 
anos de idade). Em valores absolutos, o número de profissionais sem vín-
culo associativo é mais alto entre as mulheres (30 mulheres/22 homens). 
Entre os que têm só um vínculo gremial (38,68%), a diferença em favor das 
mulheres ainda é maior (61 médicas/32 médicos). A proporção se inverte 
entre os profissionais com dois ou mais vínculos. Essa situação compre-
ende 53 médicos e 42 médicas (Tabela 83, anexa).

Gráfico 30 Percentual dos médicos do PSF do conjunto de capitais 
selecionadas da Região Norte segundo o número de vínculos 
associativos – 2008
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As entidades profissionais específicas (sindicatos e outras entidades 
ligadas à profissão) respondem por 76,38% de todos os vínculos. A maior 
parte das afiliações (41,10%) é referente ao sindicato da categoria. Já em 
1995 essa modalidade associativa alcançava 44,9% de todos os médicos 
brasileiros (MACHADO, 1997).

A militância política formal tem pouca expressão: apenas 4,60% dos 
médicos e das médicas estão associados a algum partido político. Nesse 
quesito não há diferença entre as localidades estudadas, salvo em Rio 
Branco, onde o percentual (14,29%) é três vezes superior à média (Tabela 
84, anexa).
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3. 4.2 atividades simultâneas ao PSF
Feminização, especialização, assalariamento e multiplicidade de 

situações de trabalho, com ou sem vínculo de emprego, são reconhecidos 
como os traços mais marcantes do exercício da profissão médica no Brasil 
contemporâneo.

Em 1995 (MACHADO, 1997), a maioria dos médicos nacionais 
(54,7%) dedicava-se a três ou mais atividades. Apenas 17,4% tinham uma 
única atividade. Dos médicos do PSF no país como um todo, em 1999 
54,5% estavam nessa mesma situação (um só emprego). Na pesquisa da 
Região Centro-Oeste, o percentual de médicos que atuam exclusivamente 
no PSF variou de 31% em Cuiabá a 56% em Palmas, com uma média de 
37,3% na média das quatro capitais (SANTANA, 2010b, p. 84).

O quadro repete-se nas capitais da Região Norte, onde menos de 
37% (36,63%) dos profissionais trabalham exclusivamente no PSF. Em 
Manaus, o percentual é um pouco maior (40,32%), descendo para 22,22% 
em Rio Branco (Gráfico 31 e Tabela 85, anexa).

Gráfico 31 Médicos (%) do PSF de quatro capitais da Região Norte com 
atuação exclusiva no Programa por cidade e total – 2008 

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

22,22%

40,32%

30,77%
37,10% 36,63%

A maioria (54,55%) dos profissionais não exclusivos do PSF tem 
outro vínculo com o setor público. Outros 34,42% acumulam esse outro 
vínculo com atividade médica privada. O restante, 11,04% dos 154 profis-
sionais que informaram não exclusividade com o PSF, exerce adicional-
mente somente atividade privada (Tabela 86, anexa).

Como registrado na pesquisa de 2006, a jornada de trabalho é de 
quarenta horas semanais, orientação nacional para todos os quadros do 
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PSF. Mas o Programa, inclusive no caso dos médicos, não instituciona-
lizou o regime de dedicação exclusiva, possivelmente porque a exigência 
diminuiria a competitividade do PSF no mercado de trabalho. Como é 
corrente, inúmeros municípios oferecem, sem exigir essa exclusividade, 
salários bem superiores aos que vigem no âmbito do Programa. Mesmo 
assim parecem ter dificuldade para recrutar (e manter) esses profissionais, 
o que sugere não ser a remuneração, embora crítica, o único fator atuante 
na fixação de médicos fora dos centros urbanos de grande e médio portes.

Em 2008, o ObservaRH/UnB realizou estudo específico sobre a 
migração interna de médicos em parceria com o ObservaRH-SES/SP. 
Dos médicos entrevistados pelo ObservaRH/UnB, os fatores motivacio-
nais mais citados como estímulo à migração interna foram, entre outros, 
a perspectiva de aprimoramento profissional e a possibilidade de proxi-
midade com parentes, seguidos da perspectiva de melhores condições de 
trabalho, de melhor remuneração e a possibilidade de emprego público. 
Em complementação a essa abordagem, o ObservaRH/UnB entrevistou 
gestores do SUS de municípios de pequeno porte, que apontaram dificul-
dades para contratação de médicos associadas principalmente à recusa no 
salário oferecido, mas também às condições da cidade (longe das capitais, 
baixa qualidade de vida, sem infraestrutura local).

Apesar de o salário do médico do PSF situar-se, nominalmente, 
acima da média do mercado, principalmente no setor público, os valo-
res não parecem satisfatórios (MACHADO, 2000). Ausência de carreira(s), 
impossibilidade de transferência e instabilidade funcional - para não men-
cionar os casos, ainda por erradicar, de precarização – são outros fatores 
que acabam incentivando a procura por outras atividades ou, talvez, até 
mesmo a adoção de outros expedientes, como, por exemplo, a redução 
informal da jornada diária e o absenteísmo.

3.4.3 Local de atuação x local de moradia
Embora o PSF seja, em tese, um programa de acesso universal, sua 

presença parece mais percebida nas periferias urbanas. Essa característica 
não é necessariamente injusta. Ao contrário, priorizar as áreas carentes 
deve ser atributo de toda política social. O problema está no risco de con-
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solidar o PSF como um programa para “pobres” com todo o corolário de 
efeitos adversos que essa marca proporciona. O fato é que, de um modo 
geral, o percentual dos médicos do PSF que trabalham no bairro onde 
residem tende a ser baixo. Nas capitais do Centro-Oeste, por exemplo, em 
2006 apenas 10% dos médicos estavam nessa situação (3,4% em Cuiabá). 
Há até mesmo casos de moradia em outra cidade. Esta pesquisa identifi-
cou cinco dessas situações, nenhuma em Manaus, mas a grande maioria 
(76,35%) reside em outro bairro. Também neste caso Manaus é uma exce-
ção. Nesta cidade, 31,12% dos médicos moram no mesmo bairro onde 
atuam no PSF, ao contrário de Rio Branco, onde todos os médicos traba-
lham fora do bairro onde têm residência (Tabela 87, anexa).

Assim, o que seria uma exigência para os agentes comunitários de 
saúde (morar na comunidade onde atuam) dificilmente seria aplicável, em 
uma sociedade desigual como a nossa, aos médicos e a outros profissionais 
de nível superior. A média regional relativamente alta no Norte (21,58%), 
pouco mais de duas vezes superior à observada no Centro-Oeste, possi-
velmente não se repete em outras capitais brasileiras.

Não obstante, o problema da distância entre os locais de residência 
e de trabalho dos médicos talvez não afete ou afete pouco o desempe-
nho do PSF nos municípios estudados, uma vez que 73% dos médicos 
informaram residir a menos de trinta minutos da unidade de saúde e os 
outros 23% despendem entre trinta e sessenta minutos no transporte 
entre um local e outro (Tabela 88, anexa). Como registrado na pesquisa do 
Centro-Oeste 

A distância residência/trabalho, contudo, pode ser um fator adverso 
no caso da clientela rural. Nesse caso o profissional, além de chegar à uni-
dade de saúde onde está sediado, ainda deve deslocar-se para a área rural, 
o que nem sempre é fácil (distância, más estradas, população esparsa). 

Entretanto, nas capitais objeto deste trabalho a população é pre-
dominantemente urbana na percepção de 83,05% dos médicos. Acima 
dessa média estão Manaus (87,50%) e Belém (86,44%), abaixo, Boa Vista 
(79,49%) e Rio Branco (50%) (Gráfico 32 e Tabela 89, anexa). Esses valores 
relativos provavelmente decorrem tanto da menor expressão demográfica 



88 Observação

da área rural,13 como é comum nos municípios das capitais (Rio Branco 
parece ser exceção), como da dificuldade de acesso, seja do paciente à 
unidade de saúde, seja do médico de família ao paciente no seu domicílio.

Gráfico 32 Percentual de médicos do PSF em capitais selecionadas da 
Região Norte que caracterizam sua população-alvo como 
predominantemente urbana por cidade e total – 2008 

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

50,00%

87,50%

79,49%

86,44%
83,05%

3. 4. 4 Fontes de renda
A despeito da carga horária contratada pelo PSF (quarenta horas) – 

um suposto obstáculo ao exercício de outra atividade –, apenas 31,13% dos 
médicos declararam o salário do PSF como único rendimento; em Belém 
o percentual ainda é menor (17,65%). Pouco mais de 65% dos médicos, 
em média, contam com outras rendas além da remuneração do Programa. 
Em três cidades a taxa é superior a 70%, mas em Manaus – onde traba-
lha a maioria dos médicos – cai para 54,95%. Proventos de aposentadoria 
como única complementação à renda do PSF – situação presente apenas 
em Manaus (dois casos) – alcançam somente 0,94% dos médicos, o que 
contraria a ideia, bastante difundida, de uma suposta atratividade do Pro-
grama para profissionais aposentados. Médicos com três fontes (PSF, apo-

13 Apenas três médicos dos 236 que responderam à questão indicaram a população rural como 
sua clientela predominante (Tabela 89).
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sentadoria e outras rendas) não perfazem mais do que 2,36%14 na média 
de duas capitais; essa situação é inexistente em Rio Branco e Boa Vista 
(Tabela 90, anexa).

Gráfico 33 Percentual de médicos do PSF do conjunto de quatro capitais 
da Região Norte (Rio Branco, Manaus, Boa Vista e Belém) 
segundo as diferentes fontes de renda – 2008 

Só PSF PSF +

outra atividade

PSF +

aposentadoria

PSF + outra atividade

+ aposentadoria

31,13%

65,57%

0,94% 2,36%

Nesse contexto, o PSF é responsável por 57,69% da renda dos pro-
fissionais em Rio Branco e por 61,67% em Manaus. Na média das cidades 
a remuneração proveniente do PSF responde por 58,40% da renda total. 
Outras rendas e proventos de aposentadoria contribuem, respectivamente, 
com 39,67% e 1,93% (Tabela 91, anexa).

14  Cinco médicos dos 212 que responderam à questão 20 do questionário.
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Gráfico 34 Participação percentual dos rendimentos do PSF na renda 
total dos médicos do PSF de capitais selecionadas da Região 
Norte por cidade e total – 2008

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

55,41%

80,05%

68,86%
62,71%

72,30%
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4 

cOnsidEraçõEs Finais

A iniciativa Saúde da Família, na sua origem mais um Programa (PSF) 
entre tantos outros já lançados pelo MS, é hoje reconhecida como 

uma estratégia (ESF) fundamental para a reorientação do modelo assis-
tencial. Sua operacionalização cabe a equipes multiprofissionais sediadas 
em unidades básicas de saúde. Em princípio, cada equipe é formada por 
um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis 
agentes comunitários de saúde, sendo responsável, em área geográfica 
definida, pelo acompanhamento de uma população de até 4 mil pessoas. 
O atendimento da população coberta acontece tanto no ambulatório da 
unidade de saúde como nas residências e na comunidade.

A ESF tem como principal atributo servir como porta de entrada de 
um sistema de saúde hierarquizado e regionalizado. Acredita-se que cerca 
de 80% das doenças e dos agravos que hoje demandam serviços hospi-
talares e/ou especializados possam ser resolvidos pela atenção primária, 
na qual a saúde da família é o componente mais dinâmico. Suas equi-
pes devem intervir sobre os fatores de risco aos quais a comunidade está 
exposta; prestar assistência integral permanente e de qualidade compre-
endendo ações no campo da promoção, da proteção e da recuperação da 
saúde. E ainda: estabelecer vínculos de compromisso e de co-responsabi-
lidade com a população; estimular a organização das comunidades para o 
exercício do controle social sobre as ações e os serviços de saúde; trabalhar 
de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com diferentes 
segmentos sociais e institucionais, atuando em situações que transcendam 
a especificidade do setor saúde e tenham efeitos determinantes sobre as 
condições de vida e saúde dos indivíduos, das famílias e da comunidade 
(Fonte: http://dab.saude.gov.br; acesso em: 25/11/2010).
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Em 16 anos (1994-2010) a Estratégia atingiu pouco mais da metade 
da população brasileira em 95% dos municípios brasileiros, de acordo 
com dados do Ministério da Saúde e do IBGE. Entretanto, como é comum 
a outros indicadores sociais e econômicos, a distribuição da cobertura é 
desigual entre os estados brasileiros, mas com uma notável particulari-
dade: enquanto os indicadores socioeconômicos tendem a ser mais favo-
ráveis nas regiões e nos estados mais ricos, a cobertura da ESF, medida 
pelo percentual de população cadastrada, tem prosperado muito mais no 
Nordeste (70,6% de cobertura) do que no Sul (48%) e no Sudeste (36,9%). 
Na Região Norte, onde a ESF chega a 47,2% da população, Pará (36,3%) 
e Rondônia (47,8%) ocupam, respectivamente, a 5ª e a 6ª posições no 
ranking nacional de estados onde a saúde da família teve, até agora, o 
menor desenvolvimento. Mesmo assim, paradoxalmente superam o DF, 
SP, o RJ e o RS.

Esta pesquisa buscou traçar o perfil do médico de família que atua 
em capitais da Região Norte. Ela sucede a dois outros estudos com a 
mesma temática publicados em 2010: um focado nos médicos do DF e 
outro nos médicos de quatro capitais (Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e 
Palmas). O achado central comum aos dois estudos anteriores refere-se à 
grande diversidade de situações entre os médicos de família. Tal caracte-
rística também está presente nas quatro capitais da Região Norte cobertas 
neste estudo.

A heterogeneidade está configurada, por exemplo, em quase todas 
as variáveis utilizadas para desenhar o perfil do médico de família das 
quatro capitais pesquisadas. Entre as exceções está a média de idade dos 
médicos (38 anos), sem grandes diferenças entre as cidades, ainda que o 
percentual de médicos com mais de 60 anos – perto de 5% na média das 
cidades – seja de 11% em Rio Branco. Outra situação de equilíbrio está 
na procedência acadêmica dos profissionais. Em média 90% dos médi-
cos de família são provenientes de universidades públicas. O percentual, 
bem mais inferior, mas não menos significativo, observado em Rio Branco 
(72,2%) pode ser atribuído à presença, mais expressiva nesta cidade, de 
médicos graduados no exterior.
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Feminização, multiplicidade de situações de trabalho, com ou sem 
vínculo de emprego e especialização estão entre os traços mais marcantes 
do perfil da profissão médica no Brasil contemporâneo.

A presença de mulheres na profissão médica é uma tendência nacio-
nal bastante clara. No Brasil, metade do contingente médico é feminina,15 
em 1995 eram apenas 32,7% (MACHADO, 1997). Entre os médicos de 
família das quatro capitais estudadas, as médicas correspondem a 55% 
do total, mas em Belém e em Boa Vista são 73,44% e 61,54%, respectiva-
mente. Somente em Rio Branco as mulheres são minoria (44,44%).

A jornada de trabalho de quarenta horas semanais é orientação 
nacional para todos os quadros das ESFs, inclusive médicos. Mas a Estra-
tégia não institucionalizou o regime de dedicação exclusiva, possivelmente 
porque essa exigência poderia diminuir a competitividade dessa Estraté-
gia no mercado de trabalho. Como é corrente, muitos municípios, mesmo 
oferecendo, sem exigir exclusividade, salários bem superiores aos vigentes 
na ESF, parecem ter dificuldade em recrutar (e manter) esses profissionais, 
o que sugere que a remuneração, embora seja um fator crítico, não é o 
único que contribui para a fixação de médicos fora dos centros urbanos 
de grande ou médio portes, surgindo dentre outros possíveis aspectos a 
perspectiva de aprimoramento profissional, de melhores condições de tra-
balho e remuneração, a possibilidade de emprego público, a distância/pro-
ximidade das capitais, qualidade de vida e infraestrutura local. A ausência 
de exclusividade justifica o fato de a maioria (54,55%) dos profissionais da 
ESF ter mais de um vínculo com o setor público. Outros 34,42% acumulam 
esse outro vínculo com atividade médica privada. O restante, 11,04% dos 
154 profissionais que informaram não exclusividade em Saúde da Família, 
exercem adicionalmente somente atividade privada.

A fragmentação do conhecimento médico em especialidades é uma 
tendência nacional crescente, especialmente nas últimas décadas. Atual-
mente, 52 especialidades e 53 áreas de atuação são reconhecidas pelo CFM, 
pela AMB e pelo CNRM. Dos quadros médicos (243) objeto deste estudo, 
52,67% informaram contar com alguma formação especializada (stricto 
sensu ou lato sensu) em pelo menos uma das 18 diferentes especialidades 

15 Fonte: www.cremesc.org.br/noticiais/2010/04.cfm-divulga-dados-sobre-concentracao-me-
dicos-brasil.htm. Acesso em: 15/01/2011.
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referidas. Em Rio Branco a taxa sobe para 94,44%, bem acima, portanto, do 
observado em centros médicos de maior expressão como Manaus e Belém. 
Não obstante, a maioria (75%) dos pós-graduados (todas as formas) atua 
nessas duas metrópoles.

Dentro do esperado, a pós-graduação lato sensu (residência e espe-
cialização) é amplamente majoritária. São 104 (81,25%) em um total de 
128 pós-graduados, tomando como base a Tabela 19 anexa. Em relação ao 
total de médicos de família (243), são 42,79%.

Medicina de família e Comunidade (MFC) e clínica médica foram as 
escolhas mais frequentes na residência médica (13 e 7, respectivamente). 
Também entre os portadores de algum curso de especialização, MFC (27) 
foi a principal opção. Em seguida estão medicina do trabalho (15) e clínica 
médica (7).

Dos 24 médicos que informaram ter concluído pós-graduação 
stricto sensu, as opções medicina da família e comunidade e clínica médica 
representaram a escolha de oito e de quatro médicos, respectivamente. As 
demais opções indicadas foram pediatria, ginecologia/obstetrícia, cirurgia 
geral e outras.

Somente metade dos médicos pesquisados tinha recebido alguma 
outra modalidade de capacitação em saúde da família antes de ingressar 
na ESF. Em Boa Vista e em Belém os percentuais foram ainda mais baixos: 
21,62% e 33,33%, respectivamente. Contudo, para mais da metade dos 
capacitados (57,55%) o treinamento foi igual ou inferior a quarenta horas. 
Capacitação depois do ingresso na ESF alcançou menos de 40% dos pro-
fissionais, sendo a duração desse treinamento igual ou inferior a quarenta 
horas para 47,3%.

Nas especialidades medicina de família e comunidade e/ou clínica 
médica há 54 médicos com formação lato sensu e 12 stricto sensu, perfa-
zendo o percentual de apenas 27,2% relativamente ao universo estudado 
(243 médicos). No entanto, esse percentual sobe para 51,6% relativamente 
ao subconjunto de 128 médicos (24 stricto sensu e 104 lato sensu) com 
algum tipo de pós-graduação em diversas especialidades. De qualquer 
forma, a resolutividade – capacidade do profissional em diagnosticar e 
tratar seus pacientes sem necessidade de encaminhá-los para atenção 
especializada – tende a ser satisfatória. Na média das quatro localidades, 
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75,21% dos médicos estimam em menos de 20% a proporção de pacientes 
referidos para atendimento especializado. Somente em Manaus o percen-
tual superou 80%, mas em Belém não alcançou 70%.

Percentuais altos de resolutividade dependem em grande medida 
da experiência clínica do médico. Embora para desenvolvê-la muito já 
tenha sido feito, esforços adicionais são necessários não só em educação 
continuada em medicina geral, como na ampliação do número de profis-
sionais titulados em uma das modalidades de pós-graduação focada em 
saúde da família.

O encaminhamento de pacientes para atendimento especializado, 
que pode dar uma noção a respeito da articulação da Saúde da Família 
com o restante da rede de serviços, apresenta problemas de funciona-
mento segundo a maioria dos entrevistados. Apenas 20% informaram que 
os mecanismos de encaminhamento de pacientes funcionam adequada-
mente. A grande maioria considera inadequados os mecanismos existen-
tes. Os percentuais de médicos reconhecendo que os mecanismos de refe-
rência funcionam precariamente ou não funcionam são altos em todas as 
capitais: 72,22% em Rio Branco, 90,08% em Manaus, 79,48% em Boa Vista 
e 77,05% em Belém.

O trabalho em equipe, aspecto importante da atuação da ESF, tem 
na valorização das atividades de coordenação um condicionante de peso 
segundo 85% dos entrevistados. Com exceção de Manaus, nas outras três 
capitais são os enfermeiros que usualmente assumem as funções de coor-
denação de equipe.

O foco do trabalho dos médicos está dividido entre as atividades 
mais típicas da ESF – atividade domiciliar, atendimento em grupo no 
ambulatório e trabalho na comunidade – e o atendimento em consultório 
nas unidades. As primeiras atividades absorveram, na média das quatro 
localidades, 36% da carga semanal de trabalho dos médicos, enquanto a 
atividade em consultório absorve 46%.

Na avaliação das preferências foram propostos quatro grupos para 
ordenação: consultório, atendimento em domicílio, atendimento em grupo 
na unidade e ações na comunidade. Em todas as localidades a atividade 
que recebeu maior valoração foi o atendimento em consultório. Em con-
trapartida, dentre as quatro atividades propostas, ações na comunidade foi 
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a menos valorizada nas quatro cidades. Esse resultado – maior preferência 
pela atividade em consultório – é consistente com a informação que revela 
ser o atendimento convencional de consultório o responsável pela maior 
carga de trabalho dos médicos. Também é bastante similar ao resultado da 
pesquisa nas capitais Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e 
Palmas (TO), onde, com exceção de Cuiabá, nos outros três municípios a 
atividade em consultório foi a mais valorizada (SANTANA, 2010b, p. 101).
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ANEXO A – Tabelas

taBElas anEXas – capítulO 3

Tabela 4.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte por sexo – 2008

Sexo

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Masculino 10 55,56 66 54,1 15 38,46 16 26,23 107 44,58

Feminino 8 44,44 56 45,9 24 61,54 45 73,77 133 55,42

Total 18 100,00 122 100,00 39 100,00 61 100,00 240 100,00

Observação: Três questionários não apresentaram resposta para a variável sexo: dois de Manaus e um de 

Belém.

Tabela 5.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
segundo a faixa etária – 2008

Faixa etária

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Menos de 30 1 5,56 17 13,82 11 28,21 16 26,23 45 18,67

30-39 10 55,56 56 45,53 10 25,64 19 31,15 95 39,42

40-49 5 27,78 24 19,51 13 33,33 15 24,59 57 23,65

50-59 - 19 15,45 5 12,82 8 13,11 32 13,28

60 e mais 2 11,11 7 5,69 - 3 4,92 12 4,98

Total 18 100,00 123 100,00 39 100,00 61 100,00 241 100,00

Observação: Dois questionários não apresentaram a variável idade respondida: um de Manaus e um de 

Belém.
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Tabela 6.  Estatísticwas descritivas da idade dos médicos das equipes 
de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais da 
Região Norte – 2008

Estatísticas descritivas Rio Branco Manaus Boa Vista Belém

Média                     39,89 39,94 37,77 38,70

Mediana                   37,00 37,00 39,00 36,00

Máximo                    67,00 75,00 57,00 63,00

Mínimo                    29,00 26,00 22,00 24,00

Moda                      36,00 33,00 25,00 25,00

Tabela 7.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
segundo o estado civil – 2008

Estado civil

Rio 
Branco Manaus

Boa 
Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Solteiro 5 27,78 36 29,27 15 38,46 27 44,26 83 34,44

Casado 13 72,22 73 59,35 22 56,41 26 42,62 134 55,6

Divorciado 0 9 7,317 2 5,128 7 11,48 18 7,469

Desquitado ou separado 
judicialmente 0 3 2,439 0 1 1,639 4 1,66

Viúvo 0 2 1,626 0 0 2 0,83

Total 18 100 123 100 39 100 61 100 241 100

Observação: Dois questionários não apresentaram a variável estado civil respondida: um de Manaus e um de 

Belém.
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Tabela 8.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte segundo o grau de 
escolaridade paterna – 2008

Escolari-
dade

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

1o grau 6 35,29 20 17,54 11 28,21 9 16,36 46 20,44

2o grau 3 17,65 43 37,72 16 41,03 27 49,09 89 39,56

3o grau 8 47,06 51 44,74 12 30,77 19 34,55 90 40,00

Total 17 100,00 114 100,00 39 100,00 55 100,00 225 100,00

Observação: Dezoito questionários apresentaram pelo menos uma variável respondida, mas não a variável 

escolaridade do pai: Rio Branco (1), Manaus (10) e Belém (7).

Tabela 9.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte segundo o grau de 
escolaridade materna – 2008

Escolaridade

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

1o grau 6 33,33 29 23,77 8 21,05 9 15,00 52 21,85

2o grau 2 11,11 59 48,36 16 42,11 26 43,33 103 43,28

3o grau 10 55,56 34 27,87 14 36,84 25 41,67 83 34,87

Total 18 100,00 122 100,00 38 100,00 60 100,00 238 100,00

Observação: Cinco questionários apresentaram pelo menos uma variável respondida, mas não a variável 

escolaridade do pai: Rio Branco (2), Boa Vista (1) e Belém (2).



104 Observação

Tabela 10.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte segundo a profissão de 
nível superior dos pais – 2008

Profissão dos pais

Pai Mãe

N. % N. %

Medicina 12      15,00 7      10,29 

Outras da saúde 4        5,00 8      11,76 

Direito 9      11,25 3        4,41 

Engenharias 14      17,50 2        2,94 

Outras NS 41      51,25 48      70,59 

Total 80     100,00 68     100,00 

Observação: Nem todos os que marcaram a escolaridade superior dos pais informaram o curso que os pais 

fizeram. Em outros casos preencheram o campo correspondente ao curso superior com informações que não 

possibilitam a identificação do curso como superior, mestrado e completo. Para a educação das mães, são  15 

questionários sem o curso superior cursado e para a dos pais são dez.

Tabela 11.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
segundo a natureza (pública ou privada) da instituição de 
graduação – 2008

Tipo de instituição

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Pública 13 72,22 110 90,16 33 84,62 60 98,36 216 90,00

Privada 5 27,78 12 9,84 6 15,38 1 1,64 24 10,00

Total 18 100,00 122 100,00 39 100,00 61 100,00 240 100,00

Observação: Três questionários apresentaram pelo menos uma variável respondida, mas não a variável tipo de 

instituição: de Manaus são dois e de Belém, um.
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Tabela 12.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
segundo a localização (estado) da instituição onde se 
graduaram – 2008

Estado

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Norte                  

Amazonas 1 5,56 78 64,46 4 10,53 - - 83 34,87

Roraima - - - - 18 47,37 - - 18 7,56

Pará 1 5,56 8 6,61 2 5,26 59 96,72 70 29,41

Tocantins - - 1 0,83 - - - - 1 0,42

Nordeste - - - - - - - - - -

Maranhão - - - - 1 2,63 1 1,64 2 0,84

Ceará - - 2 1,65 - - - - 2 0,84

Rio Grande 
do Norte - - 2 1,65 1 2,63 - - 3 1,26

Paraíba - - 1 0,83 - - - - 1 0,42

Pernam-
buco - - - - 1 2,63 - - 1 0,42

Alagoas - - 3 2,48 - - - - 3 1,26

Bahia - - 1 0,83 - - - - 1 0,42

Sudeste - - - - - - - - - -

Minas 
Gerais - - 3 2,48 1 2,63 - - 4 1,68

Rio de 
Janeiro 2 11,11 8 6,61 2 5,26 1 1,64 13 5,46

São Paulo 1 5,56 1 0,83 - - - - 2 0,84

Sul - - - - - - - - - -

Santa Cata-
rina 1 5,56 - - 1 2,63 - - 2 0,84

Rio Grande 
do Sul - - 1 0,83 - - - - 1 0,42

Exterior - - - - - - - - - -

Exterior 12 66,67 12 9,92 7 18,42 - - 31 13,03

Total 18 100,00 121 100,00 38 100,00 61 100,00 238 100,00

Observação: Cinco questionários apresentaram pelo menos uma variável respondida, mas não a variável UF 

da instituição da graduação: Manaus (3), Boa Vista (1) e Belém (1).
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Tabela 13.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
de capitais da Região Norte segundo a região onde se 
graduaram – 2008

Região

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Norte 2 11,11 87 71,90 24 63,16 59 96,72 172 72,27

Nordeste - - 9 7,44 3 7,89 1 1,64 13 5,46

Sudeste 3 16,67 12 9,92 3 7,89 1 1,64 19 7,98

Sul 1 5,56 1 0,83 1 2,63 - - 3 1,26

Exterior 12 66,67 12 9,92 7 18,42 - - 31 13,03

Total 18 100,00 121 100,00 38 100,00 61 100,00 238 100,00

Observação: Cinco questionários apresentaram pelo menos uma variável respondida, mas não a variável UF 

da instituição da graduação que é utilizada para identificar a região do estabelecimento de ensino superior: 

Manaus (3), Boa Vista (1) e Belém (1).

Tabela 14.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
segundo a região de origem do profissional – 2008

Região de origem

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Mesma onde 
trabalha 0 - 78 64,46 18 47,37 59 96,72 155 65,13

Outra 18 100,00 43 35,54 20 52,63 2 3,28 83 34,87

Total 18 100,00 121 100,00 38 100,00 61 100,00 238 100,00

Observação: Cinco questionários apresentaram pelo menos uma variável respondida, mas não a variável UF 

da instituição da graduação: Manaus (3) Boa Vista (1) e Belém (1).

Tabela 15.  Relação das instituições de graduação dos médicos 
integrantes de equipes de Saúde da Família da Secretaria de 
Saúde de Manaus – 2008

Instituição UF N.

Ciências Médicas – MG Minas Gerais 1

Escola de Ciências Médicas de Alagoas Alagoas 2

Faculdade de Medicina da Universidade do Amazonas Amazonas 2
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Universidade Estadual do Rio de Janeiro – Uerj Rio de Janeiro 2

Faculdade de Medicina de Araguaína Tocantins 1

Faculdade de Medicina de Campina Grande Paraíba 1

Faculdade Souza Marques Rio de Janeiro 1

Fundação Técnica Educacional Souza Marques – FTESM Rio de Janeiro 1

Fundação Universidade do Amazonas – Fuam Amazonas 5

Inst. Sup. Ciências Médicas Villa Clara Exterior 1

Universidade do Estado do Pará – Uepa Pará 6

Ufal Alagoas 1

Universidade Federal do Amazonas – Ufam Amazonas 66

UFBA Bahia 1

Universidade Federal Fluminense – UFF Rio de Janeiro 2

UFJF Minas Gerais 1

Universidade Federal do Pará – UFPA Pará 2

UMRPSFXCH – Sucris Exterior 1

UMSA Exterior 1

Unig – Rio Rio de Janeiro 1

Univale Exterior 1

Universidade San Luis Gonzaga (não informou) 1

Universidade de Havana Exterior 1

Universidade de Medicina de Jundiaí São Paulo 1

Universidade del Vale Amazonas 1

Universidade do Amazonas Amazonas 3

Universidade Federal do Ceará Ceará 2

Universidade Federal do Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte 2

Universidade Livre da Colômbia Exterior 1

Universidade Nacional da Amazônia Peruana Exterior 1

Universidade Nacional de San Agustin Exterior 1

Universidade Privada del Valle Exterior 1

Universidade São Augustin de Arequipa Exterior 1

Unuc Uczonia Exterior 1

Observação: Sete questionários de Manaus apresentaram pelo menos uma variável respondida, mas não a 

variável instituição da graduação.



108 Observação

Tabela 16.  Relação das instituições de graduação dos médicos 
integrantes de equipes de Saúde da Família da Secretaria de 
Saúde de Boa Vista – 2008

Instituição UF N.

Ciências Médicas Holquin Exterior 1

Universidade Federal de Roraima Roraima 1

Instituto Superior de Ciências Médicas Villa Clara Exterior 1

UFJF Minas Gerais 1

UFMA Maranhão 1

UFPE Pernambuco 1

UFRR Roraima 8

Unig Rio de Janeiro 2

Unisul Santa Catarina 1

Universidade Exterior 2

Universidade de Havana Exterior 1

Universidade do Rio Rio Grande do Norte 1

Universidade Federal de Roraima Roraima 9

Universidade Federal do Amazonas Amazonas 1

Universidade Federal do Pará Pará 2

Universidade Mayor de San Marcos Exterior 1

Universidade Nilton Lins Amazonas 2

Universidade São Luís Exterior 1

Observação: Dois questionários de Boa Vista apresentaram pelo menos uma variável respondida, mas não a 

variável instituição da graduação.
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Tabela 17.  Relação das instituições de graduação dos médicos 
integrantes de equipes de Saúde da Família da Secretaria de 
Saúde de Rio Branco – 2008

Instituição UF N.

Faculdade de Medicina de Santiago de Cuba Exterior 1

ISCM Havana Exterior 1

Santa Casa de São Paulo São Paulo 1

Ucebol Exterior 2

Ufam Amazonas 1

UFPA Pará 1

UFRJ Rio de Janeiro 1

UFSC Santa Catarina 1

Universidade Maior San Andres – Umsa Exterior 1

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Rio de Janeiro 1

Universidade Chuequisorces Exterior 1

Universidade Coistiana de Bolívia Exterior 1

Universidade de Havana Exterior 1

Universidade Maior Pontifica de San Francisco 
XAVI Exterior 1

USFXCH Exterior 1

Observação: Dois questionários do Rio Branco apresentaram pelo menos uma variável respondida, mas não a 

variável instituição da graduação.

Tabela 18.  Relação das instituições de graduação dos médicos 
integrantes de equipes de Saúde da Família da Secretaria de 
Saúde de Belém – 2008

Instituição UF N.

Faculdade de Medicina do Pará Pará 1

Universidade Federal do Maranhão Maranhão 1

Universidade do Estado do Pará – Uepa Pará 20

Universidade Federal do Pará – UFPA Pará 34

Observação: Seis questionários de Belém apresentaram pelo menos uma variável respondida, mas não a 

variável instituição da graduação.
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Tabela 19.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte segundo a modalidade de 
pós-graduação realizada – 2008

Modalidade da
pós-graduação

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém
Total 
geral

N. % N. % N. % N. % N. %

Stricto sensu

Doutorado 2 40,00 1 11,11 0 0 0 0 3 12,50

Livre-docência 1 20,00 6 66,67 2 50,00 5 83,33 14 58,33

Mestrado 2 40,00 2 22,22 2 50,00 1 16,67 7 29,17

Total (stricto sensu)     5 100,00 9 100,00 4 100,00 6 100,00 24 100,00

Lato sensu

Residência         5 41,67 11 20,75 5 45,45 5 17,86 26 25,00

Especialista       7 58,33 37 69,81 5 45,45 18 64,29 67 64,42

Especialidade e 
residência 0 - 5 9,43 1 9,09 5 17,86 11 10,58

Total (lato sensu) 12 100,00 53 100,00 11 100,00 28 100,00 104 100,00

Tabela 20.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
segundo a faixa etária e o grau acadêmico do título de pós-
graduação stricto sensu – 2008

Município/faixa 
etária

Doutorado Livre-docência Mestrado Total

N. % N. % N. % N. %

Rio Branco

Menos de 30 0                -                0                -                0                -   0 -

30-39 0                -                0                -                 2       100,00 2 40,00

40-49 1         50,00               1       100,00              0                -   2 40,00

50-59 0                -                0                -                0                -   0 -

60 e mais 1         50,00              0                -                0                -   1 20,00

Total do 
município 2       100,00               1       100,00               2       100,00 5 100,00

Manaus

Menos de 30 0                -                0                -                0                -   0 -

30-39 0                -                0                -                 2       100,00 2 22,22
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40-49 0                -                 3         50,00              0                -   3 33,33

50-59 0                -                 3         50,00              0                -   3 33,33

60 e mais 1       100,00              0                -                0                -   1 11,11

Total do 
município 1       100,00               6       100,00               2       100,00 9 100,00

Boa Vista

Menos de 30 0   -              0                -                0                -   0 -

30-39 0   -              0                -                0                -   0 -

40-49 0   -              0                -                 2           1,00 2 50,00

50-59 0   -               2           1,00              0                -   2 50,00

60 e mais 0   -              0                -                0                -   0 -

Total do 
município 0   -               2           1,00               2           1,00 4 100,00

Belém

Menos de 30 0   -              0                -                0                -   0 -

30-39 0   -               1         25,00              0                -   1 20,00

40-49 0   -               2         50,00               1       100,00 3 60,00

50-59 0   -               1         25,00              0                -   1 20,00

60 e mais 0   -              0                -                0                -   0 -

Total do 
município 0   - 4       100,00               1       100,00 5 100,00

Total
              

3 100,00              13 100,00               7 100,00 23 100

Observação: Um dos médicos que responderam ter pós-graduação stricto sensu (livre-docência) não declarou 

a idade.
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Tabela 21.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte com 
pós-graduação stricto sensu por titulação e sexo – 2008

Tipo de 
pós-
graduação      

Masculino Feminino Total geral

N. % N. % N. %

Rio Branco

Doutorado 1 25,00 1 100,00 2 40,00

Livre-
docência 1 25,00 0 0 1 20,00

Mestrado 2 50,00 0 0 2 40,00

Total do 
município 4 100,00 1 100,00 5 100,00

Manaus

Doutorado 1 12,50 0 0 1 11,11

Livre-
docência 6 75,00 0 0 6 66,67

Mestrado 1 12,50 1 100,00 2 22,22

Total do 
município 8 100,00 1 100,00 9 100,00

Boa Vista

Doutorado 0 0 0 0 0 0

Livre-
docência 2 50,00 0 0 2 50,00

Mestrado 2 50,00 0 0 2 50,00

Total do 
município 4 100,00 0 0 4 100,00

Belém

Doutorado 0 0 0 0 0 0

Livre-
docência 1 50,00 3 100,00 4 80,00

Mestrado 1 50,00 0 0 1 20,00

Total do 
município 2 100,00 3 100,00 5 100,00

Total 18 100,00 5 100,00 23 100,00

Observação: Um dos médicos que responderam ter pós-graduação stricto sensu (livre-docência) não declarou 

o sexo.
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Tabela 22.  Número de médicos das equipes de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte com pós-
graduação stricto sensu segundo a especialidade e o sexo – 
2008

Cidade/especialidade

Masculino Feminino Total

N. N. N.

Rio Branco

Pediatria 0 0 0

Ginecologia e obstetrícia 0 0 0

Cirurgia geral 0 0 0

Clínica médica 0 0 0

Medicina de família e comunidade 2 0 2

Outras 2 0 2

Total do município 4 0 4

Manaus

Pediatria 1 0 1

Ginecologia e obstetrícia 0 0 0

Cirurgia geral 0 0 0

Clínica médica 0 1 1

Medicina de família e comunidade 3 0 3

Outras 4 0 4

Total do município 8 1 9

Boa Vista

Pediatria 0 0 0

Ginecologia e obstetrícia 0 0 0

Cirurgia geral 1 0 1

Clínica médica 2 0 2

Medicina de família e comunidade 1 0 1

Outras 0 0 0

Total do município 4 0 4
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Belém

Pediatria 0 0 0

Ginecologia e obstetrícia 1 0 1

Cirurgia geral 0 0 0

Clínica médica 0 1 1

Medicina de família e comunidade 1 1 2

Outras 0 1 1

Total do município 2 3 5

Total geral 18 4 22

Observação: Cinquenta e um médicos não marcaram nenhuma opção da pós-graduação stricto sensu (douto-

rado, livre-docência ou mestrado), contudo assinalaram uma das opções de especialidade do curso (pediatria, 

ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, clínica médica, medicina da família e comunidade e outra). Esses 

médicos não foram contados na Tabela 19. Dos médicos que marcaram uma das opções da pós-graduação 

stricto sensu, dois não foram considerados: um porque não informou o sexo e outro porque não informou a 

especialidade da pós-graduação stricto sensu.

Tabela 23.  Número de médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte com 
pós-graduação stricto sensu segundo a região/estado onde 
obtiveram a titulação – 2008

Região/estado

Municípios selecionados

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

Norte 1 6 1 3 11

Acre 1 1

Amazonas 5 5

Roraima 1 1

Pará 1 3 4

Nordeste 1 0 2 0 3

Maranhão 1 1

Ceará 1 1

Bahia 1 1
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Sudeste 1 2 1 1 5

Minas Gerais 1 1 2

Rio de Janeiro 1 1

São Paulo 1 1 2

Exterior 1 1 2

Total município 4 9 4 4 21

Observação: Três médicos responderam ter pós-graduação stricto sensu, mas não declararam a UF da institui-

ção onde cursaram essa pós-graduação.

Tabela 24.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte com e sem residência 
médica – 2008

Cidade

Total de médicos RM

N. Sim Não

Rio Branco 18 5 13

Manaus 124 16 108

Boa Vista 39 6 33

Belém 62 10 52

Total 243 37 206
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Tabela 25.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte com pelo menos uma 
residência ou uma especialização segundo o local onde 
realizaram essas modalidades de pós-graduação lato sensu – 
2008

Tipo e local da
pós-graduação lato sensu

Rio 
Branco Manaus Boa Vista Belém

Total 
geral

N. % N. % N. % N. % N. %

Residência

Mesma cidade onde mora 2 40,00 5 31,25 1 16,67 6 66,67 14 38,89

Outra cidade no estado 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Outro estado na região 0 - 1 6,25 0 - 0 - 1 2,78

Outra região 1 20,00 6 37,50 3 50,00 3 33,33 13 36,11

Exterior 2 40,00 4 25,00 2 33,33 0 - 8 22,22

Total residência 5 100,00 16 100,00 6 100,00 9 100,00 36 100,00

Especialização

Mesma cidade onde mora 3 42,86 33 78,57 4 66,67 18 81,82 58 75,32

Outra cidade no estado 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Outro estado na região 0 - 1 2,38 0 - 0 - 1 1,30

Outra região 4 57,14 6 14,29 2 33,33 4 18,18 16 20,78

Exterior 0 - 2 4,76 0 - 0 - 2 2,60

Total especialização 7 100,00 42 100,00 6 100,00 22 100,00 77 100,00

Observações: Tanto para residência como para especialização, ao se constatar que o(s) médico(s) tinha(m) 

mais de uma especialidade, considerou-se apenas uma delas (a mais recente).
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Tabela 26.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte com residência médica 
segundo o estado onde realizaram o curso – 2008

Estado

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Acre 2 40,00 0 - 0 - 0 - 2 5,71

Amazonas 0 - 5 31,25 0 - 0 - 5 14,29

Ceará 0 - 0 - 2 33,33 0 - 2 5,71

Espírito Santo 0 - 1 6,25 0 - 0 - 1 2,86

Maranhão 0 - 0 - 1 16,67 1 12,50 2 5,71

Pará 0 - 1 6,25 0 - 6 75,00 7 20,00

Rio de Janeiro 1 20,00 2 12,50 0 - 0 - 3 8,57

Roraima 0 - 0 - 1 16,67 0 - 1 2,86

São Paulo 0 - 3 18,75 0 - 1 12,50 4 11,43

Exterior 2 40,00 4 25,00 2 33,33 0 - 8 22,86

Total geral 5 100,00 16 100,00 6 100,00 8 100,00 35 100,00

Observação: Dos médicos que responderam ter residência médica, dois de Belém não informaram a UF da 

instituição onde fizeram a residência médica.
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Tabela 27.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte com ou sem residência 
médica por faixa etária – 2008

Cidade/faixa etária

Sim Não Total geral

N. % N. % N. %

Rio Branco

Menos de 30 0           -   1        0,49 1        0,41 

30-39 3        8,33 7        3,41 10        4,15 

40-49 2        5,56 3        1,46 5        2,07 

50-59 0           -   0           -   0           -   

60 e mais 0           -   2        0,98 2        0,83 

Total do município 5      13,89 13        6,34 18        7,47 

Manaus

Menos de 30 1        2,78 16        7,80 17        7,05 

30-39 5      13,89 51      24,88 56      23,24 

40-49 6      16,67 18        8,78 24        9,96 

50-59 2        5,56 17        8,29 19        7,88 

60 e mais 1        2,78 6        2,93 7        2,90 

Total do município 15      41,67 108      52,68 123      51,04 

Boa Vista

Menos de 30 0           -   11        5,37 11        4,56 

30-39 1        2,78 9        4,39 10        4,15 

40-49 5      13,89 8        3,90 13        5,39 

50-59 0           -   5        2,44 5        2,07 

60 e mais 0           -   0           -   0           -   

Total do município 6      16,67 33      16,10 39      16,18 

Belém

Menos de 30 0           -   16        7,80 16        6,64 

30-39 4      11,11 15        7,32 19        7,88 

40-49 3        8,33 12        5,85 15        6,22 

50-59 3        8,33 5        2,44 8        3,32 

60 e mais 0           -   3        1,46 3        1,24 

Total do município 10      27,78 51      24,88 61      25,31 

Total 36     100,00 205     100,00 241     100,00 

Observação: Dois médicos não informaram a idade: um é de Manause o outro é de Belém.
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Tabela 28. Cursos de residência médica citados pelos médicos das 
equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de 
capitais da Região Norte por especialidade e segundo o sexo 
dos profissionais – 2008

Cidade/especialidade

Masculino Feminino Total geral

N. % N. % N. %

Rio Branco

Pediatria 0 - 0 - 0 -

Ginecologia e obstetrícia 0 - 0 - 0 -

Cirurgia geral 0 - 0 - 0 -

Clínica médica 0 - 0 - 0 -

Medicina da família e comunidade 3 16,67 1 5,56 4 11,11

Outras 1 5,56 0 - 1 2,78

Subtotal 4 22,22 1 5,56 5 13,89

Manaus

Pediatria 0 - 0 - 0 -

Ginecologia e obstetrícia 1 5,56 3 16,67 4 11,11

Cirurgia geral 0 - 0 - 0 -

Clínica médica 2 11,11 1 5,56 3 8,33

Medicina da família e comunidade 2 11,11 2 11,11 4 11,11

Outras 3 16,67 1 5,56 4 11,11

Subtotal 8 44,44 7 38,89 15 41,67

Boa Vista

Pediatria 0 - 0 - 0 -

Ginecologia e obstetrícia 0 - 0 - 0 -

Cirurgia geral 1 5,56 - 1 2,78

Clínica médica 1 5,56 1 5,56 2 5,56

Medicina da família e comunidade 2 11,11 1 5,56 3 8,33

Outras 0 - 0 - 0 -

Subtotal 4 22,22 2 11,11 6 16,67

Belém

Pediatria 0 - 1 5,56 1 2,78

Ginecologia e obstetrícia - 2 11,11 2 5,56

Cirurgia geral 1 5,56 0 - 1 2,78

Clínica médica 0 - 2 11,11 2 5,56

Medicina da família e comunidade 0 - 2 11,11 2 5,56
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Outras 1 5,56 1 5,56 2 5,56

Subtotal 2 11,11 8 44,44 10 27,78

Total 18 100,00 18 100,00 36 100,00

Observação: Dos médicos que responderam ter residência médica, um de Manaus não informou o sexo.

 

Tabela 29.  Médicos de equipes de Saúde da Família de capitais da 
Região Norte com curso de especialização – 2008

Cidade
Total de 
médicos

Especialização

Sim %

Rio Branco 18 7          38,89 

Manaus 124 42          33,87 

Boa Vista 39 6          15,38 

Belém 62 23          37,10 

Total 243 78          32,10 

Tabela 30.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte com algum curso 
de especialização segundo o sexo e o tempo (em anos) de 
titulação – 2008

Cidade e tempo de titu-
lação (especialização)

Masculino Feminino Total geral

N. % N. % N. %

Rio Branco

1-4         2 5,13 1 2,94 3 4,11 

5-14        1        2,56 1        2,94 2 2,74 

15-24       0           -   1        2,94 1 1,37 

25-34       0           -   0           -   0           -   

Mais de 35    0           -   0           -   0           -   

Subtotal      3        7,69 3        8,82 6 8,22 

Manaus

1-4         13      33,33 10      29,41 23 31,51 

5-14        7      17,95 7      20,59 14 19,18 

15-24       3        7,69 0           -   3 4,11 

25-34       1        2,56 0           -   1 1,37 
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Mais de 35    0           -   0           -   0           -   

Subtotal      24      61,54 17      50,00 41 56,16 

Boa Vista

1-4         4      10,26           -   4 5,48 

5-14        0           -   1        2,94 1 1,37 

15-24       0           -   0           -   0           -   

25-34       0           -   0           -   0           -   

Mais de 35    0           -   0           -   0           -   

Subtotal      4      10,26 1        2,94 5 6,85 

Belém

1-4         5      12,82 7      20,59 12 16,44 

5-14        2        5,13 6      17,65 8 10,96 

15-24       1        2,56           -   1 1,37 

25-34       0           -   0           -   0           -   

Mais de 35    0           -   0           -   0           -   

Subtotal      8      20,51 13      38,24 21 28,77 

Total 39     100,00 34     100,00 73 100,00 

Observação: Dos médicos que responderam ter especialização, um de Rio Branco, um de Boa Vista e dois de 

Belém não declararam o ano de conclusão do curso, totalizando quatro médicos. Um médico não informou o 

sexo.
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Tabela 31.  Cursos de especialização realizados pelos médicos das 
equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de 
capitais da Região Norte por área de especialidade – 2008

Especialidade

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Acupuntura 0 - 1 2,38 0 - 1 4,35 2 2,56

Cardiologia 0 - 2 4,76 0 - 0 - 2 2,56

Cirurgia geral 0 - 1 2,38 0 - 0 - 1 1,28

Clínica médica 0 - 2 4,76 2 33,33 3 13,04 7 8,97

Diagnóstico por 
imagem 0 - 0 - 0 - 1 4,35 1 1,28

Geriatria 2 28,57 0 - 0 - 0 - 2 2,56

Ginecologia e obste-
trícia 0 - 0 - 0 - 1 4,35 1 1,28

Mastologia 0 - 0 - 0 - 1 4,35 1 1,28

Medicina de família e 
comunidade 2 28,57 14 33,33 2 33,33 9 39,13 27 34,62

Medicina do trabalho 0 - 11 26,19 1 16,67 3 13,04 15 19,23

Medicina do tráfego 0 - 0 - 0 - 1 4,35 1 1,28

Oftalmologia 1 14,29 0 - 0 - 0 - 1 1,28

Pediatria 0 - 3 7,14 0 - 0 - 3 3,85

Pneumologia 0 - 1 2,38 0 - 0 - 1 1,28

Radiologia e diagnós-
tico por imagem 0 - 1 2,38 0 - 0 - 1 1,28

Saúde pública 0 - 1 2,38 0 - 0 - 1 1,28

Outras 2 28,57 5 11,90 1 16,67 3 13,04 11 14,10

Total geral 7 100,00 42 100,00 6 100,00 23 100,00 78 100,00
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Tabela 32.  Médicos que receberam capacitação em saúde da família 
antes de ingressar nas equipes das Secretarias Municipais de 
Saúde de capitais da Região Norte – 2008

Capacitação prévia

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Sim 9 50,00 76 66,09 8 21,62 19 33,33 112 49,34

Não 9 50,00 39 33,91 29 78,38 38 66,67 115 50,66

Total 18 100,00 115 100,00 37 100,00 57 100,00 227 100,00

Observação: Dezesseis médicos não responderam se eram capacitados em saúde da família (questão 16 do 

questionário): nove deles eram de Manaus, dois de Boa Vista e cinco de Belém.

Tabela 33.  Capacitação em saúde da família anterior ao ingresso nas 
equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de 
quatro capitais da Região Norte segundo a carga horária do 
treinamento realizado – 2008

Carga horária

Rio 
Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Igual ou menor de 
40 horas 2 22,22 46 63,01 2 25,00 11 68,75 61 57,55

De 41 até 179 horas 2 22,22 21 28,77 3 37,50 3 18,75 29 27,36

De 180 até 359 horas 0 - 1 1,37 1 12,50 0 - 2 1,89

360 horas ou mais 5 55,56 5 6,85 2 25,00 2 12,50 14 13,21

Total 9 100,00 73 100,00 8 100,00 16 100,00 106 100,00

Observação: Dos médicos que responderam ter capacitação em saúde da família antes de ingressar no Pro-

grama, seis não informaram a carga horária do curso (três de Manaus e três de Belém).
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Tabela 34.  Instituições responsáveis pela capacitação em saúde da 
família dos médicos antes do seu ingresso nas equipes do 
PSF das capitais da Região Norte – 2008

Município Instituição N.

Rio Branco

Cidade Havana 1

Fundhacre 1

Sesacre 2

Uerj 1

Ufac 3

Manaus

Disa – Sul (Semsa) 1

Escola Saúde Pública 1

FGV 1

IEL 1

Ministério da Saúde/Susan 1

PHM 1

Prefeitura Municipal de Piracicaba 1

Prefeitura Municipal de Manaus 1

Prefeitura Municipal de Niterói 1

Secretaria de Saúde do Estado do Pará 1

Secretaria de Saúde Viseu – PA 1

Secretaria Municipal de Saúde 8

Semsa 42

Ufam 3

Universidade de Havana 1

Universidade Federal do Amazonas 2

Boa Vista/RR

Escola de Saúde do Ceará 1

Fiocruz 1

MS município Pacaraima 1

PMBV 1

Semsa 2

SMSA 1

Unisul 1
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Belém/PA

Escola de Saúde Pública de Fortaleza 1

PMB 1

Prefeitura 1

Prefeitura de Belém 1

Sesma 3

Sesma –PA 1

Uepa 2

UFPA 4

Unicamp 1

Universidade do Estado do Pará 1

Observação: Doze médicos que declararam possuir capacitação em saúde da família antes de ingressar no 

Programa não informaram a instituição responsável pelo curso (nove de Rio Branco e três de Belém).

 

Tabela 35.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte que 
receberam capacitação na área antes de seu ingresso no 
Programa segundo o tipo de instituição responsável pelo 
treinamento – 2008

Instituição 

Rio Branco Manaus Boa Vista Rio Branco Total geral

N. % N. % N. % N. % N. %

Escola de Saúde 
Pública 0 - 1 1,49 2 25,00 1 6,25 4 4,04

Secretaria de 
Saúde    3 37,50 57 85,07 5 62,50 7 43,75 72 72,73

Universidade/
faculdade 4 50,00 6 8,96 1 12,50 8 50,00 19 19,19

Outros                 1 12,50 3 4,48 0 - - 4 4,04

Total                  8 100,00 67 100,00 8 100,00 16 100,00 99 100,00
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Tabela 36.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte segundo o recebimento 
ou não de capacitação por meio do Programa no qual atuam 
hoje – 2008

Capacitação
pelo Programa atual

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Sim 5 31,25 46 44,66 14 38,89 20 33,90 85 39,72

Não 11 68,75 57 55,34 22 61,11 39 66,10 129 60,28

Total 16 100 103 100,00 36 100,00 59 100,00 214 100,00

Observação: Vinte e nove médicos não responderam se receberam capacitação em saúde da família (questão 

17 do questionário) após ingressar no Programa. Dois deles são de Rio Branco, 21de Manaus, três de Boa Vista 

e três de Belém.

Tabela 37.  Médicos que receberam capacitação após o ingresso nas 
equipes de Saúde da Família segundo a carga horária do 
treinamento realizada – 2008

Carga horária

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Igual ou menor a 40 
horas 2 40,00 23 54,76 6 50,00 4 26,67 35 47,30

De 41 até 179 horas 1 20,00 6 14,29 0 - 4 26,67 11 14,86

De 180 até 359 horas 0 - 1 2,38 2 16,67 1 6,67 4 5,41

Igual a 360 horas ou 
mais 2 40,00 12 28,57 4 33,33 6 40,00 24 32,43

Total 5 100,00 42 100,00 12 100,00 15 100,00 74 100,00

Observação: Dos 85 médicos que responderam ter feito curso de capacitação após ingressar no Programa, 11 

não informaram a carga horária (quatro eram de Manaus, dois de Boa Vista e cinco de Belém).
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Tabela 38.  Instituições responsáveis pelo treinamento dos médicos das 
equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de 
capitais da Região Norte que receberam capacitação nessa 
área após ingressar no Programa – 2008

Município Instituição N.

Rio Branco

Semsa – Rio Branco 1

Sesacre 1

Ufac 1

UFSC 1

Manaus

Fundação de Medicina Tropical 1

Fundação Zerbini (USP) 1

Hospital Tropical 1

Prefeitura Municipal de Manaus 1

Prefeitura Semsa 1

Secretaria Municipal 1

Secretaria Municipal de Saúde 1

Secretaria de Saúde do Maranhão 1

Sema 1

Semsa 17

Semsa – Manaus 1

Ufam 8

Universidade Federal do Amazonas 2

Boa Vista

Fiocruz 2

PMBU 1

PMBV 1

Secretaria de Saúde 1

Secretaria de Saúde do Estado de Roraima 1

Semsa/Catedral 1

Sesau 1

SMSA 1

Universidade Catedral 1
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Belém

Cesupa 1

Escola de Saúde Pública de Fortaleza 1

Secretaria Municipal de Saúde 1

Sesma 4

Uepa 2

UFPA 3

Universidade do Estado do Pará 1

Universidade Federal do Pará 1

Observação: Dos 85 médicos que responderam ter feito curso de capacitação após ingressar no Programa, 16 

não informaram a instituição responsável pelo curso: um era do Rio Branco, oito de Manaus, três de Boa Vista 

e quatro de Belém.

Tabela 39.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte que receberam 
capacitação nessa área após ingressar no Programa segundo 
o tipo de instituição responsável pelo treinamento – 2008

Instituição

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total geral

N. % N. % N. % N. % N. %

Escola de Saúde 
Pública 0 - 0 - 2 20,00 1 7,14 3 4,62

Secretaria de Saúde    2 50,00 25 67,57 7 70,00 5 35,71 39 60,00

Universidade/fa-
culdade 2 50,00 10 27,03 1 10,00 8 57,14 21 32,31

Outros                 0 - 2 5,41 0 - 0 - 2 3,08

Total                  4 100,00 37 100,00 10 100,00 14 100,00 65 100,00
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Tabela 40.  Distribuição, por cidade e total, dos médicos das equipes 
de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais da 
Região Norte segundo o tempo (em anos) de graduação – 
2008

Tempo de gradua-
ção (em anos)

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

De 1 a 4 anos 2 11,76 23 18,70 15 38,46 18 29,51 58 24,17

De 5 a 14 anos 10 58,82 63 51,22 13 33,33 25 40,98 111 46,25

De 15 a 24 anos 3 17,65 17 13,82 7 17,95 8 13,11 35 14,58

De 25 a 34 anos 2 11,76 20 16,26 4 10,26 10 16,39 36 15,00

Total 17 100,00 123 100,00 39 100,00 61 100,00 240 100,00

Observação: São três os questionários que apresentam pelo menos uma variável respondida, mas não a variá-

vel ano de conclusão da graduação: um médico em cada capital (Rio Branco, Manaus e Belém).

Tabela 41.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte com menos de 15 anos de 
conclusão de curso de especialização – 2008

Cidade Total de especialistas

Com menos de 15 anos de experiência

N. %

Rio Branco 7 5            71,43 

Manaus 42 38            90,48 

Boa Vista 6 5            83,33 

Belém 23 20            86,96 

Total 78 68            87,18 

Observação: Dos médicos que responderam ter especialização, um é de Rio Branco, um de Boa Vista e dois de 

Belém, totalizando quatro médicos. Um médico não informou o sexo.
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Tabela 42.  Número médio de anos de experiência profissional dos 
médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte por cidade, setor (público/
privado) e tipo de atividade desenvolvida – 2008 

Setor/atividade Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total geral

Setor público 7,33 9,28 7,92 7,23 8,34

Ambulatório 6,86 12,49 9,21 9,48 10,66

Hospital 6,44 7,65 7,73 5,32 7,05

Outros 9,60 5,41 5,14 4,89 5,79

Setor privado 4,00 6,52 13,08 7,23 7,27

Ambulatório 6,00 7,45 12,40 6,45 7,58

Hospital 1,33 4,86 13,17 8,08 6,74

Outros 2,00 7,22 14,50 6,00 7,71

Total (público e privado) 6,33 8,39 8,95 7,23 8,03

Observação: Quatorze médicos de Rio Branco, 74 de Manaus, 27 de Boa Vista e 39 de Belém responderam à 

questão 19 (duração da sua experiência profissional médica – em anos – em outra área além da de saúde da 

família).

Tabela 43.  Número de médicos das equipes de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte segundo 
o sexo e o tempo (em anos) de posse de título de pós-
graduação stricto sensu – 2008

Município
Tempo de pós-graduação 
(em anos)

Sexo

Masculino Feminino Total

Rio Branco

De 1 a 4 anos 1 0 1

De 5 a 14 anos 2 0 2

Quinze anos ou mais 1 0 1

Total município    4 0 4

Manaus

De 1 a 4 anos 3 1 4
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De 5 a 14 anos 2 0 2

Quinze anos ou mais 0 0 0

Total município    5 1 6

Boa Vista

De 1 a 4 anos 2 0 2

De 5 a 14 anos 0 0 0

Quinze anos ou mais 1 0 1

Total município    3 0 3

Belém

De 1 a 4 anos 0 1 1

De 5 a 14 anos 1 2 3

Quinze anos ou mais 0 0 0

Total município    1 3 4

Total geral 13 4 17

Observação: Sete dos médicos que marcaram uma das opções do curso de pós-graduação stricto sensu (dou-

torado, livre-docência ou mestrado) não informaram o ano de conclusão desse curso: um é de Rio Branco, três 

de Manaus, um de Boa Vista e dois de Belém.

Tabela 44.  Experiência anterior em saúde da família com duração 
superior a um ano dos médicos das equipes de Saúde da 
Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
e total - 2008

Capacitação 
prévia

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Sim 12,00 75,00 34,00 30,91 10,00 30,30 30,00 53,57 86,00 40,00

Não 4,00 25,00 76,00 69,09 23,00 69,70 26,00 46,43 129,00 60,00

Total 16,00 100,00 110,00 100,00 33,00 100,00 56,00 100,00 215,00 100,00
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Tabela 45.  Distribuição das citações das áreas nas quais os médicos 
das equipes de Saúde da Família nas Secretarias de Saúde 
de capitais da Região Norte se consideram especialistas 
independentemente da posse de titulação – 2008

Especialidade

Rio 
Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Cirurgia geral 1 3,45 3 1,34 4 5,06 0 0 8 1,82

Clínica médica 7 24,14 72 32,14 23 29,11 40 37,04 142 32,27

Ginecologia e obste-
trícia 0 0 14 6,25 7 8,86 5 4,63 26 5,91

Medicina de família e 
comunidade 13 44,83 82 36,61 22 27,85 35 32,41 152 34,55

Pediatria 2 6,90 31 13,84 14 17,72 17 15,74 64 14,55

Outras 6 20,69 22 9,82 9 11,39 11 10,19 48 10,91

Total 29 100,00 224 100,00 79 100,00 108 100,00 440 100

Tabela 46.  Estatísticas descritivas do tempo (em anos) de graduação dos 
médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte – 2008

Estatísticas descritivas Rio Branco Manaus Boa Vista Belém

Média                     12,41 12,53 9,76 13,02

Mediana                   8,00 8,00 6,00 11,00

Máximo                    38,00 49,00 29,00 38,00

Mínimo                    2,00 2,00 1,00 1,00

Moda                      7,00 7,00 1,00 1,00
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Tabela 47. Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte que realizaram curso de 
residência segundo o sexo e o tempo (em anos) de conclusão 

dessa modalidade de especialização – 2008

Cidade/tempo
(em anos) de titula-
ção (residência)

Masculino Feminino Total geral

N. % N. % N. %

Rio Branco

1-4         1        6,67 1        6,25 2        6,45 

5-14        3      20,00 0           -   3        9,68 

15-24       0           -   0           -   0           -   

25-34       0           -   0           -   0           -   

Mais de 35    0           -   0           -   0           -   

Subtotal      4      26,67 1        6,25 5      16,13 

Manaus

1-4         2      13,33 2      12,50 4      12,90 

5-14        4      26,67 3      18,75 7      22,58 

15-24       1        6,67 1        6,25 2        6,45 

25-34       0           -   1        6,25 1        3,23 

Mais de 35    0           -   0           -   0           -   

Subtotal      7      46,67 7      43,75 14      45,16 

Boa Vista

1-4         0           -   2      12,50 2        6,45 

5-14        1        6,67 0           -   1        3,23 

15-24       2      13,33 0           -   2        6,45 

25-34       0           -   0           -   0           -   

Mais de 35    0           -   0           -   0           -   

Subtotal      3      20,00 2      12,50 5      16,13 

Belém

1-4         1        6,67 3      18,75 4      12,90 

5-14        0           -   3      18,75 3        9,68 

15-24       0           -   0           -   0           -   

25-34       0           -   0           -   0           -   

Mais de 35    0           -   0           -   0           -   

Subtotal      1        6,67 6      37,50 7      22,58 

Total 15     100,00 16     100,00 31     100,00 

Observação: Dos médicos que responderam ter concluído residência médica, um de Manaus não informou o 

sexo, e cinco de outras capitais  não mencionaram o ano de conclusão (um de Rio Branco, um de Boa Vista e 

três de Belém).
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Tabela 48.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
segundo a quantidade de áreas em que se consideram 
especialistas independentemente da posse de titulação – 
2008

Número de
especialidades

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Nenhuma 1 5,56 8 6,45 4 10,26 4 6,45 17 7,00

Uma 9 50 48 38,71 12 30,77 29 46,77 98 40,33

Duas 5 27,78 44 35,48 12 30,77 14 22,58 75 30,86

Três 2 11,11 14 11,29 6 15,38 10 16,13 32 13,17

Quatro 1 5,56 6 4,84 2 5,13 4 6,45 13 5,35

Cinco 0 0 2 1,61 1 2,56 1 1,61 4 1,65

Seis 0 0 2 1,61 2 5,13 0 0 4 1,65

Total 18 100 124 100 39 100 62 100 243 100

Observação: Os médicos que não responderam à questão 9 (áreas em que se considera especialista com base 

na experiência) são contados na categoria “nenhuma”.

Tabela 49.  Distribuição percentual do número de horas semanais de 
trabalho dos médicos das equipes de Saúde da Família 
de capitais da Região Norte segundo o tipo de atividade 
desenvolvida no Programa – 2008

Atividade
Rio 

Branco
Ma-
naus

Boa 
Vista Belém

Média 
geral

Atendimento de grupo na unidade de 
saúde 6,81% 7,66% 9,42% 7,09% 7,77%

Atendimento domiciliar 12,39% 23,10% 20,24% 23,43% 22,05%

Atividades administrativas 0,17% 7,48% 1,90% 2,36% 4,80%

Atividades com a equipe na unidade 
de saúde 6,46% 7,46% 6,91% 6,89% 7,16%

Atividades na comunidade 6,11% 6,49% 5,20% 5,93% 6,10%

Capacitação(docente ou discente) 7,85% 2,04% 3,98% 4,60% 3,37%

Consultório 55,15% 40,21% 49,05% 39,20% 42,36%

Deslocamento para atividades fora da 
unidade de saúde 0,35% 3,01% 1,90% 5,31% 3,24%

Estudo/pesquisas 4,71% 2,57% 1,41% 5,18% 3,16%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Tabela 50.  Frequência de pedidos de colaboração dirigidos a outros 
membros da equipe pelos médicos de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte – 2008

Frequência da busca de 
colaboração

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Habitualmente 15 88,24 103 85,12 31 79,49 52 83,87 201 84,10

Ocasionalmente 2 11,76 18 14,88 8 20,51 10 16,13 38 15,90

Não 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Total 17 100,00 121 100,00 39 100,00 62 100,00 239 100,00

Observação: Quatro médicos não responderam se solicitavam colaboração de outro(s) integrante(s) da equipe: 

um de Rio Branco e três de Manaus.

Tabela 51.  Frequência, por cidade e total, com que os médicos de Saúde 
da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região 
Norte são solicitados a cooperar por outros integrantes da 
equipe – 2008

Frequência da 
solicitação de 
cooperação

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Habitualmente 15 83,33 99 81,82 30 76,92 57 91,94 201 83,75

Ocasionalmente 3 16,67 22 18,18 8 20,51 5 8,06 38 15,83

Não - - 1 2,56 - 1 0,42

Total 18 100,00 121 100,00 39 100,00 62 100,00 240 100,00

Observação: Três médicos de Manaus não responderam se outro(s) integrante(s) da equipe procurou(raram) a 

ajuda deles.
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Tabela 52.  Frequência com que os médicos de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte atuam com 
outros integrantes da equipe, por cidade e total, segundo o 
tipo de atividade – 2008

Município

Habitu-
almente

Ocasio-
nalmente Não

Não res-
pondeu Total

N % N % N % N % N %

Rio Branco

Consulta na unidade 14 77,78 4 22,22 0 - 0 - 18 100,00

Atendimento no domicílio 11 61,11 7 38,89 0 - 0 - 18 100,00

Atendimento em grupo na 
unidade 12 66,67 1 5,56 5 27,78 0 - 18 100,00

Atividades na comunidade 13 72,22 0 - 5 27,78 0 - 18 100,00

Atividades administrativas 4 22,22 4 22,22 10 55,56 0 - 18 100,00

Manaus

Consulta na unidade 79 63,71 31 25,00 9 7,26 5 4,03 124 100,00

Atendimento no domicílio 103 83,06 12 9,68 2 1,61 7 5,65 124 100,00

Atendimento em grupo na 
unidade 82 66,13 32 25,81 1 0,81 9 7,26 124 100,00

Atividades na comunidade 87 70,16 30 24,19 0 - 7 5,65 124 100,00

Atividades administrativas 76 61,29 34 27,42 6 4,84 8 6,45 124 100,00

Boa Vista

Consulta na unidade 20 51,28 12 30,77 5 12,82 2 5,13 39 100,00

Atendimento no domicílio 28 71,79 9 23,08 1 2,56 1 2,56 39 100,00

Atendimento em grupo na 
unidade 18 46,15 15 38,46 2 5,13 4 10,26 39 100,00

Atividades na comunidade 19 48,72 15 38,46 2 5,13 3 7,69 39 100,00

Atividades administrativas 14 35,90 18 46,15 3 7,69 4 10,26 39 100,00

Belém

Consulta na unidade 37 59,68 19 30,65 4 6,45 2 3,23 62 100,00

Atendimento no domicílio 48 77,42 10 16,13 2 3,23 2 3,23 62 100,00

Atendimento em grupo na 
unidade 37 59,68 16 25,81 3 4,84 6 9,68 62 100,00

Atividades na comunidade 39 62,90 16 25,81 3 4,84 4 6,45 62 100,00

Atividades administrativas 17 27,42 29 46,77 11 17,74 5 8,06 62 100,00
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Tabela 53.  Participação de médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte no 
atendimento em grupo segundo o tipo de clientela – 2008

Grupos de clientela

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Gestantes 13 72,22 111 89,52 37 94,87 54 87,10 215 88,48

Crianças 11 61,11 102 82,26 31 79,49 48 77,42 192 79,01

Adolescentes 9 50,00 83 66,94 31 79,49 41 66,13 164 67,49

Mulheres adultas 12 66,67 102 82,26 30 76,92 45 72,58 189 77,78

Homens adultos 10 55,56 82 66,13 25 64,10 39 62,90 156 64,20

Idosos 12 66,67 108 87,10 38 97,44 51 82,26 209 86,01

Obesos 9 50,00 66 53,23 21 53,85 36 58,06 132 54,32

Diabéticos 12 66,67 113 91,13 39 100,00 56 90,32 220 90,53

Hipertensos 12 66,67 111 89,52 38 97,44 56 90,32 217 89,30

Alcoólatras 7 38,89 39 31,45 13 33,33 20 32,26 79 32,51

Portadores de trans-
torno mental 8 44,44 56 45,16 14 35,90 18 29,03 96 39,51

Outros 1 5,56 8 6,45 4 10,26 7 11,29 20 8,23

Total de médicos 18 100,00 124 100,00 39 100,00 62 100,00 243 100,00

Tabela 54.  Periodicidade das reuniões das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte – 2008

Periodicidade

Rio 
Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Semanal 11 61,11 83 68,60 24 61,54 39 65,00 157 65,97

Quinzenal 3 16,67 18 14,88 12 30,77 4 6,67 37 15,55

Mensal 1 5,56 6 4,96 1 2,56 7 11,67 15 6,30

Não tem periodicidade 
definida 1 5,56 14 11,57 2 5,13 10 16,67 27 11,34

Não se reúne 2 11,11 0 - 0 - 0 - 2 0,84

Total 18 100,00 121 100,00 39 100,00 60 100,00 238 100,00

Observação: Três médicos de Manaus e dois de Belém, totalizando cinco, não informaram a periodicidade com 

que as equipes se reuniam.
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Tabela 55.  Duração média estimada em horas das reuniões das equipes 
de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais da 
Região Norte conforme informação dos médicos – 2008

Duração média das 
reuniões da equipe

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Até uma hora 4 25,00 28 23,14 7 17,95 15 25,86 54 23,08

Mais de 1 hora até 2 
horas 9 56,25 48 39,67 14 35,90 27 46,55 98 41,88

Mais de 2 horas até 
3 horas 3 18,75 39 32,23 8 20,51 12 20,69 62 26,50

Mais de 3 horas 0 - 6 4,96 10 25,64 4 6,90 20 8,55

Total 16 100,00 121 100,00 39 100,00 58 100,00 234 100,00

Observação: Dois médicos de Rio Branco, três de Manaus e quatro de Belém (nove ao todo) não informaram a 

duração média das reuniões das equipes.

Tabela 56.  Profissionais que, conforme informação dos médicos 
entrevistados, coordenam habitualmente as reuniões das 
equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de 
capitais da Região Norte – 2008

Profissional

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Médico 2 12,50 88 72,73 10 25,64 20 34,48 120 51,28

Enfermeiro 11 68,75 24 19,83 22 56,41 31 53,45 88 37,61

Um dos integrantes, 
rotativamente 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Outro 3 18,75 9 7,44 6 15,38 7 12,07 25 10,68

Total 0 - 0 - 1 2,56 0 - 1 0,43

Observação: Nove médicos (dois de Rio Branco, três de Manaus e quatro de Belém) não responderam à 

pergunta sobre quem coordenava as reuniões.



Volume 10 139

Tabela 57.  Opinião dos médicos das equipes de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte sobre 
o grau de contribuição das reuniões para a eficiência do 
trabalho das equipes – 2008

Grau de contribui-
ção das reuniões

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Muito 13 81,25 103 85,12 35 89,74 49 84,48 200 85,47

Um pouco 3 18,75 17 14,05 3 7,69 8 13,79 31 13,25

Não contribui 0 - 1 0,83 0 - 1 1,72 2 0,85

Não tem opinião 
formada 0 - 0 - 1 2,56 0 - 1 0,43

Total 16 100,00 121 100,00 39 100,00 58 100,00 234 100,00

Observação: Nove médicos, dois de Rio Branco, três de Manaus e quatro de Belém, não responderam à per-

gunta sobre o grau de contribuição das reuniões para a atuação das equipes.

Tabela 58.  Frequência com que os médicos de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte participam 
das reuniões de coordenação da equipe – 2008

Frequência

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Habitualmente 13 81,25 114 96,61 38 97,44 46 80,70 211 91,74

Ocasionalmente 3 18,75 4 3,39 1 2,56 11 19,30 19 8,26

Não participa 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Total 16 100,00 118 100,00 39 100,00 57 100,00 230 100,00

Observação: Treze médicos (dois de Rio Branco, seis de Manaus e cinco de Belém) não informaram sobre sua 

participação nas reuniões.



140 Observação

Tabela 59.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte que informaram exercer, 
formal ou informalmente, a coordenação da equipe – 2008

Exerce a coorde-
nação

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total geral

N. % N. % N. % N. % N. %

Sim 8 44,44 80 68,38 13 34,21 25 41,67 126 54,08

Não 10 55,56 37 31,62 25 65,79 35 58,33 107 45,92

Total 18 100,00 117 100,00 38 100,00 60 100,00 233 100,00

Observação: Dez médicos (sete de Manaus, um de Boa Vista e dois de Belém) não responderam se exercem a 

coordenação da equipe de Saúde da Família.

Tabela 60.  Distribuição, por cidade e total, dos médicos das equipes 
de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais da 
Região Norte que já exerceram a coordenação da respectiva 
equipe – 2008

Já exerceram 
coordenação

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Sim 4 23,53 61 53,98 10 25,64 14 23,73 89 39,04

Não 13 76,47 52 46,02 29 74,36 45 76,27 139 60,96

Total 17 100,00 113 100,00 39 100,00 59 100,00 228 100,00

Observação: Quinze médicos (11 de Manaus, três de Belém e um de Rio Branco) não responderam se alguma 

vez exerceram a coordenação da equipe.
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Tabela 61.  Sistemática de elaboração da programação de atividades 
das equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde 
de capitais da Região Norte informada pelos médicos 
integrantes dessas equipes – 2008

Sistemática de progra-
mação das atividades da 
equipe

Rio 
Branco Manaus Boa Vista Belém Total 

N. % N. % N. % N. % N. %

Individual – coordena-
dor consolida 4 23,53 15 12,61 3 7,69 14 23,73 36 15,38

Em conjunto pela equipe 11 64,71 86 72,27 26 66,67 40 67,80 163 69,66

Pelo coordenador da 
equipe 1 5,88 12 10,08 8 20,51 4 6,78 25 10,68

Pela coordenação do 
Programa 0 - 5 4,20 2 5,13 0 - 7 2,99

Outro 1 5,88 1 0,84 0 - 1 1,69 3 1,28

Total 17 100,00 119 100,00 39 100,00 59 100,00 234 100,00

Observação: Nove médicos (um de Rio Branco, cinco de Manaus e três de Belém) não informaram como é 

elaborada a programação das atividades da equipe.

Tabela 62.  Recebimento de supervisão médica no desenvolvimento das 
atividades dos médicos das equipes de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte – 2008

Supervisão 
médica

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total 

N. % N. % N. % N. % N. %

Sim 7 38,89 26 22,03 8 21,05 7 12,07 48 20,69

Não 11 61,11 92 77,97 30 78,95 51 87,93 184 79,31

Total 18 100,00 118 100,00 38 100,00 58 100,00 232 100,00

Observação: Onze médicos (seis de Manaus, um de Boa Vista e quatro de Belém) não responderam se rece-

biam algum tipo de supervisão médica na realização de suas atividades.
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Tabela 63.  Realização de reuniões de supervisão entre técnicos do nível 
central das Secretarias de Saúde e equipes de Saúde da 
Família em capitais da Região Norte – 2008

Supervisão de 
nível central

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Sim 4 23,53 97 83,62 25 65,79 34 58,62 160 69,87

Não 13 76,47 19 16,38 13 34,21 24 41,38 69 30,13

Total 17 100,00 116 100,00 38 100,00 58 100,00 229 100,00

Observação: Quatorze médicos (um em Rio Branco, oito em de Manaus, um em Boa Vista e quatro em Belém) 

não informaram se eram realizadas reuniões de supervisão do nível central com a equipe.

Tabela 64.  Periodicidade da supervisão do nível central das Secretarias 
Municipais de Saúde das equipes de Saúde da Família de 
capitais da Região Norte – 2008

Periodicidade da 
supervisão        

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total 

N. % N. % N. % N. % N. %

Semanal 1 25,00 2 2,11 1 4,00 1 2,94 5 3,16

Quinzenal 0 - 13 13,68 2 8,00 2 5,88 17 10,76

Mensal 2 50,00 70 73,68 7 28,00 3 8,82 82 51,90

Não tem periodici-
dade definida 1 25,00 10 10,53 15 60,00 28 82,35 54 34,18

Total 4 100,00 95 100,00 25 100,00 34 100,00 158 100,00

Observação: Dois médicos de Manaus responderam haver reunião de supervisão do nível central, mas não 

informaram a periodicidade desses encontros.
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Tabela 65.  Importância relativa média atribuída pelos médicos das 
equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de 
capitais da Região Norte a fatores que podem melhorar os 
resultados do Programa, considerando a escala de 1 (menor 
valor) a 5 (maior valor) por cidade e total – 2008

Fatores
Rio 

Branco Manaus Boa Vista Belém Total

Capacitação dos médicos 4,17 4,21 3,40 4,62 4,17

Capacitação da equipe 4,22 4,31 3,11 4,47 4,16

Organização do trabalho 4,28 4,23 3,62 4,48 4,20

Referência e contrarrefe-
rência 4,17 4,11 3,55 4,05 4,01

Outro 1,00 4,35 2,45 3,50 3,26

Tabela 66.  Número e percentual de médicos das equipes de Saúde da 
Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
que informaram solicitar a opinião de especialistas por 
cidade e total – 2008

Solicitação da 
opinião de espe-
cialistas       

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total 

N. % N. % N. % N. % N. %

Sim 16 88,89 96 80,00 36 92,31 55 90,16 203 85,29

Não 2 11,11 24 20,00 3 7,69 6 9,84 35 14,71

Total 18 100,00 120 100,00 39 100,00 61 100,00 238 100,00

Observação: Quatro médicos de Manaus e um de Belém não informaram se costumavam solicitar ou não a 

opinião de especialistas quando atendem os usuários do Programa.
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Tabela 67.  Meios oferecidos pelo Programa aos médicos das equipes 
de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais da 
Região Norte para solicitarem a opinião de especialistas por 
cidade e total – 2008

Meios de comuni-
cação oferecidos ao 
médico

Rio Bran-
co Manaus Boa Vista Belém Total 

N. % N. % N. % N. % N. %

Pedido de parecer 9 56,25 56 59,57 27 69,23 36 62,07 128 61,84

Telefone 3 18,75 17 18,09 4 10,26 7 12,07 31 14,98

Internet 0 - 0 - 1 2,56 2 3,45 3 1,45

Outro 4 25,00 21 22,34 7 17,95 13 22,41 45 21,74

Total 16 100,00 94 100,00 39 100,00 58 100,00 207 100,00

Observação: Trinta e seis médicos (dois de Rio Branco, trinta de Manaus e quatro de Belém) não responderam 

qual o meio de comunicação oferecido pelo Programa para ouvir a opinião de especialistas.

Tabela 68.  Meios de comunicação mais utilizados pelos médicos das 
equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde 
de capitais da Região Norte para solicitarem a opinião de 
especialistas por cidade e total – 2008

Meios de comunica-
ção utilizados pelos 
médicos

Rio Bran-
co Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Pedido de parecer 8 50,00 56 60,87 25 69,44 35 66,04 124 62,94

Telefone 6 37,50 18 19,57 7 19,44 6 11,32 37 18,78

Internet 0 - 0 - 0 - 1 1,89 1 0,51

Outro 2 12,50 18 19,57 4 11,11 11 20,75 35 17,77

Total 16 100,00 92 100,00 36 100,00 53 100,00 197 100,00

Observação: Quarenta e seis médicos (dois de Rio Branco, 32 de Manaus, três de Boa Vista e nove de Belém) 

não responderam qual o meio de comunicação mais utilizado.
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Tabela 69.  Frequência com que os médicos das equipes de Saúde da 
Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
referem pacientes por especialidade por cidade e total – 2008

Especialidade

Habitu-
almente

Ocasio-
nalmente Não

Não res-
pondeu Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Rio Branco

Cirurgia geral 7 38,89 10 55,56 1 5,56 0 0 18 100,0

Clínica médica 2 12,5 5 31,25 9 56,25 0 0 16 100,0

Ginecologia e obstetrícia 3 16,67 15 83,33 0 0 0 0 18 100,0

Pediatria 4 22,22 9 50 5 27,78 0 0 18 100,0

Outras 4 57,14 2 28,57 1 14,29 0 0 7 100,0

Manaus 

Cirurgia geral 34 28,81 82 69,49 2 1,69 0 0 118 100,00

Clínica médica 8 7,48 42 39,25 57 53,27 0 0 107 100,00

Ginecologia e obstetrícia 20 16,67 93 77,5 7 5,83 0 0 120 100,00

Pediatria 4 3,64 73 66,36 33 30 0 0 110 100,00

Outras 60 57,14 44 41,9 1 0,95 0 0 105 100,00

Boa Vista

Cirurgia geral 11 28,95 27 71,05 0 0 0 0 38 100,00

Clínica médica 2 5,56 11 30,56 23 63,89 0 0 36 100,00

Ginecologia e obstetrícia 10 25,64 27 69,23 2 5,13 0 0 39 100,00

Pediatria 2 5,41 28 75,68 7 18,92 0 0 37 100,00

Outras 12 75 4 25 0 0 0 0 16 100,00

Belém

Cirurgia geral 17 27,87 43 70,49 1 1,64 0 0 61 100,00

Clínica médica 1 1,89 9 16,98 43 81,13 0 0 53 100,00

Ginecologia e obstetrícia 14 22,95 43 70,49 4 6,56 0 0 61 100,00

Pediatria 5 8,62 41 70,69 12 20,69 0 0 58 100,00

Outras 54 77,14 16 22,86 0 0 0 0 70 100,00

Observação: Três médicos, um de Manaus, um de Boa Vista e um de Belém, não marcaram a frequência com 

que pacientes são encaminhados e a especialidade para a qual são referidos.
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Tabela 70.  Estimativa de encaminhamentos para atendimento 
especializado segundo médicos das equipes de Saúde da 
Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
por cidade e total – 2008

Percentual de refe-
rência          

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total 

N. % N. % N. % N. % N. %

Até 10% 10 55,56 64 52,89 19 50,00 23 37,70 116 48,74

Acima de 10% até 
20% 3 16,67 30 24,79 11 28,95 19 31,15 63 26,47

Acima de 20% até 
30% 2 11,11 9 7,44 1 2,63 14 22,95 26 10,92

Acima de 30% até 
40% 0 - 3 2,48 2 5,26 2 3,28 7 2,94

Acima de 40% 1 5,56 1 0,83 0 - 0 - 2 0,84

Não tenho estimativa 2 11,11 14 11,57 5 13,16 3 4,92 24 10,08

Total 18 100,00 121 100,00 38 100,00 61 100,00 238 100,00

Observação: Três médicos de Manaus, um de Boa Vista e um de Belém não informaram o percentual estimado 

de casos referidos para atendimento especializado.

Tabela 71.  Frequência de recebimento de retorno ao médico de família 
de pacientes encaminhados a especialista no PSF das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte por cidade 
e total – 2008

Retorno de espe-
cialista

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Frequentemente 1 5,56 4 3,33 3 7,69 8 13,11 16 6,72

Raramente 4 22,22 45 37,50 15 38,46 31 50,82 95 39,92

Não 13 72,22 71 59,17 21 53,85 22 36,07 127 53,36

Total 18 100,00 120 100,00 39 100,00 61 100,00 238 100,00

Observação: Quatro médicos de Manaus e um de Belém não responderam se receberam algum retorno do 

atendimento por especialista.
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Tabela 72.  Opinião dos médicos das equipes de Saúde da Família das 
Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte sobre o 
funcionamento dos mecanismos de referência por cidade e 
total – 2008

Funcionamento 
dos mecanismos 
de referência      

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total 

N. % N. % N. % N. % N. %

Adequadamente 3 16,67 5 4,13 7 17,95 13 21,31 28 11,72

Precariamente 7 38,89 56 46,28 18 46,15 44 72,13 125 52,30

Não funcionam 6 33,33 53 43,80 13 33,33 3 4,92 75 31,38

Sem opinião 
definida 2 11,11 7 5,79 1 2,56 1 1,64 11 4,60

Total 18 100,00 121 100,00 39 100,00 61 100,00 239 100,00

Observação: Três médicos de Manaus e um de Belém não responderam à pergunta sobre o funcionamento 

dos mecanismos de referência.

 
Tabela 73.  Opinião dos médicos das equipes de Saúde da Família 

das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
sobre as condições de funcionamento dos mecanismos de 
contrarreferência por cidade e total – 2008

Funcionamento 
dos mecanismos 
de contrarrefe-
rência   

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total 

N. % N. % N. % N. % N. %

Adequadamente 1 5,56 0 - 1 2,56 6 9,84 8 3,35

Precariamente 4 22,22 39 32,23 14 35,90 29 47,54 86 35,98

Não funcionam 11 61,11 77 63,64 24 61,54 24 39,34 136 56,90

Sem opinião 
definida 2 11,11 5 4,13 0 - 2 3,28 9 3,77

Total 18 100,00 121 100,00 39 100,00 61 100,00 239 100,00

Observação: Três médicos de Manaus e um de Belém não responderam se os mecanismos de contrarreferên-

cia funcionam.
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Tabela 74.  Acesso dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte ao 
diagnóstico dos problemas de saúde da comunidade e dos 
fatores de risco mais importantes da área de atuação da 
equipe por cidade e total – 2008

Acesso a diagnós-
ticos da comuni-
dade

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total 

N. % N. % N. % N. % N. %

Sim 9 50,00 68 58,62 18 47,37 34 60,71 129 56,58

Não 9 50,00 48 41,38 20 52,63 22 39,29 99 43,42

Total 18 100,00 116 100,00 38 100,00 56 100,00 228 100,00

Observação: Oito médicos de Manaus, um de Boa Vista e seis de Belém não informaram se dispunham ou não 

de diagnóstico dos problemas de saúde e dos fatores de risco mais importantes nas áreas onde atuam.

Tabela 75.  Participação dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte na 
elaboração de diagnóstico dos problemas de saúde e dos 
fatores de risco nas respectivas áreas de atuação por cidade e 
total – 2008

Participação do 
médico no diag-
nóstico

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total 

N. % N. % N. % N. % N. %

Sim 7 77,78 52 77,61 12 66,67 22 68,75 93 73,81

Não 2 22,22 15 22,39 6 33,33 10 31,25 33 26,19

Total 9 100,00 67 100,00 18 100,00 32 100,00 126 100,00

Observação: Dos médicos que responderam dispor de diagnóstico dos problemas de saúde e dos fatores de 

risco mais importantes na respectiva área de atuação, três não informaram se participaram da elaboração 

desse trabalho (um de Manaus e dois de Belém).
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Tabela 76.  Estimativa do percentual da clientela atendida no 
consultório da unidade pelos médicos das equipes de Saúde 
da Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região 
Norte segundo o grupo etário por cidade e total – 2008

Grupos atendidos       
Rio 

Branco Manaus Boa Vista Belém Total 

Crianças              29,12 21,79 20,58 19,24 21,52

Adolescentes          10,94 11,35 10,89 10,06 10,95

Homens adultos         14,00 13,78 15,36 16,18 14,61

Mulheres adultas        23,35 33,18 27,08 30,06 30,70

Idosos                18,94 24,30 25,69 27,80 24,93

Observação: Na questão 49 do questionário, base desta tabela , o informante declara como se divide de forma 

percentual a clientela dele. De posse desses dados foi feita a média aritmética das percentagens declaradas 

e não necessariamente soma 100%. A média referente ao total é a média de todos os dados e também não 

totaliza 100%.

Tabela 77.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte que expressaram 
ter preferência no atendimento a determinado grupo de 
clientela por cidade e total – 2008

Especificação

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total 

N. % N. % N. % N. % N. %

Sim 9 50,00 76 63,87 24 63,16 30 50,85 139 59,40

Não 9 50,00 43 36,13 14 36,84 29 49,15 95 40,60

Total 18 100,00 119 100,00 38 100,00 59 100,00 234 100,00

Observação: Cinco médicos de Manaus, um de Boa Vista e três de Belém não informaram se têm preferência 

no atendimento por grupo(s) da população.
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Tabela 78.  Preferência relativa declarada pelos médicos das equipes 
de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais da 
Região Norte no atendimento a diferentes grupos etários, 
considerando a escala de 1 (menor valor) a 5 (maior valor) – 
2008

Clientela

Secretarias Municipais de Saúde

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém

Crianças 2,17 3,49 3,33 3,66

Adolescentes 2,20 2,98 3,17 3,45

Homens adultos 4,00 2,90 2,78 2,86

Mulheres adultas 3,20 3,87 3,11 3,57

Idosos 4,50 3,74 3,28 4,43

Tabela 79.  Preferência relativa declarada pelos médicos das equipes 
de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de capitais 
da Região Norte em relação a diferentes atividades, 
considerando a escala de 1 (menor valor) a 4 (maior valor) – 
2008

Atividade

Secretarias Municipais de Saúde

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém

Consultório 3,56 3,19 3,28 3,54

Atendimento em domi-
cílio 3,00 2,93 2,61 2,90

Atendimento em grupo na 
unidade 2,63 2,63 2,29 2,74

Ações na comunidade 2,56 2,49 2,18 2,76
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Tabela 80.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte com pelo menos um 
vínculo associativo por cidade e total – 2008

Municípios Total de médicos

Vínculos associativos

Sim %

Rio Branco 18 15 83,3

Manaus 124 100 80,6

Boa Vista 39 29 74,4

Belém 62 47 75,8

Total 243 191 78,6

Tabela 81.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
segundo a quantidade de vínculos associativos por cidade e 
total – 2008

Número de vínculos 
associativos

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Nenhum 3 16,67 24 19,35 10 25,64 15 24,19 52 21,40

Um 7 38,89 47 37,90 15 38,46 25 40,32 94 38,68

Dois 5 27,78 36 29,03 6 15,38 20 32,26 67 27,57

Três 1 5,56 14 11,29 5 12,82 2 3,23 22 9,05

Quatro 2 11,11 3 2,42 3 7,69 0 - 8 3,29

Total 18 100,00 124 100,00 39 100,00 62 100,00 243 100,00

Observação: Os médicos que não responderam à questão 10 (vínculos associativos) foram incluídos na cate-

goria “nenhum”.
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Tabela 82.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte sem vínculo associativo 
segundo a faixa etária por cidade e total – 2008

Faixa etária
Rio 

Branco
Manaus Boa Vista Belém Total

N. %

Menos de 30 1 5 2 3 11 24,4

30 – 39 1 9 5 6 21 22,1

40 – 49 1 4 3 5 13 22,8

50 – 59  0 5 0 1 6 18,8

60 e mais  0 1 0 0 1 8,33

Total 3 24 10 15 52 21,6

Observação: Foram desconsiderados dos cálculos dois médicos que não informaram a idade: um é de Manaus 

e o outro de Belém.
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Tabela 83.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
segundo o sexo e a quantidade de vínculos associativos por 
cidade e total – 2008

Cidade e número 
de vínculos asso-
ciativos

Masculino Feminino Total de médicos

N. % N. % N. %

Rio Branco

Nenhum 0           -   3      37,50 3      16,67 

Um 5      50,00 2      25,00 7      38,89 

Dois 3      30,00 2      25,00 5      27,78 

Três 0           -   1      12,50 1        5,56 

Quatro 2      20,00 0           -   2      11,11 

Total município 10     100,00 8     100,00 18     100,00 

Manaus

Nenhum 15      22,73 9      16,07 24      19,67 

Um 18      27,27 28      50,00 46      37,70 

Dois 22      33,33 14      25,00 36      29,51 

Três 9      13,64 5        8,93 14      11,48 

Quatro 2        3,03           -   2        1,64 

Total município 66     100,00 56     100,00 122     100,00 

Boa Vista

Nenhum 3      20,00 7      29,17 10      25,64 

Um 4      26,67 11      45,83 15      38,46 

Dois 2      13,33 4      16,67 6      15,38 

Três 3      20,00 2        8,33 5      12,82 

Quatro 3      20,00           -   3        7,69 

Total município 15     100,00 24     100,00 39     100,00 

Belém

Nenhum 4      25,00 11      24,44 15      24,59 

Um 5      31,25 20      44,44 25      40,98 

Dois 7      43,75 12      26,67 19      31,15 

Três 0           -   2        4,44 2        3,28 

Quatro 0           -             -             -   

Total município 16     100,00 45     100,00 61     100,00 

Total 107     100,00 133     100,00 240     100,00 

Observação: Três médicos não informaram o sexo: um de Boa Vista e dois de Rio Branco.
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Tabela 84.  Vínculos associativos dos médicos das equipes de Saúde da 
Família das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
segundo o tipo de vínculo por cidade e total – 2008

Tipos de vínculos

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total 

N. % N. % N. % N. % N. %

Entidades profis-
sionais 10 35,71 55 31,79 17 31,48 33 46,48 115 35,28

Sindicato 10 35,71 81 46,82 22 40,74 21 29,58 134 41,10

Outro na área de 
saúde 4 14,29 32 18,50 12 22,22 14 19,72 62 19,02

Partido político 4 14,29 5 2,89 3 5,56 3 4,23 15 4,60

Total 28 100,00 173 100,00 54 100,00 71 100,00 326 100,00

Observação: O total da linha não representa o número de médicos, pois há médicos com mais de um vínculo 

associativo.

Tabela 85.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias de 
Saúde de capitais da Região Norte com atuação profissional 
exclusiva no Programa por cidade e total – 2008

Municípios
Total de médicos do 

PSF

Exclusivos do PSF

Número %

Rio Branco 18 4 22,22

Manaus 124 50 40,32

Boa Vista 39 12 30,77

Belém 62 23 37,10

Total 243 89 36,63

Observação: Consideraram-se médicos exclusivos do PSF aqueles sem informação de carga horária semanal 

nos setores público ou privado.
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Tabela 86.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte com outra atividade 
na profissão além do Saúde da Família segundo o setor de 
atuação (público/privado) por cidade e total – 2008

Setor

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Setor público 5 35,71 36 48,65 21 77,78 22 56,41 84 54,55

Setor privado 1 7,14 11 14,86 1 3,70 4 10,26 17 11,04

Setores público e 
privado 8 57,14 27 36,49 5 18,52 13 33,33 53 34,42

Total 14 100,00 74 100,00 27 100,00 39 100,00 154 100,00

Observação: Foram considerados apenas os médicos que além de informarem a atividade declararam a carga 

horária semanal de trabalho.

Tabela 87.  Distribuição dos médicos das equipes de Saúde da Família 
das Secretarias de Saúde de capitais da Região Norte 
segundo o local de atuação, por cidade e total – 2008

Local de atuação

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Bairro onde reside 0 - 38 31,15 5 12,82 9 14,52 52 21,58

Outro bairro 17 94,44 84 68,85 33 84,62 50 80,65 184 76,35

Outra cidade 1 5,56 0 - 1 2,56 3 4,84 5 2,07

Total 18 100,00 122 100,00 39 100,00 62 100,00 241 100,00

Observação: Dois médicos de Manaus não responderam à questão sobre o local de atuação no Programa 

(questão 12 do questionário).
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Tabela 88.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte segundo o tempo 
habitualmente gasto para acesso ao local de trabalho por 
cidade e total – 2008

Tempo de acesso do 
médico ao seu local 
de trabalho

Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Até 30 minutos 16 88,89 85 69,67 37 94,87 38 61,29 176 73,03

De 30 a 60 minutos 1 5,56 35 28,69 1 2,56 19 30,65 56 23,24

Acima de 60 minutos 1 5,56 2 1,64 1 2,56 5 8,06 9 3,73

Total 18 100,00 122 100,00 39 100,00 62 100,00 241 100,00

Observação: Dois médicos de Manaus não responderam à questão sobre o local de atuação no Programa 

(questão 12 do questionário).

Tabela 89.  Médicos das equipes de Saúde da Família das Secretarias 
de Saúde de capitais da Região Norte segundo o sexo e a 
característica da população que atendem por cidade e total – 
2008

Cidade Tipo de população

Masculino Feminino Total

N. % N. % N. %

Rio 
Branco

Predominantemente urbana 7 70,00 2 25,00 9 50,00

Predominantemente rural 0 - - -

Mista (urbana/rural) 3 30,00 6 75,00 9 50,00

Total 10 100,00 8 100,00 18 100,00

Manaus

Predominantemente urbana 55 85,94 50 89,29 105 87,50

Predominantemente rural 1 1,56 - 1 0,83

Mista (urbana/rural) 8 12,50 6 10,71 14 11,67

Total 64 100,00 56 100,00 120 100,00

Boa 
Vista

Predominantemente urbana 11 73,33 20 83,33 31 79,49

Predominantemente rural 1 6,67 - 1 2,56

Mista (urbana/rural) 3 20,00 4 16,67 7 17,95

Total 15 100,00 24 100,00 39 100,00



Volume 10 157

Tipo de população

Masculino Feminino Total

N. % N. % N. %

Belém

Predominantemente urbana 11 73,33 40 90,91 51 86,44

Predominantemente rural 0 - 1 2,27 1 1,69

Mista (urbana/rural) 4 26,67 3 6,82 7 11,86

Total 15 100,00 44 100,00 59 100,00

Total 
geral

Predominantemente urbana 84 80,77 112 84,85 196 83,05

Predominantemente rural 2 1,92 1 0,76 3 1,27

Mista (urbana/rural) 18 17,31 19 14,39 37 15,68

Total 104 100,00 132 100,00 236 100,00

Observação: Três médicos não informaram o sexo (dois em Manaus e um em Belém) e quatro não informaram 

a população de sua área de trabalho (dois em Manaus e dois em Belém).

Tabela 90.  Médicos de Saúde da Família de municípios selecionados 
segundo suas diferentes fontes de renda por cidade e total – 
2008

Fontes de renda

Rio 
Branco Manaus Boa Vista Belém Total

N. % N. % N. % N. % N. %

Só PSF 4 26,67 45 40,54 8 22,86 9 17,65 66 31,13

PSF + outra atividade 11 73,33 61 54,95 27 77,14 40 78,43 139 65,57

PSF + aposentadoria 0 - 2 1,80 0 - 0 - 2 0,94

PSF + outra atividade + 
aposentadoria 0 - 3 2,70 0 - 2 3,92 5 2,36

Total 15 100,00 111 100,00 35 100,00 51 100,00 212 100,00

Observação: Trinta e um médicos não informaram a distribuição dos rendimentos: três em Rio Branco, 13 em 

Manaus, quatro em Boa Vista e 11 em Belém.
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Tabela 91.  Distribuição percentual das fontes de renda dos médicos das 
equipes de Saúde da Família das Secretarias de Saúde de 
capitais da Região Norte por cidade e total – 2008

Fontes Rio Branco Manaus Boa Vista Belém Total geral

PSF 57,69 61,67 56,45 53,68 58,40

Aposentadoria - 2,78 - 2,11 1,93

Outras 42,31 35,56 43,55 44,21 39,67

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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ANEXO B

mOdElO dO quEstiOnáriO aplicadO

Caracterização do Processo de Trabalho em Atenção 

Básica/Saúde da Família: Aspectos Institucionais, do 

Emprego e da Atividade do Médico

Este questionário, de responsabilidade do Observatório de 

Recursos Humanos em Saúde - NESP/CEAM/UnB, tem como objetivo 

desenvolver estudo relacionado ao trabalho dos médicos atuantes nos 

programas de Saúde da Família das Secretarias Municipais de Saúde 

de Belém/PA, Boa Vista/RR, Manaus/AM e Rio Branco/AC.

Questionário N.º _______   Data da aplicação: ___ / ___ /2008

Secretarias Municipais de Saúde: 

� Belém/PA

� Boa Vista/RR

� Manaus/AM

� Rio Branco/AC
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O NESP/CEAM/UnB se compromete com o sigilo das informações individuais fornecidas 

para esta pesquisa. Somente será divulgado o consolidado das informações, sem 

qualquer menção ou identificação das respostas e/ou opiniões aqui emitidas. Dessa 

forma não assine este questionário nem use qualquer outro recurso que possibilite a 

identificação do entrevistado.

Pesquisadores responsáveis pela elaboração do questionário: José Paranaguá de Santana, 

Roberto Passos Nogueira, Sérgio Francisco Piola, Solon Magalhães Vianna, Valdemar de 

Almeida Rodrigues, Zuleide do Vale Oliveira Ramos.
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QUESTIONÁRIO

Bloco I

1 Idade:

 _______  Anos

2 Sexo:

 � Masculino

 � Feminino

3 Estado Civil:

 � Solteiro

 � Casado

 � Divorciado

 � Desquitado ou separado judicialmente

 � Viúvo

4 Escolaridade dos pais (assinale o maior grau):

 Mãe Pai

 � 1º grau � 1º grau

 � 2º grau � 2º grau

 � 3º grau, Especifique: � 3º grau, Especifique:

 _______________________________ _______________________________

5 Graduação Médica:

 Instituição: _______________________________________________________________________

 � Pública � Privada

 Ano de conclusão: _______

 UF: ___ ___     
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6 Pós-graduação estrito senso - registre a mais importante, desde que concluída 

(caso contrário, vá para a questão 7):

 Pós-graduação (Registre a mais importante):

 � Doutorado     

 � Livre Docência     

 � Mestrado

 Identifique a especialidade dessa pós-graduação estrito senso:  

 � Pediatria     

 � Ginecologia e obstetrícia     

 � Cirurgia geral     

 � Clínica médica     

 � Medicina da família e comunidade     

 � Outra (especificar): _____________________________________________________________

Instituição onde cursou essa pós-graduação: _________________________________ 

Ano de conclusão: ________ UF: ___ ___

7 Residência Médica (RM) - preencha a especialidade concluída (caso não tenha, vá 

para a questão 8):

 � Pediatria     

  Instituição: _______________________________________________________________________________ 

  Cidade: ____________________________ UF: ___ ___ Ano de conclusão: _______

 � Ginecologia e obstetrícia     

  Instituição: _______________________________________________________________________________ 

  Cidade: ____________________________ UF: ___ ___ Ano de conclusão: _______

 � Cirurgia geral     

  Instituição: _______________________________________________________________________________ 

  Cidade: ____________________________ UF: ___ ___ Ano de conclusão: _______

 � Clínica médica    

  Instituição: _______________________________________________________________________________ 

  Cidade: ____________________________ UF: ___ ___ Ano de conclusão: _______

 � Medicina da família e comunidade     

  Instituição: _______________________________________________________________________________ 

  Cidade: ____________________________ UF: ___ ___ Ano de conclusão: _______

 � Outra (especificar): _____________________________________________________________

  Instituição: _______________________________________________________________________________ 

  Cidade: ____________________________ UF: ___ ___ Ano de conclusão: _______
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8 Curso de especialização anterior à RM e outra(s)  especialização(ões) concluída(s), 

com o mínimo de 360 horas - assinale o(s) curso(s) (caso não tenha, vá para a 

questão 9):

 � Pediatria     

  Instituição: _______________________________________________________________________________ 

  Cidade: ____________________________ UF: ___ ___ Ano de conclusão: _______

 � Ginecologia e obstetrícia     

  Instituição: _______________________________________________________________________________ 

  Cidade: ____________________________ UF: ___ ___ Ano de conclusão: _______

 � Cirurgia geral     

  Instituição: _______________________________________________________________________________ 

  Cidade: ____________________________ UF: ___ ___ Ano de conclusão: _______

 � Clínica médica    

  Instituição: _______________________________________________________________________________ 

  Cidade: ____________________________ UF: ___ ___ Ano de conclusão: _______

 � Medicina da família e comunidade     

  Instituição: _______________________________________________________________________________ 

  Cidade: ____________________________ UF: ___ ___ Ano de conclusão: _______

 � Outro (especificar):  ____________________________________________________________

  Instituição: _______________________________________________________________________________ 

  Cidade: ____________________________ UF: ___ ___ Ano de conclusão: _______

        

9 Independente da titulação formal, marque a(s) área(s) em que se considera 

especialista, com base na própria experiência:

 � Pediatria � Clínica médica

 � Ginecologia e obstetrícia � Medicina da família e comunidade

 � Cirurgia geral � Outras (especificar):_____________________________

    

10 Vínculos associativos:

 Entidades profissionais ou científicas � Sim � Não

 Sindicato � Sim � Não

 Outro na área de saúde � Sim � Não

 Partido Político � Sim � Não
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11 Residência atual:       

 Cidade: ____________________________________ UF: ___ ___ 

 Desde que ano? _________

 

12 Local de atuação no Programa:

 � Mesmo bairro (setor, zona, distrito ou equivalente) na cidade onde reside

 � Outro bairro na cidade onde reside     

 � Outra cidade

13 Acesso ao local de atuação no Programa, utilizando o meio de transporte 

habitual:

 � Até 30 minutos � Acima de 30 até 60 minutos � Acima de 60 minutos

14 A população de sua área de trabalho é:

 � Predominantemente Urbana � Predominantemente Rural � Mista (Urbana/Rural)

  

15 Registre a distribuição de sua carga horária semanal no Programa naquelas 

atividades que exerce habitualmente:

Tipos de Atividades Nº de horas/semana

Consultório

Atendimento de grupo na unidade de saúde

Atividades com a equipe na unidade de saúde

Capacitação (docente ou discente)

Estudos/pesquisas

Atividades administrativas

Atendimento domiciliar

Atividades na comunidade

Deslocamento para atividades fora da unidade de saúde (entre 
a sede e área rural, aos domicílios e outros)

16 Capacitação em Saúde da Família antes de ingressar no Programa:

 � Sim � Não  (neste caso, vá para a questão 17)

 Em caso afirmativo, informe abaixo a que considera mais importante:

 Instituição responsável: ____________________________________________________________

 Ano de conclusão : _________
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 Assinale a carga horária:      

 � Igual ou menor que 40 hs 

 � De 41 hs até 179 hs

 � De 180 hs até 359 hs

 � Igual ou acima de 360 hs

 

17 Capacitação em Saúde da Família após ingressar no Programa:

 � Sim � Não  (neste caso, vá para a questão 18) 

 Em caso afirmativo, informe abaixo a que considera mais importante:

 Instituição responsável: ____________________________________________________________

 Ano de conclusão : _________

 Assinale a carga horária:

 � Igual ou menor que 40 hs 

 � De 41 hs até 179 hs

 � De 180 hs até 359 hs

 � Igual ou acima de 360 hs

18 Experiência anterior em Saúde da Família com duração superior a um ano:

 � Sim � Não (neste caso, vá para a questão 19)

 Em caso afirmativo, indique abaixo as últimas experiências:

Cidade UF Número de anos

19 Registre a duração da sua experiência profissional médica (em anos) em outra 

área além da Saúde da Família e, caso exerça essa(s) atividade(s) atualmente, 

informe a carga horária semanal. 

 No Setor Público
      

Atividade Tempo de Experiência (anos) Carga Horária Semanal (atual)

Ambulatório

Hospital

Outra, especifique:
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 No Setor Privado      
      

Atividade Tempo de Experiência (anos) Carga Horária Semanal (atual)

Ambulatório

Hospital

Outra, especifique:

   

20 Registre a distribuição percentual aproximada de seus rendimentos:

Fontes de rendimento %

Remuneração do Programa

Outros rendimentos

Aposentadoria

Total 100

 

Bloco II
         

21 Na realização de suas atividades no Programa, você busca a colaboração de outro(s) 

integrante(s) da equipe: 

 � Habitualmente � Ocasionalmente � Não

22 Os outros integrantes da equipe buscam sua colaboração na realização das respectivas 

atividades no Programa:

 � Habitualmente � Ocasionalmente � Não

23 Assinale, para cada atividade abaixo, com que freqüência atua em colaboração 

com outro(s) integrante(s) da equipe:

Tipos de Atividades 1 - Habitualmente 2 - Ocasionalmente 3 - Não

Consulta na unidade

Atendimento no domicílio

Atendimento em grupo na unidade

Atividades na comunidade

Atividades administrativas
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24 Assinale se participa do atendimento em grupo das seguintes clientelas:

Clientela 1 - Sim 2 - Não

Gestantes

Criança

Adolescente

Mulher adulta

Homem adulto

Idosos

Obesos

Diabéticos

Hipertensos

Alcoólatras

Portador de transtorno mental

Outra (especificar) _________________________________

 

25 Assinale com que periodicidade a equipe se reúne: 

 � Semanal � Não tem periodicidade definida

 � Quinzenal � Não se reúne (neste caso, vá para a questão 30)

 � Mensal

  

26 Assinale a duração média dessas reuniões:

 � Até 1 hora � Mais de 2 horas até 3 horas

 � Mais de 1 hora até 2 horas � Mais de 3 horas

27 Indique quem, da equipe, coordena habitualmente essas reuniões:

 � Médico � Outro (especificar):  ________________________________

 � Enfermeiro � Um dos integrantes, rotativamente

 � Odontólogo

  

28 Na sua opinião, em que medida essas reuniões contribuem para maior eficiência 

do trabalho da equipe:  

 � Muito � Não contribui

 � Um pouco � Não tem opinião formada
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29 Você participa dessas reuniões:

 � Habitualmente � Ocasionalmente � Não participa

30 Assinale como é elaborada a programação das atividades da equipe:

 � Cada um elabora sua parte, que é consolidada pelo coordenador da equipe   

 � Em conjunto pela equipe

 � Pelo coordenador da equipe

 � Pela coordenação do Programa

 � Outro (especificar):  ____________________________________________________________

31 Você recebe algum tipo de supervisão médica na realização de suas atividades?

 � Sim � Não (neste caso vá para a questão 34)

32 Em caso afirmativo, indique qual é a periodicidade dessa supervisão:

 � Semanal � Mensal

 � Quinzenal � Não tem periodicidade definida

33 Assinale de que forma essa supervisão é realizada:

 � Individualmente  

 � Com presença da equipe multiprofissional

 � Com a presença de outros médicos

34 O Programa realiza reuniões de supervisão do nível central com a equipe?

 � Sim � Não (neste caso, vá para a questão 36)

35 Em caso afirmativo, qual é a periodicidade dessas reuniões de supervisão:

 � Semanal � Mensal

 � Quinzenal � Não tem periodicidade definida

36 Você exerce atualmente, ainda que de maneira informal, a coordenação da equipe de 

saúde no Programa?

 � Sim � Não
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37 Você já exerceu essa coordenação?

 � Sim � Não

38 Ordene, numa escala de 1 (menor valor) a 5 (maior valor) a importância 

relativa que você atribui aos seguintes fatores para melhorar os resultados do 

Programa:

Fator Importância Relativa

Capacitação dos integrantes da equipe, especialmente dos médicos �

Capacitação dos integrantes da equipe, indistintamente �

Organização do trabalho em equipe �

Sistema de referência e contra-referência �

Outro (especificar): _________________________________________ �

Bloco III

39 Costuma buscar a opinião de especialistas quando atende os usuários do 

Programa:

 � Sim � Não

40 Assinale os meios que o Programa lhe oferece para ouvir a opinião de 

especialistas (marcar mais de uma opção, se for o caso): 

 � Pedido de parecer

 � Telefone 

 � Internet

 � Outro (especificar): _____________________________________________________________

41 Assinale dentre os meios que o Programa oferece, somente aquele que você 

mais utiliza:

 � Pedido de parecer

 � Telefone 

 � Internet

 � Outro (especificar): _____________________________________________________________



170 Observação

42 Assinale com que freqüência encaminha pacientes para cada uma das 

especialidades abaixo:

Especialidade 1 - Habitualmente 2 - Ocasionalmente 3 - Não

Pediatria � � �

Ginecologia e obstetrícia � � �

Cirurgia geral � � �

Clínica Médica � � �

Outra (especificar): 

_______________________________

� � �

     

43 Do total de atendimentos, que percentual aproximado de casos você refere para 

atendimento especializado?

 � Até 10 % 

 � Acima de 10% até 20 %

 � Acima de 20% até 30 % 

 � Acima de 30% até 40 %

 � Acima de 40 %

 � Não tenho estimativa

44 Na sua opinião, de um modo geral, os mecanismos de referência funcionam: 

 � Adequadamente � Não funcionam

 � Precariamente � Sem opinião definida

    

45 Após o encaminhamento de pacientes a especialista você recebe algum retorno 

do atendimento (contra-referência)?

 � Frequentemente � Raramente � Não

     

46 Na sua opinião, de um modo geral, os mecanismos de contra-referência 

funcionam: 

 � Adequadamente � Não funcionam

 � Precariamente � Sem opinião definida
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Bloco IV
 

47 Você dispõe de um diagnóstico dos problemas de saúde e dos fatores de risco 

mais importantes na sua área de atuação?

 � Sim � Não  (neste caso, vá para a questão 49)

48 Em caso afirmativo, você participou ou participa da elaboração desse trabalho? 

 � Sim � Não

49 Estime a distribuição percentual da clientela que você atende no consultório da 

unidade de saúde do Programa, segundo os grupos abaixo listados:

Grupo etário %

Crianças

Adolescentes

Homens adultos

Mulheres adultas

Idosos

Total 100

        

50 Você tem preferência de atendimento por um dos grupos da população acima 

listados?

 � Sim � Não  (neste caso, vá para a questão 52)

 

51 Em caso afirmativo, ordene, numa escala de 1 (menor grau) a 5 (maior grau), sua 

preferência relativa em atender esses grupos etários:

 � Crianças � Adolescentes  � Homens adultos

 � Mulheres adultas � Idosos 

      

52 Ordene numa escala de 1 (menor grau) a 4 (maior grau) sua preferência relativa 

pelos seguintes tipos de atividades no Programa: 

 � Consultório � Atendimento em grupo na unidade

 � Atendimento em domicílio � Ações na comunidade

 Agradecemos a sua colaboração.
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ANEXO C

cópia dO parEcEr dO cOmitê dE ética 
Em pEsquisa da FaculdadE dE ciências 
da saúdE da unB
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APÊNDICE A

BElém, pará: O prOgrama dE 
saúdE da Família Em BElém1

Paulo de Tarso Ribeiro de Oliveira2

Josie Rodrigues Vieira3

Alcindo Antonio Ferla4

Samantha Cristina Paschoal5

intrOduçãO

O processo de reforma sanitária brasileira, particularmente a partir 
da década de 1980, apresentou à política de saúde um conjunto de 

desafios que permanece demandando formulações teóricas e iniciativas 
tanto governamentais como da sociedade civil para sua implementação. 
Tais desafios, derivados do ideário do movimento de reformas, foram ins-
titucionalizados no conjunto de princípios e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) inscritos na Constituição de 1988 e na legislação comple-
mentar a partir de 1990.

1 Texto produzido em Setembro de 2009, mas com atualização de dados pelos autores em Fe-
vereiro de 2012.

2  Professor, psicólogo e pesquisador em Saúde Coletiva, efetivo do Programa de Pós-Gradua-
ção em Psicologia da UFPA.

3  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPA.
4  Professor, médico e pesquisador na cooperação ICICT/Fiocruz e GHC. Professor colaborador 

na UFPA/Mestrado em Psicologia.
5 Analista de sistemas com MBA em Gestão de Sistemas de Informação pela Universidade 

Católica de Brasília.



174 Observação

A igualdade formal garantida pela Constituição Federal/1988 e a 
ampliação do acesso de parcelas crescentes da população brasileira não 
significaram o acesso de fato ao SUS para todos. Há desafios a serem 
vencidos no próximo período, entre os quais: (i) o financiamento; (ii) a 
regionalização e a hierarquização dos serviços em um território vivo; (iii) 
a incorporação de novas tecnologias de forma equânime em todo o terri-
tório nacional; (iv) a eficácia na gestão e a garantia do caráter público; (iv) 
a incorporação de forma plena de parcelas excluídas total ou parcialmente 
do SUS, como indígenas, negros, quilombolas, ribeirinhos, sertanejos e 
outros; e (v) combate à desigualdade regional com políticas inclusivas no 
âmbito do SUS no intuito de adequar-se de acordo com as necessidades 
de saúde e de cada território vivo em particular.

Nesse sentido, a forte indução para a estruturação do Programa de 
Saúde da Família (PSF) e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
a partir da NOB/01 de 1996 é uma importante inflexão na expansão da 
atenção primária de saúde e na produção de novas tecnologias para o Sis-
tema Único de Saúde.

Para efeito desse recorte avaliativo sobre a expansão do Programa 
de Saúde da Família em Belém nos últimos anos optou-se por levar em 
consideração as várias paisagens epidemiológicas, de serviços e recursos 
humanos relacionando-as com as dimensões territoriais da Amazônia, do 
Pará e de sua capital, Belém. Também foram utilizados pra consubstanciar 
essa análise o trabalho publicado por Oliveira (2008),5 além dos dados da 
pesquisa coordenada por Oliveira (2007).6 Tal aproximação permitirá uma 
articulação entre dados macro e micro, propiciando uma melhor avaliação 
do PSF de forma articulada entre a atenção primária e a especializada do 
SUS.

5  OLIVEIRA, 2008.
6  OLIVEIRA, et al., 2007.
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1 O cEnáriO da saúdE na amaZônia lEgal

1.1 As várias paisagens e territórios da saúde na Amazônia 
brasileira: do epidemiológico, da organização dos serviços e dos 
recursos humanos e tecnológicos

Um resumo do panorama socioepidemiológico-sanitário da região 
descreve um cenário em que convivem: (i) baixos padrões de escolaridade; 
(ii) mercado informal preponderante; (iii) baixos padrões de saneamento, 
incluindo água potável; (iv) concentração da terra; (v) degradação ambien-
tal, em que a contaminação mercurial e as doenças respiratórias advindas 
da fumaça das queimadas estão entre seus componentes mais agressi-
vos; (vi) doenças ditas do “mundo moderno”, como as não transmissíveis, 
especialmente os carcinomas, as do aparelho circulatório e a crescente 
mortalidade por causas externas; (vii) endemias clássicas e negligencia-
das, como malária, hanseníase, tuberculose, Aids, leishmaniose e dengue; 
e (vii) iatrogenias7 próprias da intervenção do sistema de saúde, como é o 
caso da mortalidade perinatal, estas últimas podendo estar sendo influen-
ciadas pelas inadequadas condições dos estabelecimentos de saúde e da 
organização dos serviços, especialmente nas regiões menos desenvolvidas 
do Brasil.

Por fim, no caso da Amazônia, é possível ver com maior contundên-
cia que a alocação de recursos do Complexo Produtivo da Saúde8 (incluí-

7  Originalmente, o termo iatrogenia significa qualquer alteração patológica no paciente pro-
vocada pela má prática médica, cujo risco cresce à medida que aumenta o número de ações 
terapêuticas e diagnósticas. Podemos considerar dois tipos de iatrogenias: 1) iatrogenia de 
ação: aquela que ocorre pela ação médica, desde a relação com o paciente, passando pelo 
diagnóstico, terapêutica, até a prevenção; imprudência ou imperícia médica; e 2) iatrogenia de 
omissão: aquela que ocorre pela falta de ação do médico, quer no diagnóstico, quer no trata-
mento, portanto ato negligente.

  Segundo Pereira et al. (2000), as iatrogenias podem ameaçar a qualidade de vida do 
paciente caso as sequelas se mantenham definitivamente. Cabe aqui explicitar que o compro-
misso do médico é com o bom atendimento ao doente do ponto de vista técnico e humano, e 
não só com o êxito terapêutico ou diagnóstico. A obrigação médica para com o paciente não 
é de resultados, mas sim de diligência. Determinados métodos diagnósticos ou terapêuticos 
indicados hoje na abordagem do doente poderão no futuro provocar complicações ainda 
ignoradas, sua prática que até então não era considerada iatrogênica passará a sê-lo.

8  O Complexo Produtivo da Saúde é uma cadeia produtiva formada por três grandes com-
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dos os setores público e privado) possibilitou a estruturação dos serviços, 
principalmente os que envolvem equipamentos da atenção especializada, 
sobretudo nas capitais e nas cidades que sofreram influência dos projetos 
de desenvolvimento. Essa associação pode sugerir que aspectos relativos 
à concentração urbana – dinamização dos pólos econômicos a partir dos 
grandes enclaves e alocação de recursos da saúde nessas áreas – podem 
ser fatores influenciadores de desigualdades inter e intrarregionais.

Como resumo desses cenários é possível vislumbrar um conjunto 
de fatores que permitem categorizar os municípios e seus agravos na 
saúde em pelo menos três territórios específicos, que segundo Confalo-
nieri (2005) seriam:

(i) agravos associados principalmente às paisagens naturais e 
prevalentes, de forma típica, em populações tradicionais e em 
pequenos municípios;

(ii) agravos relacionados a processos de migração, especialmente 
municípios entre 25 e 80 mil habitantes;

(iii)agravos típicos de aglomerados urbanos com as consequentes 
doenças do “mundo moderno”, especialmente municípios 
acima de 100 mil habitantes.

Vale ressaltar que essas dinâmicas territoriais se fundem e são cam-
biantes. Mesmo nas grandes cidades é possível encontrar um processo 
de transmissão autóctone de epidemias reemergentes, fruto do padrão 
sanitário e da urbanização desordenada, como o que estamos vivenciando 
com as epidemias de malária em Manaus e de dengue em Belém.

Em síntese, a realidade demonstra que muitas amazônias recor-
tam este vasto território. Mas mesmo em cada macropaisagem regional 
reproduzem-se especificidades que colocam novos desafios para o plane-
jamento regional e para as políticas públicas, em especial para a alocação 
de recursos e a consolidação do SUS. As escalas de análise precisam estar 

ponentes: as indústrias químicas e de biotecnologia (fármacos, testes diagnósticos, vacinas e 
hemoderivados); as indústrias mecânicas, eletrônicas e de materiais (equipamentos, órteses, 
próteses e materiais de consumo); e as organizações de prestação de serviços (GADELHA, 
2002).
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circunscritas a territórios vivos produzidos socioculturalmente e produto-
res de modos de vida diferenciados.

1.2 Capacidade instalada de serviços de saúde nos municípios da 
Amazônia Legal

A penúltima pesquisa de Assistência Médico-Sanitária do IBGE 
(AMS/IBGE) realizada em 2002, registrou um total de 65.343 estabele-
cimentos de saúde em atividade ou em atividade parcial no Brasil. Já em 
2005, observou-se um total de 77.004, isto é, um aumento global de 17,8%. 
Esse é o total de unidades que iremos considerar para esta análise.

Na região da Amazônia Legal, o crescimento médio foi menor, da 
ordem de 12,0%, passando de 8.225 (em 2002) para 9.189 (2005) estabe-
lecimentos de saúde ativos. Porém, se desagregarmos por porte popula-
cional, percebe-se que houve grande incremento nos municípios com até 
10 mil habitantes (26,0%) e também nas cidades de 50 mil a 100 mil habi-
tantes (22,9%). Esse aumento pode ser explicado pela grande expansão 
nessas cidades da estratégia de saúde da família, conforme demonstrou 
Oliveira (2008) e também pela criação de novas escolas médicas públicas 
e particulares entre 2001 e 2006, que geraram uma demanda por maior 
número de serviços de saúde para ofertarem a seus alunos.

Quanto aos estabelecimentos de saúde privados com fins lucrati-
vos, os dados comparativos da região da Amazônia Legal para o período 
de 2002 a 2005 demonstram que, com exceção das cidades com mais de 
200 mil habitantes (com decréscimo de 7,6% de unidades de saúde), todos 
os demais grupos de municípios apresentaram taxas de crescimento do 
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número de unidades dessa natureza de pelo menos 10%, com destaque 
para as cidades de até 10 mil habitantes (32,4%).

Um total de 77.004 estabelecimentos de saúde estava incluído na 
condição de serviços ativos no ano de 2005. Destes, 9.189 (11,9%) esta-
vam localizados nos municípios da Amazônia Legal, com destaque para 
aqueles de natureza pública municipal. O número médio de unidades de 
saúde por município é diretamente proporcional ao porte populacional 
dos municípios, isto é, quanto maior a cidade maior o número médio de 
estabelecimentos de saúde.

Quanto ao regime de atendimento, os estabelecimentos de saúde 
são classificados pela AMS/IBGE em unidades sem internação, com inter-
nação e de apoio à diagnose e terapia. A razão de unidades de saúde sem 
internação por habitantes é equilibrada entre os municípios da Amazônia 
Legal, oscilando entre 1,95 e 6,33, demonstrando que pelo menos para 
esse nível de atenção a oferta parece suprir as necessidades mínimas da 
população.

Para as unidades de saúde com internação as razões por 10 mil 
habitantes são superiores em todos os estratos populacionais da Amazô-
nia Legal, (Gráfico 1). Uma análise desatenta poderia então sugerir uma 
maior disponibilidade de serviços de saúde desse regime de atendimento 
nessa região. Entretanto, autores como Oliveira (2008) demonstram que a 
variável “acessibilidade geográfica” deve ser levada em consideração, pois 
as grandes distâncias existentes entre as maiores cidades da Amazônia 
Legal e a baixa densidade demográfica dificultam o acesso da população 
a esses serviços.
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Gráfico 1.  Distribuição do número de unidades de saúde com 
internação por 10 mil habitantes. Amazônia Legal e demais 
municípios – Brasil, 2005
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Fonte: Elaboração própria com base nos microdados da AMS (2002; 2005), IBGE/Pesquisa Desenvolvimento 

de Modelos de Garantias Assistenciais e os Mecanismos de Regulação Adotados pelas Operadoras de Planos 

de Saúde na Região Norte (2007)

Por fim, quanto às unidades de apoio à diagnose e terapia, existe 
um evidente descompasso entre os municípios da Amazônia Legal e os 
demais municípios de outras regiões de saúde. As diferenças observadas 
(Gráfico 2) entre as razões por 10 mil habitantes são acentuadas, ainda 
mais se considerarmos que, mesmo entre as unidades existentes, a maior 
parte destas é de natureza privada.
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Gráfico 2.  Distribuição do número de unidades de saúde de apoio à 

diagnose e terapia por 10 mil habitantes. Amazônia Legal e 
demais municípios – Brasil, 2005
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Fonte: Elaboração própria com base nos microdados da AMS (2002; 2005), IBGE/Pesquisa Desenvolvimento 

de Modelos de Garantias Assistenciais e os Mecanismos de Regulação Adotados pelas Operadoras de Planos 

de Saúde na Região Norte (2007)

No que tange à oferta de serviços ambulatoriais, do total de 9.189 
unidades de saúde existentes nos municípios da Amazônia Legal, em 8.003 
(87,1%) existem serviços dessa natureza. Desse total, em 2.225 unidades 
de saúde (27,8%) os serviços ambulatoriais não dispõem de um médico, 
isto é, existe baixa qualificação para atendimento das necessidades da 
população. Também, em apenas 33,8% do total de unidades de saúde com 
atendimento ambulatorial existem serviços odontológicos.

Do total de 45.937 leitos existentes na Amazônia Legal, 20.821 
(45,3%) eram de natureza privada, e destes, 16.795 (80,7%) eram privados 
conveniados ao SUS. Isso significa que apenas 4.026 leitos eram privados, 
estrito senso, isto é, conveniados a planos de saúde ou a serviços parti-
culares. Por sua vez, a oferta de leitos públicos respondia por um total de 
25.116 leitos, sendo 14.328 municipais, 9.238 estaduais e 1.550 federais.
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1.3 Equipamentos de apoio ao diagnóstico e terapia disponíveis
Analisando a distribuição do conjunto de equipamentos médicos 

pesquisados pela AMS 2005, observam-se expressivas desigualdades regio-
nais em sua oferta no que diz respeito ao porte populacional dos municí-
pios da Amazônia Legal. Por exemplo, no caso de aparelhos de Raios-X, 
mamógrafos, tomografia, ressonância e equipamentos para hemodiálise, a 
carência é maior nas cidades de menos de 200 mil habitantes.

Ao analisar a distribuição por 100 mil habitantes, desses mesmos 
equipamentos selecionados se verifica que a Amazônia Legal apresentou 
índices inferiores à média do Brasil.

A Portaria n. 1.101/GM, do Ministério da Saúde, sugere um mamó-
grafo para cada 240 mil habitantes (o que equivale a 0,4 por 100 mil habi-
tantes). Esse equipamento apresentou índice de 1,8 por 100 mil habitantes 
no total Brasil, e de apenas 0,9 na região da Amazônia Legal.

Os tomógrafos computadorizados, que possuem índices sugeridos 
pelo Ministério da Saúde de um para cada 100 mil habitantes, apresenta-
ram para o Brasil o índice de 1,1 por 100 mil habitantes e de 0,5 na região 
da Amazônia Legal.

Quanto aos equipamentos de hemodiálise, somente 9,8% perten-
cem ao setor público, cabendo ao setor privado financiado pelo SUS a 
parcela de 82,5% desses equipamentos. A distribuição desses equipamen-
tos foi de 7,9 equipamentos por 100 mil habitantes, porém, na região da 
Amazônia Legal esse indicador era de 3,1 por 100 mil habitantes no ano 
de 2005.

1.4 Postos de trabalho em saúde
O pequeno número de escolas médicas nas capitais da Amazônia 

por muitas décadas tem influenciado diretamente no processo de interio-
rização do profissional médico na região. Cronologicamente, a formação 
em medicina se deu na Universidade Federal do Pará (1919), Universi-
dade Federal do Amazonas (1966), Universidade do Estado do Pará (1971), 
Universidade Federal do Mato Grosso (1986), Universidade Federal de 
Roraima (1994), Universidade de Cuiabá (1997). Recentemente (entre 
2001 e 2005), foram instituídos mais nove cursos no Amazonas, em Ron-
dônia, no Acre, em Tocantins e no Maranhão, mas ainda hoje não há curso 
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de medicina no Estado do Amapá (Anexo III, Quadro 1). Isso significa que 
em apenas cinco anos foram criadas mais escolas médicas do que em todo 
o período até o ano de 2000.

Além disso, mesmo em cursos mais antigos há pouca possibili-
dade de ingresso em pós-graduação na área de saúde, especialmente nas 
residências médicas. Tal fato, conforme analisa Oliveira (2008), dificulta, 
por exemplo, a interiorização do médico e do enfermeiro nas cidades de 
menos de 50 mil habitantes, impossibilitando, em alguns casos, a estrutu-
ração do PACS e do PSF, a incorporação tecnológica, exceto para os meios 
diagnósticos mais simples, como o aparelho de Raios-X. Em muitos casos, 
o mesmo profissional que atende a urgência e a emergência também atua 
na atenção primária, especialmente no PSF.

Os postos de trabalho em saúde eram da ordem de 2,5 milhões, se 
considerarmos o pessoal administrativo da saúde, e 1,9 milhão, caso seja 
excluído esse segmento. Esses postos eram ocupados por profissionais dos 
diferentes níveis de escolaridade que atuam nos setores públicos e priva-
dos. A participação do segmento de ocupações de nível superior era de 
33,9%, seguidos pelo de nível auxiliar/técnico (29,3%), de nível elementar 
(11,5%) e de áreas administrativas (25,3%).

Do total de pessoas ocupadas com nível superior, os postos de tra-
balho de médicos respondiam por cerca de 60%, seguidos pelos de enfer-
meiros (13,3%), odontólogos (8,2%), fisioterapeutas (3,7%), psicólogos 
(2,3%), assistentes sociais (1,8%) e outros profissionais de nível superior 
(10,1%).

1.5 Modalidade de prestação de serviços: SUS x não SUS
A modalidade de prestação de serviço pode ser avaliada pela AMS/

IBGE. Ela mensura a forma de acesso existente nas unidades de saúde, 
levando em consideração que uma mesma unidade pode ter mais de uma 
forma de acesso. Em síntese, a classificação considera: SUS, não SUS e 
particular. A opção “não SUS”, relativa aos planos de saúde, pode ainda 
ser subdividida em plano próprio (quando a unidade de saúde pertence à 
própria operadora do plano de saúde), ou plano de terceiros (nos outros 
casos).
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Os dados evidenciam a enorme importância do SUS na prestação 
dos serviços na região da Amazônia Legal, na medida em que do total 
de 11.643 diferentes formas de modalidades computadas 7.831 (67,3%) 
são vinculadas ao SUS. Na análise por porte populacional, essa tendência 
só não é verificada nas cidades de mais de 200 mil habitantes, que pos-
suem uma maior dinâmica econômica e por isso ainda demonstram maior 
espaço para atuação da modalidade de prestação de serviços não SUS e 
particular. Na região da Amazônia Legal, a cobertura assistencial da saúde 
suplementar alcança menos de 10% da população.

Tendo em vista o objetivo deste relatório, analisar-se-ão de forma 
mais específica os dados socioepidemiológicos do Estado do Pará, dando 
ênfase à forma como se estruturam os serviços de saúde e posteriormente 
como se estruturou o PSF em Belém e a relevância dessa estratégia para o 
Sistema de Saúde Municipal.

2 O pará: dadOs sOciOEpidEmiOlógicOs E rEgiOnaliZaçãO9

2.1 Sobre a regionalização da saúde
Em 2007, o Pará possuía nove regiões de saúde e 34 microrregiões 

de saúde. As cidades de mais de 100 mil habitantes, destacadas anterior-
mente, estão localizadas em Carajás I (Marabá), Atlântica II (Bragança), 
Tapajós I (Santarém), Tocantis II (Cametá), Metropolitana I (Ananindeua, 
Belém, Marituba), Metropolitana IV (Castanhal) e Metropolitana V (Abae-
tetuba). (Plano Estadual de Saúde, 2007).

 
2.2 Aspectos demográficos

O Estado do Pará, segundo estimativas do IBGE para o ano de 2010, 
possuía em seus 143 municípios um total de 7.581.051 habitantes. A estra-
tificação dos municípios pelo porte populacional revela que 61 (42,7%) 
possuem entre 20 e 50 mil habitantes e apenas 6,9% possuem mais de 
100 mil habitantes, isto é, apenas dez cidades se enquadram nesse porte: 
Belém (1.393.399 hab.), Ananindeua (471.980 hab.), Santarém (294.580 

9  Sintetizados do Plano Estadual de Saúde.
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hab.), Marabá (233.669 hab.), Castanhal (173.149 hab.), Parauapebas 
(153.908 hab.), Abaetetuba (141.100 hab.), Cametá (120.896 hab.), Bra-
gança (113.227 hab.) e Marituba (108.246 hab.).

Sete cidades aproximam-se para ultrapassar a marca dos 100 mil 
habitantes nos próximos anos: Barcarena (99.859 hab.), Altamira (99.075 
hab.), Paragominas (97.819 hab.) Itaituba (97.493 hab.), Tucuruí (97.128 
hab.), Breves (92.860 hab.) e São Félix do Xingu (91.340 hab.).

Há de ser considerada ainda a enorme discrepância na distribuição 
da população pelo território paraense, isto é, 77,0% dos municípios con-
centram apenas 35,2% da população residente. Nos 6,9% dos municípios 
de mais de 100 mil habitantes residem 42,3% do total da população.

Devem ser levadas em conta também  as grandes dispersões popu-
lacionais mensuradas pela densidade demográfica, que oscila entre 1,9 
hab./km2 e 77,9 hab./km2. O país, por exemplo, apresenta uma densidade 
demográfica total de 22,2 hab./km2, e a própria Região Norte possui esse 
indicador mensurado em torno de 4 hab./km2. Uma curiosidade refere-se 
ao município de Altamira, que possui a maior área geográfica entre todos 
os municípios do Brasil: 159.695,94 km2 (densidade demográfica de ape-
nas 0,54 hab./km2), isto é, trata-se de um município maior que 11 estados 
do país: Acre, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Para análise em profundidade, optou-se por comparar o perfil esta-
dual ao perfil nacional e algumas especificidades locais, isto é, os dados 
da saúde do Estado Pará e os municípios de mais de 100 mil habitantes 
serão analisados e confrontados com os valores nacionais. Justifica-se essa 
opção por ser ela que contempla simultaneamente uma comparação entre 
realidades distintas (Pará x Brasil) e intraestadual (municípios de maior 
população). Espera-se com isso poder traçar uma proxy da situação de 
saúde para alguns indicadores selecionados. Imagina-se que se as grandes 
cidades do Pará não forem capazes de retratar a oferta (ou ausência desta) 
de serviços de saúde, as demais localidades também refletirão essa mesma 
situação, uma vez que é conhecido o problema nacional de concentração 
de serviços de saúde e, em particular, da região da Amazônia Legal.



Volume 10 185

2.3 Aspectos socioeconômicos selecionados10

O Estado do Pará reúne condições especiais, representadas pela 
diversidade de seus recursos naturais e pela infraestrutura física. O Pará 
possui mais de 12 mil km de rodovias, 23 mil km de estradas, seis aeropor-
tos principais, dez portos com importância econômica, além de uma cen-
tena de outros portos para pequenas embarcações. Dispõe de serviços de 
telecomunicações e telefonia, atingindo todos os municípios. Igualmente 
o sistema de fornecimento de energia elétrica chega a quase todo o terri-
tório do estado, com aumento crescente do consumo na área rural (73.582 
Mwh em 2005).

As exportações do Estado do Pará, tanto de produtos básicos quanto 
de semifaturados, destinam-se, principalmente, à União Europeia, à Ásia e 
aos Estados Unidos, resultando um saldo de US$ 6.063.327.000 em 2006.

O PIB do estado , em 2004 , foi de R$ 34.195.676,00, aproximada-
mente 2% do nacional, sendo maior no setor de serviços e comércio. O PIB 
per capita foi de R$ 4.992,35.

As principais atividades econômicas, segundo dados de 2004, esti-
veram concentradas na agropecuária, na indústria e em serviços. O setor 
serviço, de acordo com a distribuição espacial das atividades produtivas, 
está em primeiro lugar, predominando em 51% dos municípios (73 muni-
cípios), logo atrás está o setor de agropecuária como atividade principal em 
43% dos municípios paraenses (61 municípios), e por último vem o setor 
indústria, em apenas 6% dos municípios do estado (nove municípios).

A população economicamente ativa é de 2.426.208 hab., com uma 
taxa de desemprego em torno de 9,20%. Quanto ao aspecto renda, cerca 
de 41,50% ganham até um salário mínimo.

Em 2005, a população de pobres foi equivalente a 48,29% da popu-
lação (renda familiar menor que ½ salário mínimo).

Dos 143 municípios paraenses, aproximadamente 15 foram criados 
há menos de vinte anos, justificando assim os sérios problemas estruturais 
enfrentados por eles.

10  Dados do documento Plano Estadual de Saúde do Governo do Estado do Pará (2007).
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2.4 Recursos físicos
2.4.1 Sobre a distribuição dos estabelecimentos de saúde
Segundo dados do Ministério da Saúde, a distribuição dos estabe-

lecimentos de saúde por tipo de unidade é bastante diferenciada quando 
se comparam as realidades do Pará e do país como um todo, assim como 
das cidades de mais de 200 mil habitantes. Destacam-se os consultórios 
isolados no Brasil (37,2% das unidades), seguidos pelas unidades básicas 
(postos e centros de saúde) (28,6% das unidades). No Pará, essa tendência 
se inverte, há proporcionalmente maior participação de unidades básicas 
em relação aos consultórios isolados. Curiosamente, quando se avalia a 
distribuição entre os municípios com população superior a 200 mil habi-
tantes, há diferentes padrões, embora sempre a maior contribuição esteja 
localizada nas unidades básicas, com exceção de Marabá, que possui mais 
clínicas especializadas e ambulatórios de especialidades do que unidades 
básicas. Desperta maior atenção a grande participação dos hospitais gerais 
(14,7%) em Ananindeua e das unidades de SADT (17,2%) em Santarém.

Em relação à natureza das unidades, o Estado do Pará apresenta 
grande dependência da oferta de unidades de saúde públicas da admi-
nistração direta (69,2%). Tendência semelhante pode ser observada nos 
municípios de Santarém (67,9%) e Ananindeua (52,0%). Contudo, Belém 
(74,0%) e Marabá (54,8%) dependem majoritariamente de unidades de 
saúde privadas (“empresas privadas”). As áreas de maior migração, onde 
se localizam os pólos econômicos mais dinâmicos, como é o caso do sul do 
Pará, que tem como cidade mais importante Marabá, e a região metropoli-
tana tendem a concentrar serviços privados em maior proporção do que os 
públicos, especialmente no que se refere aos serviços de apoio à diagnose 
e terapia (SADT)

2.4.2 Sobre a oferta de serviços especializados
A oferta de serviços especializados evidencia a grande carência de 

profissionais especializados e unidades adequadas para o desenvolvi-
mento das ações de saúde desse nível. As cidades de Ananindeua, Marabá 
e Santarém, todas de mais de 200 mil habitantes, possuem pequena ou 
nenhuma capacidade instalada para a alta complexidade em cardiologia, 
oncologia, ortopedia, por exemplo. Os transplantes possuem unidades 
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habilitadas apenas em Belém. Mesmo os serviços como atenção psicos-
social e à saúde do trabalhador praticamente inexistem nas cidades do 
interior analisadas.

2.4.3 Sobre a distribuição de leitos para internação
Segundo o Ministério da Saúde, os leitos de UTI podem ser clas-

sificados como: leitos de unidade intermediária, unidade intermediária 
neonatal, unidade de isolamento, UTI adulto (I, II e III), UTI infantil (I, II e 
III), UTI neonatal (I, II e III) e UTI de queimados. Levando-se em conside-
ração apenas os leitos de UTI (adulto, infantil e neonatal), apenas a cidade 
de Belém possui um número compatível com aquele preconizado pelo 
Ministério da Saúde, isto é, o total de 157 leitos existentes encontra-se no 
intervalo de 101 (mínimo) a 251 (máximo), de acordo com a necessidade 
estimada entre 4% e 10% do total de leitos hospitalares. Mesmo se con-
sideramos que o índice global de leitos hospitalares por mil habitantes 
está abaixo do parâmetro de 2,5 a 3,0 leitos/mil habitantes também pre-
conizado, caso Belém tivesse o mínimo de 3.570 leitos (necessidade para 
satisfazer a relação de 2,5 leitos por mil habitantes), o número de leitos 
mínimo de UTI necessários passaria a 143, e a cidade possui, segundo 
dados do CNES, 157 leitos desse tipo.
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3 atEnçãO primária11 dE saúdE nO Brasil: históricO, 
pErspEctiVas E dEsaFiOs

A atenção primária de saúde vem ganhando importância no Bra-
sil desde a década de 1980. A partir de 1996, com a Norma Operacional 
Básica/01, essa estratégia foi regulamentada como componente essencial 
na estruturação do Sistema Único de Saúde Brasileiro.

Ainda que essa estratégia no Brasil se venha consolidando com seus 
fluxos e refluxos – dada a desigualdade regional característica do Sistema 
Único de Saúde brasileiro –, há alguns consensos internacionais consoli-
dados por Starfield (2002) no que diz respeito aos países que adotaram a 
estratégia da atenção primária como “estruturante” dos seus sistemas de 
saúde:

11  Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e 
tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas 
ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena partici-
pação e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase de seu desen-
volvimento, no espírito de autoconfiança e automedicação. Fazem parte integrante tanto do 
sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o foco principal, quanto do 
desenvolvimento social e econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível 
de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, 
pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde 
pessoas vivem e trabalham e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de 
assistência à saúde.

  Incluem pelo menos: educação, no tocante a problemas prevalecentes de saúde e aos 
métodos para sua prevenção e controle; promoção da distribuição de alimentos e da nutrição 
apropriada; previsão adequada de água de boa qualidade e saneamento básico; cuidados de 
saúde materno-infantil, inclusive planejamento familiar; imunização contra as principais do-
enças infecciosas; prevenção e controle de doenças localmente endêmicas; tratamento apro-
priado de doenças e lesões comuns e fornecimento de medicamentos essenciais.

  Envolvem, além do setor saúde, todos os setores e aspectos correlatos do desenvolvi-
mento nacional e comunitário, mormente a agricultura, a pecuária, a produção de alimentos, 
a indústria, a educação, a habitação, as obras públicas, as comunicações e outros setores.

  Requerem e promovem a máxima autoconfiança e participação comunitária e indivi-
dual no planejamento, na organização, na operação e no controle dos cuidados primários de 
saúde, fazendo o mais pleno uso possível de recursos disponíveis, locais, nacionais e outros, 
e para esse fim desenvolvem, por meio da educação apropriada, a capacidade de participação 
das comunidades (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS PRIMÁRIOS 
DE SAÚDE – Alma-Ata, URSS, 6-12 de setembro de 1978).
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•	 menos	crianças	com	baixo	peso	ao	nascer;
•	 menor	mortalidade	infantil,	especialmente	pós-neonatal;
•	 menor	mortalidade	precoce	devido	a	suicídio;
•	 menor	 mortalidade	 precoce	 relacionada	 a	 todas	 as	 causas,	

“exceto as externas”;
•	 maior	expectativa	de	vida	em	todas	as	faixas	de	idade,	exceto	

aos 80 anos.

Internamente aos países, áreas com melhor atenção primária têm 
melhores resultados em saúde, incluindo:

•	 mortalidade	geral;
•	 mortalidade	por	doença	cardíaca;
•	 mortalidade	infantil;
•	 detecção	 precoce	 de	 cânceres	 tais	 como	 o	 de	 cólon-retal,	

mama, uterino/cervical e melanoma.

Em que pese as dificuldades de consolidação do SUS já apresenta-
das no início deste relatório, os dados demonstram que há uma crescente 
expansão dos serviços de atenção primária vinculados ao PSF e ao PACS 
no Brasil. Segundo dados do Departamento de Atenção Básica do Minis-
tério da Saúde/2009 de 1994 a 2008, apresentados no Gráfico 3, a expan-
são das equipes de Saúde da Família no Brasil quase sextuplicou.
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Gráfico 3.  Meta e evolução do número de equipes de saúde da família 
implantadas. Brasil, 1994 – dezembro/2008
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Quando analisamos a estruturação do PACS, do PSF e da Saúde 
Bucal, a expansão dos serviços acompanha a estratégia do PSF. No final 
de 2008, em quase 94% dos municípios brasileiros essas estratégias esta-
vam presentes. São poucos os municípios brasileiros que não têm nenhum 
desses componentes estruturados em seus territórios (Gráfico 4).
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Gráfico 4.  Situação de implantação de ESF, ACS e ESB. Brasil, 
dezembro/2008

Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab); Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(Cnes); DAB/MS (2009)

Por sua vez, os estados da Amazônia estão entre os que menos 
expandiram sua estratégia de atenção primária, especialmente no que se 
refere ao PSF, se levarmos em consideração os demais estados brasileiros. 
O Estado do Pará, ainda que nos últimos dois anos (2007-2008) tenha 
quase duplicado sua cobertura no que diz respeito ao PSF, tem uma das 
menores coberturas do Brasil (ver Tabela 1). Esses dados, como veremos 
adiante, refletem especialmente a cobertura do PSF nas cidades acima de 
100 mil habitantes no estado, especialmente na cidade de Belém.
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Tabela 1.  Estados classificados em ordem decrescente segundo 
proporção da população não coberta pela Estratégia Saúde 
da Família. Brasil, 2011

Ordem Estado N.  de ESF
Cobertura ESF 

(%)
Pop. não coberta 

ESF (%)

1 Distrito Federal 110 14,8 85,2

2 São Paulo 3.524 28,7 71,3

3 Rio Grande do Sul 1.232 36,5 63,5

4 Rio de Janeiro 1.880 39,4 60,6

5 Pará 952 41,9 58,1

6 Amazonas 515 48,1 51,9

7 Espírito Santo 567 51,6 48,4

8 Roraima 79 54,6 45,4

9 Paraná 1.822 56,1 43,9

10 Rondônia 277 58,0 42,0

11 Mato Grosso do Sul 450 60,0 40,0

12 Acre 138 60,1 39,9

13 Goiás 1.159 61,8 38,2

14 Bahia 2.748 61,9 38,1

15 Amapá 128 63,0 37,0

16 Mato Grosso 589 63,3 36,7

17 Pernambuco 1.870 68,2 31,8

18 Ceará 1.834 69,3 30,7

19 Minas Gerais 4.333 69,8 30,2

20 Santa Catarina 1.400 70,5 29,5

21 Alagoas 755 72,3 27,7

22 Rio Grande do Norte 863 75,5 24,5

23 Maranhão 1.783 78,0 22,0

24 Sergipe 529 81,4 18,6

25 Tocantins 408 86,9 13,1

26 Paraíba 1.242 92,9 7,1

27 Piauí 1.108 96,6 3,4

Brasil 32.295 53,4 46,6

 Fonte: DAB/MS (2012)
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Ainda que os percentuais de recursos financeiros se venham expan-
dindo de forma significativa, no que se refere aos recursos federais (ver 
Gráfico 5), a análise dos dados de forma global não permite dizer que há 
suficiência no financiamento da atenção primária no Brasil. Permanecem 
os desafios de se buscar discutir as especificidades de expansão da aten-
ção primária de acordo com cada realidade locorregional. Além do que, 
estudos recentes realizados por Tendler (1998), Arretche (2005); e Oliveira 
(2008) demonstraram a importância da indução dos estados subnacionais 
na consolidação de políticas sociais, especialmente da saúde. Essas análi-
ses permanecem relevantes e são indicativas da possibilidade de reestru-
turação dos modelos de atenção à saúde em uma perspectiva mais inclu-
dente e sustentável.

Gráfico 5.  Evolução dos recursos financeiros da atenção básica. 
Brasil, 2000 – dezembro/2008

Varável

Fixo

2000

664,76

1.763,45

2001

927,76

1.801,67

2002

1.414,09

1.816,87

2003

1.746,81

1.928,30

2004

2.318,97

2.129,30

2005

2.862,05

2.330,98

2006

3.479,87

2.570,50

2007

3.971,93

2.829,00

2008*

4.540,60

3.050,00

(*) Orçamento

Fonte: Fundo Nacional de Saúde/SE/MS
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Esta avaliação será aprofundada quando a análise se detiver no ter-
ritório específico do município, com ênfase na estruturação da atenção 
primária em Belém-Pará. É o que faremos a seguir.
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3.1  atEnçãO primária dE saúdE Em BElém: históricO, 
pErspEctiVas E dEsaFiOs

3.1.1 Histórico da implantação do Programa de Saúde da Família 
em Belém

A atenção primária em Belém foi formulada a partir de 1997 e deno-
minada  Programa da Família Saudável.12 Essa formulação buscava articu-
lar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e o Programa de Saúde 
da Família, com a finalidade de atingir em um curto período de tempo as 
áreas de maior necessidade sociossanitária da cidade. Nesse sentido, o 
objetivo de alcançar 100% de cobertura da população de Belém dar- se-ia 
pela articulação entre os dois programas (PACS + PSF).

O Programa Família Saudável fazia parte de uma estratégia que 
compreendia a reorientação de toda a atenção primária (básica) no muni-
cípio. Entre as premissas principais elencadas pelos gestores à época 
estavam:

(i)  reconhecimento da saúde como direito de cidadania e indica-
dor de qualidade de vida;

(ii) eleição da família e de seu espaço social como núcleo básico de 
abordagem no atendimento à saúde;

(iii) democratização do conhecimento do processo saúde/doença, 
da organização dos serviços e da produção da saúde;

(iv)  intervenção sobre os fatores de risco aos quais a população 
está exposta;

(v)  prestação da atenção integral, contínua e de boa qualidade nas 
especialidades básicas de saúde à população adstrita no domi-
cílio ambulatório e no hospital;

(vi) humanização das práticas de saúde e busca da satisfação do 
usuário por meio do estreito relacionamento da equipe de 
saúde com a comunidade;

(vii) estímulo à organização da comunidade para efetivo exercício 
do controle social;

12  A Norma Operacional Básica 01/96 definiu a forma de criação do Programa de Agentes Co-
munitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família.
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(viii) estabelecimento de parcerias buscando desenvolver ações 
intersetoriais.

Para dar consecução a essas premissas, os principais objetivos do 
Programa Família Saudável consistiam em:

(i)  aumentar a cobertura assistencial;
(ii)  proceder à integração com os demais níveis de atenção à saúde 

no município, buscando maior resolubilidade e redefinição das 
funções de outros serviços, especialmente a organização de 
policlínicas, centros de recursos diagnósticos e terapêuticos e 
hospitais; e

(iii)  assegurar atenção integral à saúde, combinando intervenções 
na comunidade, nas famílias e nos serviços de saúde e inte-
grando as ações da Sesma com os demais órgãos;

(iv)  tornar compatível a rede de serviços existentes ao modelo de 
atenção proposto pelo Família Saudável;

(v)  apoiar a criação de um Centro de Formação de Recursos 
Humanos apto a trabalhar com o Família Saudável, em cola-
boração com as universidades e o próprio estado.

Essas estratégias estavam em consonância com o preconizado pela 
política de saúde vigente à época pelo Ministério da Saúde. Vale ressaltar 
que esse esforço da gestão de 1997-2000 se dá em um contexto em que 
as unidades básicas estaduais são as mais estruturadas e não estão des-
centralizadas para o município de Belém. Esse é um dos fatores de tensão 
para a consolidação da articulação da atenção primária com o conjunto 
dos serviços de saúde, dada a tensão entre o gestor municipal e o estadual, 
fruto do processo de disputa entre o estado e o município em virtude das 
diferenças partidárias existentes.13 A estrutura de saúde própria do muni-
cípio de Belém em 1996 e projetada para o município no período de 1997-
200 foi a seguinte: 

13  Em 1996, pela primeira vez o PT ganha a prefeitura de Belém e faz contraponto à política 
estadual hegemonizada pelo PSDB-PMDB, nesse momento com mais de 16 anos no governo 
estadual.
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Quadro 1.  Rede municipal/estadual e serviços de saúde da Sesma no 
período de 1996 a 2000

1996 1997/1998/1999 Projetada e em  
execução para 2000

Unidades Básicas 
de Saúde de origem 
estadual*

Hospital do 
Pronto-Socorro 
Municipal

Centros de saúde
. Maracajá
. Baía do Sol
. Carananduba
. Outeiro
. Cotijuba
. Icoaraci
. Sacramenta
. Bengui
. Cabanagem
. Pratinha
. Curió
. Vila da Barca
. Telégrafo
. Fátima

Postos de saúde
. Fama
. Sucurijuquara
. Furo das 

Marinhas

Centro de 
Orientação e 
Apoio Sorológico 
(Coas)

Serviço 192 (atual 
Samu)

Unidades do Família 
Saudável

. Combu

. Aeroporto

. Eduardo Angelin

Unidades Municipais de 
Saúde

. Terra Firme

. Casa Mental (adulto)

. Casa Dia

. Casa Mental (criança)

Unidades de serviço da 
Sesma

. Centro de Controle de 
Endemias

. Centro de Controle de 
Zoonoses

. Amoxarifado Central

. Centro de Informação 
de Medicamentos

. Centro de Informações 
Toxicológicas

. Centro de Internação

Prédio do Departamento 
de Vigilância Sanitária

Unidades Municipais 
de Saúde
. Águas Lindas
. Tapanã
. Condor

Unidades do Família 
Saudável
. Barreiro I
. Barreiro II
. Malvinas
. Parque Verde
. Mangueirão
. Fidélis
. Brasília
. Tenoné
. Souza
. P. Utinga
. Riacho Doce
. Radional II
. P. Amazônia
. Canal da Pirajá
. Canal do Galo
. Casa da Mulher

. Palacete Faciola 
(Casa Mental) (in-
concluso até hoje)

. Pronto-Socorro da 
Sacramenta (incon-
cluso até hoje)

7 unidades do PACS

. Unidade Municipal 
de Saúde da Mar-
ambaia – Polo

. Unidade Municipal 
de Saúde da Tavares 
Bastos

. Unidade Municipal 
de Saúde da Terra 
Firme

. Unidade Municipal 
de Saúde do Guamá

. Unidade Mu-
nicipal de Saúde do 
Maguari

. Unidade Municipal 
de Saúde Bengui I

. Unidade Mu-
nicipal de Saúde do 
Providência

. Unidade Municipal 
de Saúde do Satélite

. Unidade Municipal 
de Saúde do Tapanã 
– Polo

. Unidade Municipal 
de Saúde da Cre-
mação

. Unidade Municipal 
de Saúde de Icoaraci 
- Polo

. Unidade Municipal 
de Saúde do Jurunas 
– Polo

. Unidade Municipal 
de Saúde do Marco

Total: 20 unidades Total: 15 unidades Total: 30 unidades Total: 13 unidades

Total geral: 78 unidades

* As unidades de saúde de atenção primária do estado foram descentralizadas para o município no ano de 

1998.  

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – Atenção Básica – 2009
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Vale ressaltar que a maioria das unidades planejadas, especialmente 
as Casas de Saúde da Família, foram construídas durante o período pla-
nejado ou posteriormente, como é possível observar no quadro a seguir.

Quadro 2.  Distribuição das Unidades de Saúde da Família e das Casas 
de Saúde da Família – Belém, 2009

(2A)

Distrito USF N. de equipes

 DAENT

Água Cristal 03

Águas Lindas I 02

Águas Lindas II 02

Souza 02

Paraíso Verde 02

DAMOS
 

Aeroporto 02

Baía do Sol 01

Carananduba * 02

Maracajá 02

Sucurijuquara 02

Furo das Marinhas 01

 DÁGUA

PACS Condor 02

Parque Amazônia I 02

Parque Amazônia II 02

Combu 01

Radional 02

Riacho Doce 02

Terra Firme 04
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DABEN
       

PACS Bengui 02

Parque Verde 02

Tapanã I 06

Tapanã II 02

Pratinha 03

Cristo Redentor 02

Panorama XXI 02

Carmelândia 01

Uma 01

Mangueirão 02

Total de equipes 60

(2B)

 Distrito Casas famílias N. de equipes

DASAC
 

Malvinas 02

Pirajá 04

CDP 03

Canal do Galo I 02

Canal do Galo II 02

Visconde 02

Barreiro I 02

Barreiro II 02

Sacramenta 04

Telégrafo 01

São Joaquim 03

Vila da Barca 02

DAICO

Agulha 03

Eduardo Angelin 03

Paracuri 03

Paracuri II ** 01

Tenoné ** 01

Águas Negras 01

Parque Guajará 02
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DAOUT

Cotijuba 01

Fama 01

Fidelis 01

PACS Outeiro 02

Total de equipes 48

Fonte: Sesma (2009)

Essas unidades de saúde tinham como característica um arranjo 
estrutural menos complexo, com os consultórios e a sala de procedimen-
tos de enfermagem de acordo com o preconizado pelo Manual de Estru-
turação das Unidades de Saúde da Família/MS. Até 2004 foram construí-
das 13 Casas de Saúde da Família, quando a construção não foi possível, 
optou-se pelo aluguel. Nessas casas alugadas, as adaptações muitas vezes 
não estavam adequadas ao que preconiza o Ministério da Saúde em seu 
manual. Vale ressaltar que a estruturação das Casas de Saúde da Família 
priorizou os bairros mais populosos e mais distantes do centro da cidade, 
por exemplo, os dados de 2009 não demonstram nenhuma equipe de 
Saúde da Família no Distrito de Belém (DABEL), que é o que congrega a 
área central da cidade. Entre as áreas mais distantes com Casas de Saúde 
da Família estão os Distritos de Mosqueiro (DAOUT), Distrito de Outeiro 
(DAOUT) e Distrito de Icoaraci (DAICO).

3.1.1.1 Proposta de modelo de atenção com base na 
reestruturação da atenção primária
Ao priorizar a reestruturação da atenção primária – que começa a 

ser concebida em 1997 – e as premissas estabelecidas, a estruturação da 
rede de serviços de saúde no município de Belém pretendia adquirir a 
seguinte estrutura/fluxo:

(i) Desenho da rede:
 Porta de entrada: Unidades de Saúde Família Saudável e 

Unidades de Saúde Básica com atendimento de urgência e 
emergência.
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 Atenção de nível secundário: policlínicas e ambulatórios de 
unidades mistas e hospitais.

 Atenção de nível terciário: hospitais gerais com urgên-
cia, emergência e especialidades e hospitais de urgência e 
emergência.

(ii) Adscrição de clientela para o Família Saudável: a equipe 
(PSF + PACS) trabalharia com uma determinada comunidade, 
com base territorial bem definida, atingindo cerca de 600 a 100 
famílias. Quanto aos agentes comunitários de saúde, cada um 
seria responsável por 100 a 200 famílias nas áreas urbana e 
rural. 

(iii) Base das equipes do Família Saudável: as equipes ficariam 
vinculadas às Unidades Municipais de Saúde, que deveriam 
ser referência dos usuários, isto é, o Família Saudável, desen-
volvendo suas ações por meio de unidades prestadoras de ser-
viços: Centro de Atenção à Saúde da Família – Casa/Família e 
Unidades Básicas de Saúde.

(iv) Protocolos de atendimento: a equipe técnica do nível central 
da Sesma, articulada com os profissionais da rede e de univer-
sidades, deveria desenvolver protocolos clínicos para melhor 
atendimento do usuário e para racionalização de recursos.

(v) Critérios adotados para o provimento de RH no Família 
Saudável e no PACS visando à composição e ao funciona-
mento das equipes:

 a) Do recrutamento: por intermédio de servidores efetivos, 
num primeiro momento, e temporários (caso os primeiros não 
preencham as vagas ofertadas) para o Família Saudável.

 b) Da seleção para o Família Saudável: constituída de duas 
etapas, sendo a primeira eliminatória e a segunda, classificató-
ria; na eliminatória os candidatos são submetidos a uma prova 
escrita – com conteúdo sobre assistência integral na saúde 
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pública – e análise curricular; a etapa de caráter classificató-
rio consta de uma entrevista abordando questões que identi-
fiquem profissionais adequados para atuar no projeto. Final-
mente, uma avaliação do desempenho funcional dos referidos 
servidores.

 c) Da seleção dos agentes comunitários de saúde (ACS): 
constituída de duas etapas, sendo a primeira eliminatória e a 
segunda, classificatória; na eliminatória os candidatos são sub-
metidos a uma prova escrita; a etapa classificatória consta de 
uma entrevista individual e outra coletiva.

 d) Da substituição: os classificados serão chamados respei-
tando-se rigorosamente a ordem classificatória.

 e) Da remuneração: o servidor terá remuneração diferenciada, 
com acréscimo, trabalhando em tempo integral (jornada de 
oito horas diárias).

 f) Da equipe de trabalho do Família Saudável: composta por 
um médico generalista, um enfermeiro, um técnico de enfer-
magem e seis agentes comunitários de saúde.

 g) Da equipe de trabalho do PACS: composta por um enfer-
meiro e trinta agentes comunitários de saúde.

(vi) Das atividades da equipe do Família Saudável:
 a) Casa/Família – Prestação de cuidados globais aos utiliza-

dores do serviço, efetuando vigilância à saúde e prevenção 
e tratamento de doenças, com especial atenção aos gru-
pos vulneráveis – grávidas, crianças, adolescentes, mulhe-
res em idade fértil, idosos, bem como todo tipo de patologia 
crônico-degenerativa:

		 •	visitas	domiciliares;
		 •	participação	em	grupos	comunitários;
		 •	 atividades	de	planejamento,	 acompanhamento	 e	 avaliação	

das atividades desenvolvidas.
 b) Das atividades da equipe do PACS:
 Da responsabilidade da enfermeira (o):
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		 •	 coordenação,	 planejamento,	 acompanhamento	 e	 avaliação	
das atividades desenvolvidas;

		 •	atendimento	nas	Unidades	Básicas	de	Saúde	efetuando	vigi-
lância à saúde, prevenção e tratamento de doenças;

	 •	visita	domiciliar;
		 •	participação	em	grupos	comunitários.
 Da responsabilidade do agente comunitário de saúde:
	 •	visita	domiciliar;
		 •	participação	em	grupos	comunitários;
		 •	planejamento	das	atividades	desenvolvidas.
 c) Capacitação das equipes: são realizadas atividades de capa-

citação/educação continuada visando à qualificação dos pro-
fissionais pertencentes às equipes; os conteúdos desses treina-
mentos estão voltados para:

		 •	capacitar	o	profissional	a	exercer	atividades	em	saúde	comu-
nitária, visando à melhoria da qualidade de vida e à saúde da 
população;

		 •	 proporcionar	 atenção	 integral	 com	 atendimento	 voltado	
para as áreas das clínicas básicas de pediatria, ginecologia e 
obstetrícia, clínica médica, clínica cirúrgica e de saúde mental, 
dando ênfase, sobretudo, à prevenção;

		 •	estimular	os	profissionais	para	o	planejamento	e	a	progra-
mação em nível local das ações de saúde, além de educação 
continuada;

		 •	 compreender	 a	 organização	 da	 comunidade	 por	 meio	 do	
conhecimento de aspectos da cultura e das condições de vida 
locais;

		 •	estimular	a	avaliação	continuada	das	atividades	profissionais	
e das suas práticas.

 (vii) Referência e contrarreferência: o atendimento no Família 
Saudável, seguindo o princípio da integralidade, indicará, em 
situações específicas, o encaminhamento do paciente para 
as referências ambulatoriais e hospitalares estabelecidas no 
município. Esses encaminhamentos não se constituem exce-
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ção, mas devem ser uma continuidade previsível que deve 
ser seguida também com critérios bem conhecidos por toda a 
equipe do Projeto e das demais áreas do sistema de saúde.

 As outras modalidades de atendimento são:
 •	Consultas especializadas: a equipe encaminha e se res-

ponsabiliza pelo agendamento na rede do SUS, registrando as 
providências nas fichas de referência e contrarreferência utili-
zadas pela Sesma.

		 •	Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico: os pacientes 
também são agendados; a equipe deve articular-se com esses 
serviços no sentido de viabilizar o retorno rápido dos resulta-
dos dos exames à unidade de saúde.

		 •	 Internação hospitalar: os pacientes que necessitam de 
internação são encaminhados aos hospitais de referência da 
rede SUS; a equipe deve acompanhar a evolução dos casos 
internados de sua área de abrangência.

(vii) Planejamento local: deve considerar as relações das equipes 
com os usuários e organizar o processo de trabalho dos vários 
profissionais com o intuito de integrar as ações preventivas e 
curativas, o atendimento individual e coletivo, os aspectos psi-
cológicos e socioculturais, sempre buscando direcionar para o 
objetivo da unidade, que é produzir saúde.

(viii)Avaliação e Supervisão: as atividades serão acompanhadas 
em primeira instância pelas gerências das Unidades Básicas de 
Saúde e pela Coordenação Operacional do Família Saudável 
e PACS.

		 •	incremento	da	capacidade	técnica	e	gerencial:	disseminação	
da filosofia dos distritos, capacitação para equipes do Projeto;

	 •	treinamento	em	práticas	de	prestação	de	serviços	e	treina-
mento em práticas administrativas;

		 •	informações	dos	sistemas	operacionais	e	gerenciais.
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Esta primeira modelagem do Programa Família Saudável perma-
nece do ponto de vista formal como a linha de base de estruturação pro-
gramática. No entanto, houve mudanças no trajeto da organização do 
Programa ao longo do tempo, o que refletiu a própria dinâmica institu-
cional e a mudança na coalizão que governa o município desde  2005 e se 
reelegeu em 2008.

Para entender essa nova dinâmica, além dos dados formais, foram 
entrevistados agentes de saúde e profissionais ligados à equipe Programa 
Família Saudável. Tentou-se entrevistar a coordenação atual do Programa 
e não obtivemos retorno. Conseguiu-se entrevistar as duas coordenadoras 
que iniciaram o Programa. Os dados dessas entrevistas e aqueles que se 
referem ao acompanhamento da evolução do PACS e do PSF serão expos-
tos na seção seguinte.

3.1.2 Questões sobre o modelo de atenção, as condições 
de trabalho e as condições do contrato dos profissionais 
vinculados ao Programa Família Saudável em Belém
O modelo de atenção à saúde no município de Belém não está dis-

tanciado da prioridade que o governo municipal dá à atenção à saúde. 
Os dados apresentados demonstraram que houve um avanço na discus-
são e no planejamento da estruturação do SUS a partir da Gestão Plena, 
consolidada no primeiro semestre de 1997. As casas de saúde (Mental, 
Bucal, do Idoso, da Mulher, do Família Saudável) estavam articuladas a 
uma compreensão universalista de atenção à saúde e buscavam dialogar 
com as políticas nacionais em andamento naquela conjuntura. No que diz 
respeito ao Família Saudável, especialmente as Casas do Família Saudável, 
toda a estratégia era vinculá-lo aos demais pontos da rede de atenção, 
quer fossem Unidades de Atenção Básica ou de Atenção Especializada, 
circunscritos aos territórios dos Distritos Administrativos, conforme o 
apresentado anteriormente.

No período posterior a 2005 houve um arrefecimento dessa estra-
tégia. Vários profissionais consultados têm referido que há um processo de 
sucateamento das Casas de Saúde da Família e que não há visibilidade do 
modelo de atenção preconizado quando do início do Programa Família 
Saudável.
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No que diz respeito ao modo de contratação, é importante ressaltar 
que o vínculo empregatício dos profissionais do Programa Família Sau-
dável foi sempre flexibilizado para outros modelos diferente do concurso 
público estatutário. A partir de 1997, foi utilizado o mecanismo de repasse 
de recursos para organizações não governamentais ligadas a movimen-
tos populares por meio do contrato celetista (CLT), respeitando-se o que 
preconizam as orientações do Ministério da Saúde para a constituição 
de equipes de saúde da família e agentes comunitários de saúde. Essa 
modalidade possibilitava maior extensão do prazo de contratação dos pro-
fissionais ligados ao Família Saudável e também facilitava o acúmulo de 
conhecimentos e a produção de novos arranjos tecnológicos pelas equipes 
envolvidas com o Programa. Essa modalidade de contratação foi questio-
nada pelo Judiciário.

A partir de 2005 o governo municipal optou pela modalidade con-
tratação dos profissionais do Saúde da Família por contrato temporário 
com tempo determinado de um ano. Todos os entrevistados referem que 
a mudança permanente de membros da equipe não possibilita adequado 
acúmulo de conhecimento sobre as estratégias essenciais do PSF, na 
medida em que o contrato dos profissionais estava limitado a um ano.

Por fim, vale ressaltar que o crescimento da população no entorno da 
Região Metropolitana de Belém, o crescente subfinanciamento do governo 
federal para a saúde, a falta de uma política de incentivo do governo esta-
dual que privilegiasse o Saúde da Família até o primeiro semestre de 2009 
e a falta de prioridade do governo municipal no que se refere à estratégia 
da atenção primária de saúde são fatores que influenciaram decisivamente 
para que o atual percentual de cobertura do Programa Família Saudável 
esteja muito abaixo dos 70% preconizados pelo Ministério da Saúde na 
cidade de Belém.
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4 cOnJuntura atual dO prOgrama Família saudáVEl: 
impassEs E pErspEctiVas

Analisando os dados de cobertura e expansão do Programa Família 
Saudável em Belém, é importante ressaltar que pelo menos dois momen-
tos são distintos: (i) que vai da estruturação do Programa até 2004 e (ii) a 
partir de 2005.  Na Tabela 3 essa constatação fica evidente na medida em 
que os percentuais de cobertura pouco se alteraram a partir de 2005, e no 
último período houve um retorno ao patamar anterior, devido ao aumento 
da população no município de Belém. Os dados referentes ao crescimento 
do número de agentes comunitários de saúde demonstram que quase não 
houve alteração: em 2004 havia 1.018 agentes, e em 2009, 1.180. No que 
diz respeito ao número de equipes de saúde da família, elas são estrutura-
das basicamente no período entre 1998 e 2004, alcançando a quantidade 
de 67 equipes ao final deste ano. A partir desta data até 2009, a expansão 
do Programa se restringiu a 29 equipes, perfazendo um total de 98 equipes 
até março de 2009. Vale ressaltar que a cobertura populacional de 2009 
(23,73%) não sofreu um aumento substancial se analisarmos os dados do 
final de 2004 (17,73%). O mais alarmante é que em 2010 e 2011 a cober-
tura da estratégia do Programa de Saúde da Família alcança os patamares 
de 17,92% e de 16,34% respectivamente. Fica evidente que houve pouco 
investimento na estratégia do PSF e do PACS (Família Saudável) neste 
período. Ao mesmo tempo, houve uma expansão significativa dos leitos 
privados e dos serviços de diagnose e terapia.
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Tabela 3.  Cobertura do PSF e do PACS (Família Saudável) no 
município de Belém de 1998 a 2011

Ano Mês
N. de ACS 

implantados

Cobertura 
populacional 

ACS (%)
N. de ESF 

implantados

Cobertura 
populacional 

da SF (%)

1998 12 24 1,19 2 0,59

1999 12 37 1,83 6 1,78

2000 12 403 19,52 22 6,39

2001 12 956 42,14 55 14,55

2002 12 987 43,51 62 16,4

2003 12 987 42,91 63 16,43

2004 12 902 38,63 69 17,73

2005 12 910 38,98 71 18,25

2006 12 1.044 42,68 95 23,3

2007 12 846 34,04 93 22,46

2008 12 989 39,8 97 23,42

2009 12 1.004 40,52 96 23,25

2010 12 797 32,17 74 17,92

2011 12 754 31,11 66 16,34

Fonte: DAB/MS/2012

Vale ressaltar que na Tabela 4, comparando-se a expansão dos servi-
ços do Programa de Saúde da Família nas capitais da Amazônia, os meno-
res percentuais de cobertura encontram-se nas cidades de  Belém, 16,34%, 
Rio Branco, 23,61%,  São Luís, 28,90%, Manaus, 29,48%, e Cuiabá, 38,8, no 
que se refere aos dados de 2011.

Tabela 4.  Percentual de cobertura populacional de Saúde da Família e 
de Agentes Comunitários de Saúde x número de equipes x 

capitais da Amazônia – dezembro/2011

Cidade Ano Mês

N. de ESF 
implanta-

dos

Cobertura 
populacional 

da SF (%)

Equi-
pes do 
ACS

Cobertura 
populacio-

nal ACS (%)
Popula-

ção

Cuiabá 2011 12 62 38,8 376 39,23 551.098

Belém 2011 12 66 16,34 754 31,11 1.393.399
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São 
Luís 2011 12 85 28,90 914 51,79 1.014.837

Manaus 2011 12 154 29,48 1.202 38,35 1.802.014

Porto 
Velho 2011 12 74 59,58 481 64,54 428.527

Rio 
Branco 2011 12 23 23,61 413 70,67 336.038

Macapá 2011 12 51 44,19 520 75,09 398.204

Palmas 2011 12 45 67,99 414 100,00 228.332

Boa 
Vista 2011 12 27 32,76 147 29,73 284.313

Fonte: DAB/MS/2012

No que se refere à comparação da expansão do Programa de Saúde 
da Família nas cidades com mais de 100 mil habitantes no Estado do Pará, 
confirma-se que a estratégia do Família Saudável deixou de ser a priori-
dade da atenção à saúde, especialmente  no município de Belém. Os dados 
da Tabela  5 demonstram que em Belém há uma das menores coberturas 
populacionais quando se pensa nas cidades de porte aproximado, como é 
o caso de Santarém, 31,62%, Ananindeua (59,94%) e Castanhal (89,66%). 
Estas unidades, que estão próximas da zona metropolitana e/ou têm poder 
de atração de profissionais, priorizam a expansão do Programa de Saúde 
da Família de forma mais efetiva do que a capital.
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Tabela 5.  Percentual de cobertura populacional do Programa de Saúde 
da Família e do PACS x número de equipes x cidades com 

mais de 100 mil habitantes/Pará – dezembro/2011

Cidade Ano Mês

Número 
de ACS 
implan-

tados

Cobertu-
ra popu-
lacional 
ACS (%)

N. de 
equipes de 
Saúde da 

Família im-
plantadas

Cobertu-
ra popu-
lacional 
ESF (%) População

Marabá 2011 12 336 82,68 3 4,43 233.669

Belém 2011 12 754 31,11 66 16,34 1.393.399

Bragança 2011 12 323 100,00 15 45,70 113.227

Abaetetuba 2011 12 191 77,83 8 19,56 141.100

Santarém 2011 12 412 80,42 27 31,62 294.580

Cametá 2011 12 245 100,00 11 31,39 120.896

Ananin-
deua 2011 12 687 83,70 82 59,94 471.980

Castanhal 2011 12 367 100,00 45 89,66 173.149

Fonte: DAB/MS/2012

Contudo, a estruturação dos serviços de saúde no município de 
Belém acompanha a dinâmica da maioria das cidades acima de 100 mil 
habitantes na Amazônia brasileira. Há para essas cidades uma concen-
tração dos serviços referentes à atenção especializada. Nas capitais, estru-
turam-se os serviços que incorporam procedimentos tecnológicos com 
necessidade de maior número de equipamentos sofisticados. Esse fator 
tem tensionado o modelo de atenção para concentração de profissionais 
na atenção especializada em detrimento da atenção primária, pois essas 
cidades são polos dinâmicos da economia fortemente disputados pela 
lógica liberal e pelo setor privado. Além do que são espaços de produção 
da saúde que concentram a maior parte dos profissionais especializados, 
especialmente os médicos (OLIVEIRA, 2008).

A estrutura de serviços de saúde no município de Belém reflete a 
concentração na atenção especializada, ainda que a regulação de todos 
os serviços seja municipal, os complexos hospitalares que detêm equipa-
mentos com maior grau de sofisticação e profissionais mais especializados 
e parte das unidades de referência (atenção secundária) estão sob a ges-
tão da Secretaria Estadual de Saúde até o momento. A gestão municipal 
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é feita especialmente em duas unidades de pronto-socorro, unidades de 
referência como as Casas de Saúde Mental, Bucal, do Idoso, da Mulher e 
da Criança e as Unidades Básicas e Casas de Saúde da Família. A seguir a 
relação dos serviços de saúde localizados no município de Belém (Tabela 
6).

Tabela 6.  Total de unidades de saúde – Belém, 2011

Unidades de saúde Quantidade

Posto de saúde 5

Centro de saúde/unidade básica 73

Policlínica 15

Hospital geral 19

Hospital especializado 21

Pronto-socorro especializado 2

Consultório isolado 968

Clínica especializada/ambulatório de especialidade 299

Unidade de apoio à diagnose e terapia (SADT isolado) 72

Unidade móvel terrestre 17

Unidade móvel de nível pré-hospitalar Urgência/emergên-
cia 2

Farmácia 4

Unidade de vigilância em saúde 1

Cooperativa 1

Hospital-dia – isolado 2

Central de Regulação de Serviços de Saúde 2

Laboratório Central de Saúde Pública – Lacen 1

Secretaria de Saúde 1

Centro de Atenção, Hemoterapia e ou Hematológica 1

Centro de Atenção Psicossocial 9

TOTAL 1.515 

Fonte: CNES (julho/2011)
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5 cOnsidEraçõEs Finais

No caso de Belém, que tem a maior concentração de profissionais 
de saúde em relação às demais cidades do estado, não se está organizando 
o sistema de saúde tendo a expansão do Família Saudável e da atenção 
primária como prioritária. Como referido anteriormente, há uma forte 
demanda por serviços especializados, o que pode estar refletindo: (i) forte 
demanda de municípios de fora da capital que não conseguem organizar 
o modelo de atenção em toda sua complexidade; (ii) subfinanciamento do 
governo federal para atenção primária; (iii) falta de prioridade da gestão 
municipal, especialmente a partir de 2005. Com relação a esses aspectos, 
alguns fatores podem ser reveladores dessa situação e são relatados pelos 
profissionais entrevistados:

•	 má	 gestão	 dos	 recursos	 públicos	 (há	 uma	 intervenção	 do	
Ministério Público desde março de 2009 – ver Anexo II);

	•	 pouco	incentivo	à	capacitação	a	partir	de	2005;
	•	 falta	de	supervisão	adequada	das	equipes;
	•	 falta	de	qualificação	para	trabalhar	na	atenção	básica	e	pouca	

inserção dos profissionais, especialmente dos graduandos de 
medicina, nas Unidades de Saúde da Família da capital;

	•	 falta	de	manutenção	nas	estruturas	do	Família	Saudável	e	das	
demais unidades de saúde, especialmente de urgência e emer-
gência, o que ocasiona baixa estima da equipe e baixa atração 
dos profissionais mais qualificados;

	•	 contratação	precária,	com	vínculos	temporários,	sem	concur-
sos públicos e/ou por carteira assinada (CLT), o que contribui 
para a alta rotatividade dos profissionais da atenção básica ;

	•	 falta	de	controle	da	referência	e	da	contrarreferência	e	a	não	
hierarquização dos serviços de acordo com o preconizado no 
início do Programa (ver Anexo I);

	•	 sucateamento	das	Unidades	de	Saúde	do	Família	Saudável;
	•	 discrepância	entre	profissionais	cadastrados	no	CNES	e	os	que	

realmente atuam no Programa de Saúde da Família e no Pro-
grama de Agentes Comunitários de Saúde;
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•	 necessidade	de	maior	participação	das	universidades	públicas	
na efetivação da atenção básica, em especial da estratégia de 
saúde da família.

Esse conjunto de aspectos não possibilitou uma avaliação mais ade-
quada do Programa de Saúde da Família em Belém. No entanto, consta-
tou-se que essa estratégia deixou de ser a prioritária para a reorganização 
da rede de saúde do município. Pelo farto noticiário, especialmente dos 
últimos meses, nota-se que o quadro da assistência à saúde se deteriorou 
nas unidades de saúde geridas pelo município (ver Anexo II).

Ainda que os fatores analisados não tenham permitido adentrar em 
todas as nuances do PSF e do PACS (Família Saudável) no município, é 
importante ressaltar que no período de 1997 a 2004 há evidências de que 
essa estratégia foi privilegiada pela gestão municipal como reorganizadora 
da atenção à saúde, ao contrário do período posterior de 2005 a 2009.

Por fim, um novo modelo de incentivo para a instalação dos Progra-
mas de Saúde da Família foi aprovado pelo governo estadual no primeiro 
semestre de 2009, que adota a transferência fundo a fundo e condiciona o 
repasse aos municípios à adesão ao Pacto de Gestão, o que poderá ajudar 
a potencializar a atenção primária em todo o estado, inclusive em Belém. 
No entanto, a consolidação dessa nova estratégia depende da capacidade 
de alocação de recursos com base no que foi pactuado na Comissão Inter-
gestora Bipartite do Estado do Pará.
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ANEXO 1

FluXOgrama dO Família saudáVEl pOr distritO/rEdE dE 
rEFErência E cOntra-rEFErência – 1999

Fluxograma da Rede

SUS – Belém

 

Fonte: IBGE/Segep/Sesma (1999)
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Fluxograma da Rede

SUS – Belém

 

Fonte: IBGE/Segep/Sesma (1999)

DAMOS

População: 22.420

8 equipes PFS

Casa Família

Baía do Sol

1 equipe

Casa Família

Sucurijuquara

1 equipe

Casa Família

Aeroporto

2 equipes

Casa Família

Furo das

Marinhas

1 equipe

UMS

Caranaduba

equipes PFS

I
Referência Secundária

Referência Terciária

Central de Consultas

Central de Leitos

(Sesma)

UMS

Maracajá

1 equipe PFS (10 ACS)

I

Unidade

Mista

Mosqueiro

II



Volume 10 217

DABEL
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Fonte: IBGE/Segep/Sesma (1999)
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Fonte: IBGE/Segep/Sesma (1999)
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Fonte: IBGE/Segep/Sesma (1999)
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DABEN
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Fonte: IBGE/Segep/Sesma (1999)
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UMS

Cabanagem

2 equipes PACS

UMS

Pratinha

1 equipe PACS

I

UES

Bengui

UES

Satélite

UES

Maguari

PS

Jardim Sideral

Referência Secundária

Referência Terciária

Central de Consultas

Central de Leitos

(Sesma)

II

DAOUT

População: 176.024

5 equipes PFS

1 equipe PACS

Casa Família

Combu

1 equipe
Casa Família

Cotijuba

1 equipe

(10 ACS)

Casa Família

Fidélis

1 equipe

(8 ACS)

Casa Família

Itaiteua

1 equipe

(4 ACS)

Casa Família

Fama

1 equipe

Casa Família

Brasília

1 equipe

UMS

Outeiro

1 equipe PACS

I

REF. UMS

Condor

Referência Secundária

Referência Terciária

Central de Consultas

Central de Leitos

(Sesma)

Hospital

Abelardo Santos

– Icoaraci

Fluxograma da Rede

SUS – Belém

 

Fonte: IBGE/Segep/Sesma (1999)
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DAENT

População: 114.374

4 equipes PFS

4 equipe PACS

Casa Família
Souza

2 equipes

Casa Família
Parque do Utinga

2 equipes

PACS
Água Cristal

2 equipes

UMS
Águas Lindas

2 equipes PACS

REF. UMS
Condor

UBS
Setrans

UES
Tavares Bastos

Centro 4
Marambaia

Referência Secundária

Referência Terciária

Central de Consultas

Central de Leitos

(Sesma)

Fluxograma da Rede

SUS – Belém

 

Fonte: IBGE/Segep/Sesma (1999)
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DAENT

População: 114.374

4 equipes PFS

4 equipe PACS

Casa Família
Souza

2 equipes

Casa Família
Parque do Utinga

2 equipes

PACS
Água Cristal

2 equipes

UMS
Águas Lindas

2 equipes PACS

REF. UMS
Condor

UBS
Setrans

UES
Tavares Bastos

Centro 4
Marambaia

Referência Secundária

Referência Terciária

Central de Consultas

Central de Leitos

(Sesma)

ANEXO 2

saúdE Em crisE
Saúde 

O prefeito Duciomar Costa, antes de se tornar político, tentou 
ser médico sem se submeter à formação regular. Seus cinco anos 
no exercício da Prefeitura de Belém estão marcados pelo desres-
peito à saúde da população, como se fosse um acerto de contas.

Antes de se tornar político, Duciomar Costa foi comerciante: ven-
dia óculos em sua ótica. Um dia, decidiu conseguir um diploma de 

médico oftalmologista, assim podia aumentar seu faturamento. Além de 
vender óculos, os receitaria. A clientela, de baixo poder aquisitivo, não era 
exigente nem se preocupava muito com as formalidades legais e técnicas 
do ofício. O que queria eram óculos – e o mais barato que fosse possível. 
Essa possibilidade o “oculista” Duciomar oferecia. Mas a fraude acabou 
sendo descoberta e comprovada. Duciomar respondeu a processo na Jus-
tiça Federal e foi condenado. Só não cumpriu a pena aplicada na sentença 
porque a instrução demorou tanto que a ação prescreveu. Mesmo culpado, 
continuou réu primário, graças à formalidade processual.

Duciomar levou para a política seus métodos de comércio: para 
as necessidades agudas da população pobre de Belém, clientelismo, 
muita lábia e nenhuma atenção às formalidades – éticas, morais ou 
legais. Tornou-se popular colocando nas ruas um velho ônibus para 
fazer o transporte gratuito dos seus clientes. Sua votação cresceu, per-
mitindo-lhe pular do cargo de vereador da capital para deputado esta-
dual, o mais votado na reeleição, com 50 mil votos (o que dá uma ideia 
da pobreza na “metrópole da Amazônia” e no seu hinterland).

Ninguém pode negar as qualidades de inteligência, esperteza 
e audácia de Duciomar. Mas será que ele conseguiria um salto ainda 
maior, chegando a senador da República, com um milhão de votos, se 
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não tivesse contado com a ajuda da máquina pública estadual, coman-
dada pelo tucano Almir Gabriel?

O governador do PSDB (por oito anos ininterruptos, seguidos 
por mais quatro anos do economista Simão Jatene, que também apoiou 
Duciomar) é médico e tinha conhecimento do crime praticado por seu 
novo afilhado político. A trama foi revelada por outro médico, que fez 
a denúncia sobre o exercício ilegal da profissão ao Conselho Regional 
de Medicina e também ao Ministério Público Federal, que a formali-
zou perante a Justiça Federal com base na vasta documentação juntada 
sobre o charlatanismo. O doutor Almir Gabriel não parece ter preci-
sado superar a mais remota inibição ética ou moral quando assumiu o 
patrocínio da candidatura senatorial do falso médico.

O conceituado cirurgião estava isolado nessa atitude? Tudo 
indica que não, uma vez que Duciomar foi condecorado pela catego-
ria médica por lhe ter proporcionado sua sede própria, e não se ouviu 
um contracanto suficientemente forte para, pelo menos, expressar dis-
sonância com a homenagem, uma vez que a decisão de realizá-la foi 
tomada pela maioria. Muitos médicos do Pará, no exercício da mais 
sensível das profissões para a vida humana, colocam de lado os com-
promissos do seu ofício, a causa nobre a que se supõe que irão se dedi-
car por interesses mais fortes de comércio, de negócio, de política, de 
compadrio e de nepotismo. Esses médicos paraenses não se mostraram 
à altura da nobreza da sua profissão.

Esta é a conclusão quase cotidiana diante do caos em que se 
encontra a saúde pública não só na capital, mas em todo o interior do 
estado. Não há família que já não tenha posto em dúvida os princípios 
éticos e morais da classe médica por algum incidente vivido. E já não 
são poucas as famílias que, da dúvida, evoluíram (ou involuíram, con-
forme a ótica) para o ceticismo e a revolta contra os esculápios, como se 
dizia antigamente na imprensa.

As causas para a deterioração do atendimento médico à popula-
ção são várias e raramente as determinantes se originam dos profissio-
nais. Elas atravessam gerações e são partilhadas por outras categorias 
técnicas. Mas causa perplexidade chegar a essa constatação quando os 
mecanismos legais criados, sobretudo os que se seguiram à Constitui-
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ção de 1988, deviam levar a um desdobramento exatamente contrário 
ao que existe.

A universalização dos serviços de saúde pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde) e as vinculações dos orçamentos públicos, com percentuais 
compulsórios de aplicação, dentre outros fatores, fizeram crescer em 
substância as verbas de saúde. Há mais dinheiro para gastar no setor 
do que em qualquer outra fase da história nacional. Entretanto, ou as 
verbas não são aplicadas, ou são mal aplicadas, ou então são desvia-
das. As atividades-meio prevalecem sobre as atividades-fim. E o setor 
público se torna caudatário ou indutor do setor privado. As vocações e 
as missões sofrem abalo suplementar pelos baixos salários pagos e pelo 
mercantilismo das rotinas dominantes.

O problema é grave e complexo, e persiste há administrações, 
não sendo monopólio de nenhuma delas. Deve ser constantemente 
debatido, apurado, investigado e submetido a intervenções. Em Belém, 
chegou-se a um momento agônico. Não deve ser por mera coincidência 
que a cidade está sob a gestão de um político que maculou sua biogra-
fia com o desejo de exercer ilicitamente a profissão de médico, indife-
rente ao risco dessa atitude para seus “pacientes”. E também não deve 
ser fortuita a circunstância de que cinco médicos, que são vereadores 
da capital (num colegiado de 31 membros), se recusaram a assinar um 
pedido de CPI para investigar o estado da saúde no município. Apenas 
dois são do mesmo partido do prefeito, o PTB. Os restantes são de três 
partidos diferentes, inclusive um é da oposição, o PMDB.

Esses vereadores podem argumentar que a iniciativa tem inspi-
ração política e é manobrada pela oposição ao prefeito, a quem dão 
apoio. Causou surpresa que o ex-secretário de Saúde do Estado, Fer-
nando Dourado, do DEM, o outro médico do parlamento municipal, 
tenha votado a favor da CPI, o único médico a ter essa atitude. O fato 
se explica pela direção que seu partido tomou a partir da eleição do 
ano passado, limpando o caminho pelo qual ainda deverá trafegar a 
ex-vice-governadora Valéria Pires Franco, em busca de um mandato 
na próxima eleição. A dissociação de Duciomar é um elemento forte 
dessa estratégia.
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Ainda que possam recorrer a esses argumentos, os vereado-
res não podem negar que há fato determinado capaz de justificar – e 
muito – a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 
o estado da saúde em Belém, a não ser renegando suas condições de 
médicos, que em alguns é o traço mais relevante de suas vidas. Basta 
percorrer os dois pronto-socorros municipais (o segundo, construído 
por Edmilson Rodrigues, do PT, ainda mais medonho do que o pri-
meiro, circunstância agravada por ser muito mais novo), as unidades 
de atendimento, os hospitais conveniados ou dar uma vista d’olhos 
pelos documentos oficiais.

Nenhum prefeito de Belém foi tão denunciado pelo Ministério 
Público Federal, todas as nove denúncias são relacionadas justamente 
ao mau uso das verbas de saúde. Uma denúncia é por improbidade 
administrativa, na nebulosa tentativa da prefeitura de adquirir um 
hospital particular, o Sírio-Libanês, por R$ 9nove milhões. O resultado 
concreto é que o adiantamento de R$ 1,6 milhão, por conta da tran-
sação, permanece bloqueado pela Justiça, sem possibilidade de uso. 
Outra ação resultou do uso de mais de R$ 1 milhão do SUS para a aqui-
sição de cinquenta veículos para a Guarda Municipal, inclusive carros 
de luxo. A maior questão, que levou a Justiça a bloquear R$ 18 milhões, 
deve-se ao não repasse de recursos do SUS para hospitais conveniados.

Diante de um contencioso tão amplo e grave, os vereadores-
-médicos colocam seu compromisso com o chefe do Poder Executivo 
(um chefe marcadamente ausente da sua jurisdição, recordista em via-
gens) acima da sua missão como representantes do povo e como pro-
fissionais que defendem a vida. O povo que marque seus nomes e os 
rejeite nessa dupla condição – de maus políticos e péssimos médicos. 
Colocam mal a política e degradam a profissão.

lfp @ abril 1, 2009
Jornal pessoal – JornalisTa lúcio flávio pinTo 

hTTp://www.lucioflaviopinTo.com.br/
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APÊNDICE B

a atEnçãO Básica E O prOgrama 
dE saúdE da Família nO municípiO 
dE BOa Vista, rOraima

Maria do Socorro Vieira Marques1

1  aspEctOs históricOs

A história do município de Boa Vista confunde-se com a história 
do próprio Estado de Roraima. Em 1830, o capitão Inácio Lopes de Maga-
lhães, militar do Forte de São Joaquim, fundou a Fazenda Boa Vista, na 
margem direita do rio Branco (SEBRAE, 2006). A ocupação da área, que 
atualmente constitui esse estado, está intimamente associada às questões 
de ordem política, especialmente as ligadas à preservação do território 
nacional. Essa região setentrional do Brasil teve sua ocupação vinculada 
à conquista do rio Amazonas, e posteriormente à do rio Negro e à do rio 
Branco, áreas invadidas por estrangeiros na busca de ouro, especiarias e 
drogas do sertão, com utilização de mão de obra indígena. Em 1639, Pedro 
Teixeira batizou o principal curso de água da região que corta Boa Vista, o 
rio Branco (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2004).

No século XVIII, em 1725, os missionários da Ordem dos Carmeli-
tas chegaram à área de Roraima, dando início à catequese indígena. Mais 
precisamente no ano de 1750, quando se intensificava a penetração dos 
invasores e já existia uma organização militar na região, ocorreu o estabe-
lecimento dos fortes militares com o objetivo de expulsar esses invasores 

1 Graduada em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), especialista em Saú-
de Pública, Gestão do Trabalho e Educação na Saúde pela Fiocruz/RJ, Administração de Re-
cursos Humanos  pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
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e marcar a presença brasileira na guarnição de suas fronteiras (MINISTÉ-
RIO DA DEFESA, 2004).

Surgiram, a partir daí, povoações com predominância de indíge-
nas da região, em torno de mil nativos, registrando uma extrema rarefa-
ção populacional e um lento desenvolvimento socioeconômico. Visando 
a efetivar a posse do território, missionários carmelitas assentaram-se na 
região do rio Negro, estabelecendo em seguida algumas missões no rio 
Branco (ITERAIMA, 2005).

De todo modo, subsistia com vigor a política ameaçadora de ocu-
pação do território por outros povos europeus (ingleses, holandeses e 
franceses), com a presença eventual de mercadores holandeses no alto rio 
Branco, vindos de Rupununi Savanas, na época área colonial holandesa, 
pelo rio Tacutu; e tentativa de posse efetiva pelos espanhóis que haviam 
partido de Angustura (margem do rio Orinoco, atual Cidade Guayana 
e ultrapassado os divisores de águas dos rios Orinoco/Branco (serra de 
Pacaraima). Esse cenário levou Portugal a construir, em 1765, a Fortaleza 
de São Joaquim, na estratégica confluência dos rios Tacutu e Uraricoera, 
tarefa que coube ao capitão Felipe Sturm, engenheiro alemão a serviço 
da Coroa, que em uma rápida campanha em menos de trinta dias e sem 
disparar um tiro resolveu a questão enviando os prisioneiros até a corte de 
Belém (SEBRAE, 2006). 

Em 1787, por ordem do general João Pereira Caldas, então governa-
dor do Grão-Pará, foi introduzido na região, por Lobo D’Almada, o gado 
vacum, associado à caracterização de campos gerais existentes propícios 
ao criatório de bovinos, em face da demanda por alimentos do contin-
gente militar e tendo em vista as limitações em termos de caça e pesca 
para o suprimento deste. A Fazenda do Rei, com animais procedentes de 
Moura, Barcelos e Airão do Rio Negro, foi a primeira a ser instalada na 
região (SEBRAE, 2006).

A atração dos “Campos de Roraima” em função da atividade pastoril 
motivou a fundação das primeiras fazendas nacionais em 1793. Ocorreu 
assim a arregimentação de forças de trabalho de outras regiões, princi-
palmente do Nordeste, além de alguns amazonenses, pois a antiga capi-
tania do Rio Negro exercia nos aventureiros colonizadores a atração pela 
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borracha, pela castanha e por outras especialidades extrativistas da época, 
escassos no subespaço regional (SEBRAE, 2006).

Em 1830, Inácio Lopes de Magalhães, militar do Forte São Joaquim, 
capitão cearense, implantou uma fazenda particular de gado às margens 
do rio Branco, na área onde atualmente está situada a cidade de Boa Vista 
(capital do estado), cujo nome derivou da denominação dessa fazenda e 
em cujas adjacências existiam aldeias de índios Paravianas.

Ao redor da sede da Fazenda desenvolveu-se povoado que, no dia 
9 de novembro de 1858, pela Lei n. 92, foi designado sede da Freguesia de 
Nossa Senhora do Carmo. Em 1878, duas das três fazendas nacionais são 
arrendadas a particulares. Somente a Fazenda São Marcos persistiu até 
os dias atuais como patrimônio da União, gerida pela Funai, funcionando 
como colônia agrícola indígena (SEBRAE, 2006).

Em 9 de julho de 1890, pelo Decreto Estadual n. 49, a Freguesia de 
Nossa Senhora do Carmo, acima das corredeiras do Bem Querer, no lugar 
denominado Boa Vista, é elevada à categoria de município do Amazonas, 
com a designação de Boa Vista do Rio Branco, sendo João Capistrano da 
Silva Mota empossado em 25 de julho na função de superintendente, 
por nomeação do governador do Amazonas Augusto Ximeno de Villeroy 
(SEBRAE, 2006).

Em 1938, a localidade passou a denominar-se somente Boa Vista 
e ganhou dois distritos: Caracaraí e Murupu. Depois, entre 1939 e 1943, 
passou a ter mais quatro distritos, totalizando seis: Boa Vista (sede), Gui-
taná, Serra da Lua, Mau, Caracaraí e Murupu. (SEBRAE, 2006). Em 1943 
passa a integrar o território de Rio Branco, transformando-se em sua capi-
tal a partir de 1944. Posteriormente, o território recebeu a denominação de 
Roraima pela Lei n. 4.182/1962.

A despeito do crescente fluxo migratório de nordestinos para o 
Amazonas, por ocasião das secas que assolaram o Nordeste nos fins do 
século XVIII e na fase áurea da borracha em meados do século XIX, não 
se registrou incremento populacional significativo nesse período (IBGE, 
2003).

A região não participou dinamicamente dos chamados “ciclos eco-
nômicos”, fato que merece estudo de maior profundidade. Em 1886 eram 
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oitenta fazendas particulares; em 1906 passam a ser 142. A tradição era do 
proprietário absenteísta (IBGE, 2003).

Da ocupação de Roraima, no período anterior a 1920, sabe-se da 
existência de aproximadamente 384 pessoas não índias em 1883, pas-
sando para mil indivíduos em 1887, e Boa Vista tinha 27 casas (a vila). Essa 
rarefação é atribuída à dificuldade de acesso e em razão da qualidade e da 
quantidade de látex que Roraima podia oferecer em relação às outras áreas 
mais prósperas desse produto na região amazônica (IBGE, 2003).

Em síntese, exceto pelo ouro, diamante e cassiterita (recursos não 
renováveis, objetos de recente exploração, cujo conhecimento mais amplo 
veio à luz com o Projeto Radar na Amazônia – Radam – na década de 
1970), Roraima não dispunha de estoques economicamente viáveis à 
época de recursos renováveis, especiarias ou drogas do sertão, pois sub-
sistia explorando à base do extrativismo; além do que, a navegabilidade 
do rio Branco impunha, e ainda impõe, limitações sérias ao transporte de 
grandes volumes de cargas durante sete meses no trecho Boa Vista/Cara-
caraí (ITERAIMA, 2005).

Exame histórico, mesmo que superficial, revela, portanto, que a 
dinâmica dos chamados “ciclos econômicos” experimentados pela Ama-
zônia não atingiu com expressividade a região roraimense e, em particular, 
Boa Vista, exceto pela demanda de carne bovina (ITERAIMA, 2005).

O fato de seus limites coincidirem, em parte, com as linhas divi-
sórias do país tem sido o motivo dos esforços despendidos pela União/
governo federal, evidenciados em medidas que vêm sendo adotadas prin-
cipalmente a partir do início da década de 1970. Iniciou-se então efetivo 
programa de integração do território roraimense, no qual se destaca nos 
anos 1970 a implantação de eixos rodoviários (BRs 174, 210 e 401) visando 
à sua articulação com o restante do sistema nacional, tirando-o do iso-
lamento que o deixava na dependência, quase exclusiva, da ligação com 
Manaus através do rio Branco e do transporte aéreo realizado pela Força 
Aérea Brasileira – FAB (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2004).

O processo migratório, até então caracterizado por levas sazonais de 
populações, ressurgiu com a abertura de estradas na Amazônia, no caso de 
Roraima com a Perimetral Norte (BR-210) e a rodovia Manaus/Boa Vista/
Pacaraima-BV-8-Fronteira com a Venezuela (BR-174), a partir de meados 
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da década de 1970, cuja finalidade então era integrar a Amazônia e aliviar 
as tensões sociais agrárias do nordeste e no sul do país. Com a construção 
dessas duas estradas federais abriram-se novas perspectivas para o povoa-
mento e a integração econômica de Roraima, em especial para sua capital, 
Boa Vista (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2004).

A comunicação por terra com o Estado do Amazonas só veio a acon-
tecer em 1976, quando o 6º BEC (Batalhão de Engenharia de Construção, 
do Exército Brasileiro) concluiu a abertura da BR-174, possibilitando, de 
maneira ainda precária, o acesso à capital amazonense e ao resto do país 
pela rodovia Manaus/Porto Velho (SEBRAE, 2006).

 2  criaçãO dO tErritóriO E dO EstadO

Em 1943, pelo Decreto Lei n. 5.812, de 13 de setembro, foi criado o 
Território Federal do Rio Branco, desmembrado-o do Estado do Amazo-
nas, vindo depois, em 1962, em face das confusões de denominação com 
Rio Branco, capital do Acre, a denominar-se Território Federal de Roraima 
(Lei n. 4.182, de 13/12/1962). Com sua criação, o governo brasileiro obje-
tivou viabilizar a ocupação dos vazios demográficos, promovendo o 
povoamento, a exploração e o aproveitamento de suas riquezas naturais, 
tarefa grandemente dificultada pelo insulamento que o caracterizava (ITE-
RAIMA, 2005).

Em 1944 toma posse o primeiro governador do território, capitão 
Ene Garcez dos Reis, nomeado por Getúlio Vargas. Posteriormente, Boa 
Vista foi elevada à categoria de cidade e capital do território. Em 1955 foi 
criado o município de Caracaraí (SEBRAE, 2006). Em 13 de setembro de 
1962, foi aprovada a Lei n. 1.433, de autoria do deputado federal Valé-
rio Caldas de Magalhães, que muda o nome de Território Federal do Rio 
Branco para Território Federal de Roraima (SEBRAE, 2006).

Até 1982, a divisão político-administrativa do Território Federal 
de Roraima resumia-se aos municípios de Boa Vista e Caracaraí. Nesse 
ano, Roraima ganhou mais seis municípios: São João da Baliza, São Luís, 
Mucajaí, com áreas desmembradas de Caracaraí; Alto Alegre, Bonfim e 
Normandia, com áreas desmembradas de Boa Vista (SEBRAE, 2006).
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Em junho de 1988, a Assembleia Nacional Constituinte recepcionou 
a proposta de transformar os territórios de Roraima e Amapá em estados 
da Federação, aprovada em 5 de outubro de 1988, com a promulgação da 
Carta Magna. Em 1º de janeiro de 1991, ocorreu a implantação do Estado 
de Roraima, com a posse do primeiro governador eleito, brigadeiro Otto-
mar de Sousa Pinto, posteriormente eleito prefeito da capital (1997-2000).

Atualmente o mapa político-administrativo do estado é composto 
por 15 municípios, com a implantação, em 1997, de Rorainópolis, Caroebe, 
Cantá, Uiramutã, Amajari e Pacaraima. Constata-se, portanto, que Caraca-
raí e Boa Vista foram os municípios-mães ou originários dos demais muni-
cípios roraimenses (ITERAIMA, 2005).

3  caractEriZaçãO dO municípiO dE BOa Vista

3.1 Localização e clima
A cidade de Boa Vista está localizada na região centro-norte do 

Estado de Roraima, sendo o principal centro urbano da região. O muni-
cípio possui uma área de aproximadamente 5.711,9 km2. O clima é equa-
torial, quente e úmido, com duas estações climáticas bem definidas: seca 
e chuvosa. A temperatura varia de 20 °C a 38 °C, sendo a média anual em 
torno de 27,4 °C. Limita-se ao norte com os municípios de Normandia, 
Pacaraima e Amajari; ao sul, com os municípios de Mucajaí e Alto Alegre; 
a leste, com os municípios de Bonfim, Cantá e Normandia; e a oeste, com 
o município de Alto Alegre.

3.2 Aspectos demográficos
3.2.1 População residente
A Tabela 1 mostra que a população residente do município de Boa 

Vista, 158.872 habitantes em 1997, cresceu para 200.568 habitantes em 
2000, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Para o ano de 2006, o IBGE estimava em 249.654 habitantes a 
população residente de Boa Vista, que corresponde à densidade demográ-
fica de 48,78 hab./km².
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Tabela 1.  Boa Vista: estimativas da população residente, 1997-2006

Município de Boa Vista
População residente por ano

Ano População

2006 249.654

2005 242.179

2004 227.492

2003 221.029

2002 214.541

2001 208.512

2000* 200.568

1999 167.186

1998 163.023

1997 158.872

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo e estimativas. *Ano censitário

A população boavistense é eminentemente jovem, conforme mostra 
a Tabela 2. Segundo estimativas do IBGE, 82,5% da população do municí-
pio está na faixa etária de até 49 anos, distribuindo-se em partes iguais em 
relação ao sexo. A população acima da faixa etária de 59 anos representa 
apenas 7,8% da população total.

Tabela 2.  Boa Vista: população residente por faixa etária e sexo, 2008

Município de Boa Vista

População residente por faixa etária e sexo, 2006

Faixa etária Masculino (%) Feminino (%) Total (%)

Menor que 1 _ _ _

1 a 4 3.300 1,3 3.341 1,3 6.641 2,7

5 a 9 13.307 5,3 12.778 5,1 26.085 10,4

10 a 14 15.204 6,1 14.747 5,9 29.951 12,0

15 a 19 13.779 5,5 13.724 5,5 27.503 11,0

20 a 29 14.126 5,7 14.982 6,0 29.108 11,7
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30 a 39 23.921 9,6 25.337 10,1 49.258 19,7

40 a 49 18.787 7,5 18.409 7,4 37.196 14,9

50 a 59 11.918 4,8 11.314 4,5 23.232 9,3

60 a 69 5.878 2,4 5.208 2,1 11.086 4,4

70 a 79 2.782 1,1 2.552 1,1 5.608 2,2

80 e + 1.415 0,6 1.552 0,6 2.967 1,2

Ignorada 473 0,2 546 0,2 1.019 0,4

Total 124.890 50,0 124.764 50,0 249.654 100,0

                      Fonte: IBGE, Censo e estimativas

 A pirâmide etária de Boa Vista retrata o perfil jovem de sua popu-
lação (IBGE, 2006).
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O espaço de Boa Vista é preponderantemente urbano. De sua popu-
lação total de 200.568 habitantes, levantada pelo Censo de 2000, 197.123 
(98,28%) estavam na zona urbana.

A taxa de crescimento anual da população da capital foi de 6,84% no 
período 1996-2000, revelando que sua dinâmica de crescimento demográ-
fico se situa acima da média observada em relação ao Estado de Roraima 
(4,7%) (SEBRAE, 2006).
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No período 2000-2006, segundo estimativas do IBGE, a taxa de 
crescimento populacional de Boa Vista atingiu 3,72% ao ano, retratando 
a acentuada redução em relação ao período 1996-2000. De qualquer 
modo, significa que em seis anos a população do município aumentou de 
200.658 habitantes em 2000 para 249.654 habitantes em 2006, mantendo-
-se eminentemente urbana. Em termos absolutos significa que a cada ano 
a cidade recebe 8.181 novos habitantes em média, que irão tornar mais 
denso o espaço urbano sob a forma de demandas por habitações, saúde, 
segurança, educação, etc. (SEBRAE, 2006).

Há, contudo, equilíbrio entre o número de homens e de mulheres, 
numa relação de 1,01 homem para cada mulher. O município de Boa Vista 
abrigava em 2000 o correspondente a 61,82% da população do estado 
(324.397).

Tabela 3. Concentração populacional urbana em Boa Vista e no estado, 

1991-2000

Ano

Boa Vista Roraima

Urbana Rural Total Urbana Rural Total

1991 120.157 2.443 122.600 146.769 70.814 217.583

1996 150.442 3.494 153.936 185.046 62.085 247.131

2000 197.098 3.470 200.568 247.016 77.381 324.397

Fonte: Censo 1991, Contagem 1996 e Censo 2000

   
 A cidade de Boa Vista abriga 97,8% da população municipal, que 

se espraia ao longo de quatro zonas urbanas (Norte, Sul, Leste e Oeste) e 
51 bairros a seguir apresentados.
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Cidade de Boa Vista – zonas urbanas e bairros, 2006

A Tabela 4 apresenta a distribuição da população da cidade de Boa 
Vista por zona urbana, na qual se constata que a cidade saltou de 150.442 
habitantes em 1996 para 245.360 habitantes em 2006, com expansão de 
63,09% no período e taxa anual de crescimento de 5,01% (SEPLAN, 2006).

Tabela 4.  Boa Vista: população urbana por zona, 1996 e 2006

População urbana de Boa Vista por zona

1996 2006

Zonas Total
Ho-

mens
Mulhe-

res
Domic. 
ocupa.1) Total

Ho-
mens

Mulhe-
res

Domic. 
ocupa.1

Centro 6.451 3.066 3.385 1.704 10.521 5.000 5.521 2.779

Zona 
Norte

17.685 8.525 9.160 4.254 28.843 13.904 14.939 6.938

Zona Sul 13.772 6.928 6.844 3.126 22.461 11.299 11.162 5.098

Zona 
Leste

3.635 1.752 1.883 913 5.928 2.857 3.071 1.489

BOA VISTA

Centro

ZONA OESTE

Aeroporto, Alvorada, Asa Branca,

Bela Vista, Buritis, Caimbé,

Cambará, Caranã, Cauamé,

Centenário, Cidade Satélite,

Cinturão Verde, Distrito Industrial,

Governador Aquilino Mota Duarte,

Dr. Sílvio Botelho, Dr. Sílvio Leite,

Equatorial, Jd Caranã, Jd. Floresta,

Jd. Primavera, Jd. Tropical, Jóquei

Clube Liberdade, Nova Canaã,

Nova Cidade, Olímpico, Operário,

Piscicultura, Pricumã, Profª Aracele

Souto Maior, Raiar do Sol, Santa

Luzia, Santa Tereza, Senador Hélio

Campos, Tancredo Neves, União

ZONA NORTE

Mecejana, São Francisco, 31 de

Março, Nossa Senhora de

Aparecida, Bairro dos Estados

ZONA SUL

13 de Setembro, Marechal Rondon,

São Vicente, Calunga, Centro, São

Pedro, Caetano Filho, Canarinho

ZONA LESTE

Paraviana, Caçari, River Park
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Zona 
Oeste

108.899 54.975 53.924 25.020 177.606 89.660 87.946 40.806

Total 150.442 75.246 75.196 35.017 245.360 122.721 122.639 57.110

Fonte: IBGE (1996) e Seplan-RR (2006)

1 Domicílios ocupados com moradores.

O número de domicílios ocupados avançou de 35.017 em 1996 para 
57.110 em 2006, com taxa de ocupação de 4,29 pessoas por domicílio.

A Zona Oeste de Boa Vista é a mais populosa, abrigando em 2000 
aproximadamente 77,15% da população da cidade. Os bairros Asa Branca, 
Buritis, Santa Teresa e Caranã são os mais populosos.

3.3 Abastecimento de água
Os sistemas de abastecimento de água dos municípios roraimenses 

são operados pela Companhia de Águas e Esgoto de Roraima (Caer), cuja 
concessão abrange os 15 municípios que integram o território estadual.

No caso do abastecimento de água da capital, este se encontra 
estruturado com base em dois sistemas: por captação de água subterrânea 
(63 poços tubulares), distribuídos nos diversos bairros da cidade, e capta-
ção superficial realizada no Rio Branco.

Em 2006, do total de ligações (66.692), aproximadamente 58,77% 
eram medidas, isto é, 39.200 ligações possuíam hidrômetros. A rede de 
distribuição de água da cidade de Boa Vista tem 11.112 km, cobrindo 97% 
da população urbana em 2006. Este índice de atendimento é muito bom, 
pois indica que a universalização dos serviços de abastecimento de água 
da cidade se revela factível em curto prazo (CAER, 2006).
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4  sErViçOs dE saúdE dO municípiO

A rede de serviços de saúde no município de Boa Vista, por tipo de 
estabelecimento, pode ser vista na Tabela 5.

Tabela 5.  Boa Vista: rede de serviços de saúde, por tipo de 

estabelecimento e mantenedor, 2008

Tipo de estabelecimento Público Privado Total

Centro de saúde/unidade básica de saúde 74 2 76

Central de regulação de serviços de saúde 1 - 1

Clínica especializada/ambulatório especiali-
zado 4 33 37

Consultório isolado 7 37 44

Farmácia popular 1 - 1

Hospital especializado 1 - 1

Hospital geral 3 2 5

Policlínica 3 1 4

Posto de saúde 7 - 7

Pronto-socorro especializado 1 - 1

Pronto-socorro geral 5 - 5

Serviço de apoio de diagnose e terapia 5 11 16

Unidade de vigilância em saúde 2 - 2

Unidade móvel de nível pré-hosp.urgência/
emergência 1 - 1

Unidade móvel terrestre 9 4 13

Fonte: CNES

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) possui serviços contra-
tados para cumprir as responsabilidades inerentes à condição de gestão, 
suprindo a insuficiência da oferta na sua rede instalada, conforme art. 24 
da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde). Os 
serviços são contratados de acordo com a demanda levantada, de forma 
que seja garantida a integralidade da atenção à saúde, o aumento da reso-
lutividade e, consequentemente, a qualidade dos serviços prestados.
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Tabela 6.  Boa Vista: quantidade de prestadores contratados pela 

Secretaria Municipal de Saúde, 2008

Prestadores Quantidade

Laboratório 4

Fisioterapia 4

Endoscopia 1

Oftalmologia 3

Ótica 3

Prótese e órtese 2

Fonte: Coordenação de Controle, Avaliação e Auditoria – SMSA

A SMSA vem intensificando esforços para o ajuste organizacional 
do sistema e dos serviços, para o aprimoramento da qualidade das ações, 
dos serviços e das práticas de saúde em todos os níveis de atenção.

O propósito é consolidar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
como estruturante da atenção básica e, consequentemente, de todo o sis-
tema de saúde, não restringindo este nível de atenção à oferta de elenco 
de procedimentos, mas a um conjunto de ações que contemple a integra-
lidade da atenção, resultando na qualidade de vida e propiciando melhora 
nas condições de saúde da comunidade.

A rede básica municipal é composta de trinta unidades que se cons-
tituem como ponto para o primeiro contato do acolhimento e da formação 
de vínculos com as equipes de saúde, sendo também o local prioritário 
para que o exercício da clínica do cuidado aconteça, tendo de cumprir 
ainda a função essencial de coordenar os fluxos e os contrafluxos das pes-
soas pelos diversos serviços na rede de atenção.

 O município de Boa Vista conta com 53 equipes de Saúde da 
Família já implantadas, cobrindo 75% da população nas áreas socioeco-
nomicamente mais vulneráveis, distribuídas em oito macroáreas.

A SMS assumiu integralmente a responsabilidade pelas campanhas 
de vacinação em 2000 e ao longo desses anos vem aumentando a oferta 
de locais de vacinação, o que tem possibilitado aumentar a cobertura para 
alguns imunobiológicos, tais como: vacinação oral contra a pólio (VOP), 
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febre amarela (FA), hepatite B (HB), tétano, coqueluche, difteria e sarampo 
(Tetra) e sarampo, caxumba e rubéola (SCR).

5  situaçãO dE saúdE

5.1 Mortalidade geral
A taxa bruta de mortalidade foi estimada em 3,8 óbitos por 1.000 

habitantes em 2006, estando abaixo da média nacional, que foi de 5,5 óbi-
tos por 1.000 habitantes. As principais causas de óbitos, em termos gerais 
na população, são, em primeiro lugar, as doenças do aparelho circulatório, 
com 23,5% dos óbitos. Em segundo lugar, as causas externas (homicídios, 
suicídios e acidentes de trânsito), com 21% dos casos. Em terceiro lugar 
ficaram as neoplasias, com 17,5% dos óbitos (Tabela 7).

Tabela 7.  Mortalidade proporcional (%) por faixa etária, segundo 

grupo de causas – CID10 – 2006

Grupo de causas

Menor
1

1 a 
4

5 a 
9

10 a
14

15 a
19

20 a
49

50 a
64

65
e 

mais
Total

I. Algumas doenças 
infecciosas e para-
sitárias

9,3 - 10,0 25,0 - 10,0 5,5 3,7 6,6

II. Neoplasias (tu-
mores)

- - 20,0 16,7 - 13,0 31,5 20,4 17,5

IX. Doenças do apa-
relho circulatório

1,3 18,2 10,0 - 3,8 13,3 23,0 40,7 23,5

X. Doenças do apa-
relho respiratório

2,7 - - - - 5,2 9,7 13,6 8,5

XVI. Algumas afec-
ções originadas no 
período perinatal

60,0 - - - - - - - 5,0

XX. Causas externas 
de morbidade e 
mortalidade

- 63,6 40,0 58,3 76,9 41,5 10,9 5,2 21,0

Demais causas 
definidas

26,7 18,2 20,0 - 19,2 17,0 19,4 16,4 17,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: SIM
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Boa Vista, na sua série histórica de mortalidade infantil, apresenta 
taxas inferiores às médias nacionais e da Região Norte, o que pode ser 
fruto das ações realizadas na Atenção Básica e no nível secundário, como 
o fortalecimento da ESF, combate e recuperação da desnutrição, educa-
ção permanente para a realização do pré-natal na rede pública, proposta 
de integração com a atenção de média complexidade junto aos hospitais, 
especialmente o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, 
maternidade, e o Hospital da Criança Santo Antônio, ambos referências 
para todo o estado.

A principal causa de mortalidade infantil corresponde ao grupo de 
algumas afecções originadas no período perinatal. No ano de 2006, esse 
grupo de causas foi responsável por 60% dos óbitos, um valor superior à 
média dos anos anteriores, que é de 53,6%.

5.2 Morbidade hospitalar
  A observação das principais causas de internação hospitalar no 

município mostra que a gravidez, o parto e o puerpério representam 37,9% 
do total de causas no período avaliado, seguido de 10,1% pelas doenças do 
aparelho digestivo, 7,2% por doenças do aparelho geniturinário e causas 
externas e 6,5% por doenças do aparelho circulatório (Tabela 8).
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Tabela 8.  Distribuição percentual das internações por grupo de causas 
e faixa etária – CID10, 2007 (por local de residência)

Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9
10 a 
14

15 a 
19

20 a 
49

50 a 
64

65 e 
mais

60 e 
mais Total

I. Algumas doenças 
infecciosas e para-
sitárias

           
10,1 

     
14,1       8,9 

          
4,3 

          
1,5 

          
3,8 

          
4,0 

               
3,7 

               
4,0        4,5 

II. Neoplasias 
(tumores)

             
0,5       3,8       2,2 

          
6,8 

          
1,4 

          
4,2 

          
9,6 

               
8,3 

               
9,2        4,4 

III. Doenças do 
sangue órgãos he-
mat. e transtornos  
imunitários

             
1,1       1,1       2,4 

          
3,0 

          
0,4 

          
0,7 

          
0,6 

               
1,2 

               
1,2        0,8 

IV. Doenças 
endócrinas nutri-
cionais e metabóli-
cas

             
3,7       2,9       0,2 

          
1,5 

          
0,5 

          
1,2 

          
5,8 

               
4,9 

               
4,5        1,9 

V. Transtornos men-
tais e comporta-
mentais

                
- 

          
- 

          
- 

          
0,2 

          
0,1 

          
0,3 

          
0,5 

                   
- 

                   
-        0,2 

VI. Doenças do 
sistema nervoso

             
1,9       3,4       2,2 

          
1,9 

          
0,3 

          
0,9 

          
1,4 

               
1,0 

               
0,9        1,1 

VII. Doenças dos 
olhos e anexos

             
0,3       1,8       2,2 

          
1,3 

          
0,1 

          
0,1 

              
- 

               
0,2 

               
0,2        0,3 

VIII. Doenças do 
ouvido e da apófise 
mastóide

             
0,1       0,2 

          
- 

              
- 

              
- 

              
- 

              
- 

                   
- 

                   
-        0,0 

IX. Doenças do 
aparelho circu-
latório

             
1,2       0,5       1,1 

          
0,4 

          
0,7 

          
4,5 

         
21,7 

             
33,0 

             
30,7        6,5 

X. Doenças do 
aparelho res-
piratório

           
33,2 

     
32,1 

     
13,4 

          
8,1 

          
1,3 

          
2,5 

          
8,0 

             
17,3 

             
15,8        7,2 

XI. Doenças do 
aparelho digestivo

             
2,7       7,8 

     
14,5 

         
11,8 

          
3,6 

          
9,6 

         
25,4 

             
11,9 

             
13,9      10,1 

XII. Doenças da 
pele e do tecido 
subcutâneo

             
3,2       4,9       9,8 

          
6,8 

          
1,1 

          
2,0 

          
3,6 

               
1,8 

               
2,2        2,6 

XIII. Doenças do 
sistema osteomus-
cular e do tecido 
conjuntivo

             
0,4       1,1       2,8 

          
2,8 

          
1,0 

          
2,0 

          
2,2 

               
1,0 

               
1,0        1,7 

XIV. Doenças do 
aparelho geni-
turinário

             
2,1 

     
10,3 

     
14,1 

          
8,3 

          
4,3 

          
6,9 

         
10,6 

               
9,1 

             
10,3        7,2 
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XV. Gravidez, parto 
e puerpério

             
0,1 

          
-       0,2 

         
23,5 

         
75,8 

         
48,6 

          
0,1 

               
0,1 

               
0,2      37,9 

XVI. Algumas 
afecções origina-
das no período 
perinatal

           
30,7 

          
- 

          
- 

              
- 

              
- 

          
0,0 

              
- 

                   
- 

                   
-        1,7 

XVII. Malformação 
congênita, deformi-
dades e anomalias 
cromossômicas

             
3,2       5,5       4,1 

          
3,6 

          
0,5 

          
0,1 

              
- 

               
0,2 

               
0,2        0,8 

XVIII. Sintomas 
sinais e achados 
anorm exames 
clínicos e labora-
toriais 

             
4,4       6,6 

     
11,7 

          
5,1 

          
0,9 

          
1,4 

          
1,6 

               
2,0 

               
2,0        2,2 

XIX. Lesões 
envenenamento 
e algumas outras 
consequencias de 
causas externas 

             
1,1       3,8 

     
10,0 

         
10,3 

          
6,3 

          
8,5 

          
5,0 

               
4,3 

               
3,8        7,2 

XX. Causas externas 
de morbidade e 
mortalidade

                
- 

          
- 

          
- 

              
- 

              
- 

          
0,0 

              
- 

                   
- 

                   
-        0,0 

XXI. Contatos com 
serviços de saúde

                
-       0,2       0,2 

          
0,2 

          
0,2 

          
2,7 

          
0,1 

                   
- 

                   
-        1,6 

Total
         
100,0 

   
100,0 

   
100,0 

       
100,0 

       
100,0 

       
100,0 

       
100,0 

            
100,0 

            
100,0    100,0 

Fonte: SIH/SUS

6  rEcursOs humanOs E capacidadE instalada

O município de Boa Vista representa o grande centro médico-hos-
pitalar do estado para o qual convergem os habitantes dos municípios 
do interior. A relação leito/habitante nessa cidade é de 2,28 leitos SUS 
por 1.000 habitantes. A relação para o estado é de 1,93/1.000 habitantes, 
enquanto a média da Região Norte é de 1,5/1.000 (leitos SUS); a média 
nacional é de 1,8/1.000. Ressalta-se que o contingente interiorano que 
diariamente busca assistência médica na capital contribui para sobrecar-
regar a infraestrutura do setor saúde deste município. A presença de leitos 
hospitalares privados, por sua vez, limita-se à capital do estado, apresen-
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tando uma taxa de 0,1/1.000 hab. Nos demais municípios todos os leitos 
disponíveis estão vinculados ao SUS.

Tabela 9.  Relação leitos/habitantes – Brasil, Região Norte e Boa Vista

Leitos de internação por 1.000 habitantes Brasil Região Norte Boa Vista

Leitos existentes por 1.000 habitantes 2,5 1,9 1,9

Leitos SUS por 1.000 habitantes 1,8 1,5 1,9

Fonte: CNES (Não inclui leitos complementares)

Tabela 10. Leitos de internação existentes por tipo de prestador segundo 

especialidade

Especialidade

Público Privado Total

Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS

Cirúrgicos 120 120 - - 120 120

Clínicos 158 158 23 - 181 158

Complementares1 50 33 - - 50 33

Obstétricos 117 117 - - 117 117

Pediátricos 70 70 2 - 72 70

Outras especiali-
dades 11 11 - - 11 11

Hospital/dia - - - - - -

Total 526 509 25 - 551 509

Fonte: CNES

1 Leitos complementares: unidades de tratamento intensivo, unidades intermediárias, unidades de isolamento

São 120 leitos cirúrgicos, 158 clínicos e 323 relativos à UTI infantil, 
UTI neonatal, unidade intermediária, unidade de isolamento, obstetrícia 
clínica, pediatria clínica, crônicos, tisiologia, etc., cujo detalhamento se 
encontra na Tabela 10.
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7  EVOluçãO pOlíticO-instituciOnal da saúdE nO EstadO E 
nO municípiO dE BOa Vista

O Território Federal de Roraima teve sua estrutura de serviços de 
saúde instituída pela União, com a maioria dos serviços concentrada na 
capital, Boa Vista. Os servidores eram prestadores de serviço ao governo 
federal e foram incorporados ao quadro de servidores efetivos com a Cons-
tituição de 1988, que criou o Estado de Roraima. Nessa época, a maioria 
das unidades federais de saúde, do interior e da capital, foram descentra-
lizadas para a gestão estadual, ficando apenas cinco centros de saúde sob 
a gestão do município de Boa Vista.

Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a aprovação da 
Norma Operacional Básica (NOB 01/1991), alguns avanços foram a Lei de 
criação do Fundo Estadual de Saúde e do Conselho Estadual de Saúde. 
Concomitantemente, na capital, a Lei n. 236-A/1991, de 4 de abril de 1991, 
“Institui o Fundo e Conselho Municipal de Saúde e dá outras providên-
cias”, alterada mais adiante pela Lei n. 273, de 4 de dezembro de 1992, que 
dá nova redação à Lei n. 236, de 4 de abril de 1992. Nessa época foram 
instituídos os Fundos de Saúde, ficando as contas nas respectivas Secreta-
rias de Finanças. Dessa forma, os secretários de Saúde, estadual e muni-
cipais, não se tornaram ordenadores de despesas. O Estado de Roraima, 
ainda recém-saído da gestão federal, era o grande prestador de serviços 
de saúde e detinha a maior parte do financiamento do SUS. Em Boa Vista 
ficaram algumas ações isoladas na área da atenção primária cobrindo uma 
pequena parte da população do município.

 Os Conselhos de Saúde começaram a ser implantados em alguns 
municípios somente com o objetivo de cumprir uma formalidade legal do 
SUS. Em Boa Vista, o Conselho Municipal de Saúde foi instituído pela Lei 
n. 273, de 4 de setembro de 1992, regulamentado pelo Decreto n. 1.318, 
de 15 de abril de 1991, e alterado, dois anos depois, pela Lei n. 742, de 25 
de junho de 2004. O CMS é um órgão de caráter deliberativo e consultivo 
com a finalidade de fixar diretrizes, supervisionar as atividades de planeja-
mento, coordenar e controlar a Política Municipal de Saúde.

Com o advento da Norma Operacional Básica (NOB 01/1993), o 
estado habilita-se na condição de gestão semiplena e inicia a implantação 
da Comissão Intergestores Bipartite. A gestão estadual continua soberana 
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na execução dos serviços de saúde em todo o estado, com exceção de Boa 
Vista, que possuía cinco unidades básicas de saúde sob gestão municipal.

A distribuição dos profissionais médicos no Brasil ainda é muito 
desigual, e no início da década de 1990 a situação era pior. Para diminuir 
a necessidade de assistência médica no estado, em 1993 chegou ao Brasil 
um grupo de 13 médicos cubanos de diversas especialidades. O contrato 
com o governo de Roraima previa que esses profissionais atuariam em 
lugares remotos do estado desassistidos de profissionais médicos, mas ao 
fim e ao cabo foram mantidos em Boa Vista. Essa permanência na capital 
durou o tempo necessário para os ajustes na infraestrutura dos municípios 
do interior do estado, para onde foram distribuídos posteriormente.

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi implan-
tado no Brasil no início da década de 1990, seguido pelo Programa de 
Saúde da Família (PSF). Em Roraima, o PACS foi implantado em 1994, 
mediante parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e o Minis-
tério da Saúde, em Boa Vista e em Caracaraí. O processo de implantação 
foi coordenado pela Sesau em articulação com as secretarias municipais 
e as prefeituras. Apesar da importância da estratégia, esta não se tornou 
uma política de governo, o que levou ao insucesso, com a paralisação das 
atividades e descaracterização das atividades dos agentes comunitários de 
saúde (ACS).

 Os processos de estruturação das gestões municipais e de descen-
tralização das unidades básicas de saúde surgiram como decorrência da 
implementação da NOB 01/1996 no estado.

 O governo de Roraima deu início em 1997 ao Programa O Médico 
em sua Casa, utilizando com sucesso profissionais cubanos. Este pro-
grama, financiado pelo governo do estado, teria diretriz semelhante ao 
Programa de Saúde da Família (PSF), sendo o foco principal a assistên-
cia. Para a adequação deste programa aos moldes do PSF, a Secretaria de 
Estado da Saúde transforma o Médico em sua Casa, no Programa Estado 
Saudável.

Para estruturar o Programa Estado Saudável, foram agregados às 
equipes médicas os agentes do estado saudável, que tinham atribuições 
semelhantes às dos agentes comunitários de saúde. Cada equipe era for-
mada por um médico cubano e um grupo de agentes. Os dois programas 
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eram executados paralelamente, e na maioria dos municípios havia sobre-
posição de ações. No terceiro trimestre do ano de 1998, após uma ampla 
abordagem nos municípios, principalmente em Boa Vista e em Caracaraí, 
o PACS foi revitalizado como resultado da realização de processo sele-
tivo, capacitação e equipamento dos ACSs. A organização do Programa 
nos demais municípios se deu em efeito cascata, após a implantação das 
primeiras equipes do Saúde da Família em 1999 na capital. 

Com a publicação das normas de assistência à saúde (Norma Ope-
racional de Assistência à Saúde – NOAS 01/01 e 01/02) deu-se início a uma 
revolução com a participação intensa do Cosems/RR para mobilização e 
discussão da regionalização no estado. Foram dois anos intensos com a 
participação dos 15 municípios tentando desenhar a melhor maneira de 
estruturar a saúde no respectivo território.

 O resultado desse trabalho de construção coletiva foi o Plano 
Regional de Descentralização do Estado de Roraima. O desenho da regio-
nalização da assistência à saúde no estado foi definido pela Secretaria de 
Saúde de Roraima em conjunto com os gestores municipais. Com base 
nas características de oferta e de acesso aos serviços de saúde, esses atores 
definiram apenas uma microrregião no estado com oito módulos assisten-
ciais. Os municípios sede de módulo são: Alto Alegre, Boa Vista, Bonfim, 
Caracaraí, Mucajaí, Pacaraima, Rorainópolis e São Luiz.
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Mapa 1.  Desenho da regionalização proposta para Roraima – 
municípios sedes e polo assistencial

8  proGrama saúde da família/esTraTéGia de saúde da 
família

O Programa Saúde da Família, nos moldes preconizados pelo 
Ministério da Saúde, foi implantado na cidade de Boa Vista em 1999. Ini-
cialmente foram instaladas quatro equipes do Saúde da Família nos bair-
ros Pintolândia, Jardim Equatorial, Alvorada, 13 de Setembro e União. A 
localização seguiu a orientação federal para o programa, que preconizava 
a implantação das equipes preferencialmente em bairros das periferias dos 
municípios ou naquelas áreas em que eram mais necessárias as ofertas de 
ações e serviços de Atenção Básica.
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 No ano 2000, o número de equipes foi aumentado para oito, pro-
porcionando uma cobertura de 16,51% da população. Em 2001, o número 
de equipes foi ampliado para 45, alcançando uma cobertura de 74,46%. 
No ano seguinte, 2002, o número de equipes subiu para 47, e a cobertura 
chegou a 77,76%.

Nos anos seguintes (2003 e 2004), o número de equipes manteve-
-se, e até se observou uma diminuição da cobertura pelo aumento da 
população. Em 2005 (até o mês de setembro), existiam 47 equipes, pos-
sibilitando a cobertura de 72,45% da população da capital. O número de 
equipes foi aumentado para 53 em 2006, cobrindo 73,17% da população 
(Coordenação Municipal de Atenção Básica).

Tabela 11.  Evolução anual do número de equipes do Saúde da Família

Ano Equipes 
Estimativa da população 

coberta Cobertura estimada

1999 4 17.250 8,69

2000 8 27.600 16,51

2001 45 155.520 74,46

2002 47 162.150 77,76

2003 47 162.150 75,58

2004 47 162.500 72,45

2005 47 162.500 72,45

2006 53 182.850 73,17

2007 47 162.500 63,00

2008 53 182.850 71,04

Fonte: Ministério da Saúde/DAB

Em 2008, concretiza-se uma antiga aspiração dos profissionais da 
Estratégia de Saúde da Família: a regularização do vínculo empregatí-
cio. Até então a contratação era feita por intermédio da Coordenação da 
Atenção Básica, com a simples apresentação do currículo. A efetivação do 
contrato como prestador de serviço dava-se mediante autorização do ges-
tor de saúde municipal. O primeiro passo para minimizar a precariedade 
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do vínculo foi a realização do processo seletivo, simplificado por meio do 
Edital 001/2008, publicado no Diário Oficial do Município n. 2212, de 20 
de maio 2008. O procedimento foi estendido a todos os profissionais da 
equipe do Saúde da Família (médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, téc-
nico de enfermagem e ACD) e deveria ser mantido até que o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração, para realização do concurso público 
para a Secretaria Municipal de Saúde, fosse implantado. Os valores de 
remuneração adotados para as diferentes categorias de profissionais cons-
tam da Tabela 12.

Tabela 12.  Tabela de remuneração dos profissionais do Saúde da 
Família

Profissão 
Remuneração

(R$)

Médico 8.200,00

Enfermeiro 4.000,00

Cirurgião-dentista 4.320,00

Técnico de enfermagem 800,00

ACD 800,00

ACS 800,00

Fonte: RH-SMSA

9  cOnsidEraçõEs Finais

O propósito da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista é con-
solidar a estratégia do Saúde da Família (PSF) como eixo estruturante da 
atenção básica e, consequentemente, de todo o sistema de saúde, não res-
tringindo, portanto, este nível de atenção à mera oferta de um elenco de 
procedimentos, mas a um conjunto de ações que contemple a integrali-
dade da atenção, resultando na qualidade de vida e propiciando melhora 
nas condições de saúde da comunidade.

A rede básica municipal é composta de trinta unidades, que se 
constituem como ponto para o primeiro contato do acolhimento e da 
formação de vínculos com as equipes de saúde, sendo também o local 
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prioritário para que o exercício da clínica do cuidado aconteça, tendo de 
cumprir ainda a função essencial de coordenar os fluxos e os contrafluxos 
das pessoas pelos diversos serviços na rede de atenção.

O município de Boa Vista conta com 53 equipes do Saúde da Famí-
lia, implantadas com uma cobertura de 75% da população nas áreas socio-
economicamente mais vulneráveis, tendo sua distribuição em oito macro-
áreas para garantir suporte técnico e administrativo ao funcionamento das 
equipes.
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APÊNDICE C

atEnçãO Básica E saúdE da 
Família Em manaus

José Carlos Sardinha1

Luena Matheus Xerez2

A impressão dominante que tive, e talvez correspondente a 

uma verdade positiva, é esta: o homem, ali, é ainda um intruso 

impertinente. Chegou sem ser esperado nem querido – quando 

a natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto salão. E 

encontrou uma opulenta desordem.

Euclides da Cunha

1  José Carlos Sardinha Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (1969), graduação em Administração pela Universidade Cândido Men-
des (1971), mestrado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (1974), mestrado em Administração de Empresas - University of Southern 
California (1979) e doutorado em Administração de Empresas - University of Southern Ca-
lifornia (1980). Atualmente é professor associado da Universidade Federal Fluminense. Tem 
experiência na área de Administração, com ênfase em Administração de Empresas, atuando 
principalmente nos seguintes temas: controle, modelos de apreçamento, estratégias de pre-
ços, planejamento e preços.

2 Luena Matheus de Xerez possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal da Para-
íba (2000). Atualmente é psicóloga da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas. Tem ex-
periência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Saúde Pública, atuando principalmente 
nos seguintes temas: DST/HIV, Saúde Pública, Políticas de Saúde, Antropologia da Saúde e 
Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde.
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aprEsEntaçãO

Este artigo trata da implantação e da implementação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em Manaus, com ênfase na Atenção Básica3 e no 
seu componente mais destacado – a Estratégia Saúde da Família (ESF). 
Para a elaboração deste texto foram revisados os planos e os relatórios de 
gestão dos governos municipais entre os anos de 1988 e 2008, assim como 
as súmulas das conferências municipais e estaduais de saúde.4

Foram também fontes as dissertações de mestrado de Santos5 
e Barbosa,6 que abordam de forma aprofundada a estruturação da ESF 
no município e a consolidação do SUS no Amazonas. O trabalho reflete, 
por igual, as experiências, expectativas e frustrações dos autores, que nos 
últimos anos têm atuado na área pública da capital, ocupando, eventual-
mente cargos diretivos. 

3  A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individu-
al e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio 
do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de 
trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais as-
sume a responsabilidade sanitária, considerando a dinâmica existente no território em que 
vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade que 
devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. É 
o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e da continuidade, 
da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. 
Port. GM 648/2006.

4  Conferências Municipais de Saúde: Municipalização é o caminho/1990; Saúde, direito do 
cidadão, dever do Estado, responsabilidade de todos/1996; Aprofundando o controle so-
cial/2000; Saúde, um direito de todos e dever do Estado: a saúde que temos, o SUS que 
queremos/2003; Saúde e qualidade de vida – políticas de Estado e desenvolvimento/2007. 
Conferências Estaduais de Saúde, nos mesmos anos: Efetivando o SUS: acesso, qualidade e 
humanização na atenção à saúde e controle social; Saúde, direito de todos e dever do Estado: 
o SUS que temos e o SUS que queremos.

5  SANTOS, 2002.
6  BARBOSA, 2004.
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1  manaus, a paris das sElVas7

Manaus, capital do Estado do Amazonas, localiza-se na confluência 
dos rios Negro e Solimões. Situa-se a 3.490 km de Brasília (em linha reta), 
a 785 de Boa Vista-RR, por via terrestre, e a 1.713 km de Belém, por via 
fluvial. O clima é tropical, quente e úmido, com temperatura média anual 
variando de 23,3 ºC a 31,4 ºC. Sazonalidade restrita à estação das chuvas 
(inverno) e estiagem (verão). A umidade relativa do ar gira em torno de 
80%, e a média diária de precipitação pluviométrica é de 2.286 mm. A 
altitude varia de 25 a 100 metros acima do nível do mar, e seu fuso horário 
difere uma hora do de Brasília e quatro horas de Greenwich.8

As primeiras fixações de colonizadores na região ocorreram em 
meados do século XVII, decorrentes de expedições punitivas contra grupos 
indígenas insurgentes. Inicialmente o local chamou-se Cruz do Tarumã, 
depois Missão do Tarumã. Em suas cercanias, um século mais tarde, foi eri-
gida uma fortificação, a que se denominou Fortaleza de São José da Barra, 
que serviu como ponto de aglutinação demográfica e estimulou religio-
sos carmelitas a erguerem uma pequena igreja, sob a invocação de Nossa 
Senhora da Conceição.9, 10, 11

Com a denominação de Lugar da Barra, depois Vila da Barra ou 
simplesmente Barra, a localidade é, em 1848, alçada à condição de cidade. 
Em 1856, já como cabeça da Capitania de São José do Rio Negro, recebe o 
nome de Manao,12 em homenagem à nação indígena homônima. Com o 
advento da República (1889) a cidade firma-se como capital do Estado do 
Amazonas e vê sua população inflar sob os auspícios do comércio da bor-
racha e de intensas migrações de todas as partes do país e do exterior. Até 
1910 vive sua fase de máximo esplendor, sendo comparada a importantes 
cidades europeias. Grandes obras públicas são iniciadas, como abertura de 
avenidas, aterros de igarapés, implantação de rede de esgotos, canalização 

7 Outro termo usualmente utilizado como referência à cidade é “Paris dos trópicos”.
8  NUNES, 2001.
9  LIMA, 2002.
10  MONTEIRO, 2000.
11  MONTEIRO, 1997.
12  Também denominada como Manaos. (N. A.)
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de água, construção de pontes, entre outras. Manaus foi uma das primeiras 
cidades brasileiras a dispor de iluminação pública e bonde elétrico. 13, 14. 15 

O folclore local e a literatura regional são ricos de “causos” 16, 17, 18, 19 
sobre os costumes da época. Um dos mais contados refere-se aos “barões” 
da borracha acendendo seus charutos com notas de libra esterlina, em 
luxuosos cabarés, na companhia de formosas prostitutas francesas ou 
polacas. Passados cem anos, marcos dessa época de fausto ainda são visí-
veis em obras como o Teatro Amazonas (tombado pelo Iphan), o Cais Flu-
tuante, o Porto Fluvial, o prédio da Alfândega, (o primeiro pré-fabricado 
do país), o Mercado Municipal (réplica do les Halles de Paris).

Já nos primórdios do século XX, a queda dos preços da borracha no 
mercado internacional, gerada pela entrada em cena de produto oriundo 
de seringais cultivados na Malásia, de menor custo produtivo, produziu a 
débâcle daquela sociedade, que se assentava na exploração da – como era 
elegante expressar-se à época – indústria gomífera, cujos ganhos elevados 
derivavam, a rigor, da relação servil entre seringalistas e seringueiros.20

Cerca de cinquenta anos de estagnação econômica se seguiriam, até 
que em meados dos anos 1960, nos primórdios do regime militar, agora 
com a nova ortografia, Manaus retoma seu desenvolvimento com a cria-
ção da Zona Franca. A essa política de isenção de impostos e taxas para 
o comércio de produtos importados do exterior sucedeu-se a implanta-
ção do distrito industrial e, posteriormente, do distrito agropecuário.21 O 
termo Distrito Industrial de Manaus depois foi substituído por Pólo Indus-
trial de Manaus (PIM).

O intenso fluxo migratório que se seguiu catapultou a população 
do município, principalmente pela intensificação do êxodo das popula-
ções interioranas do estado, mas também de migrantes de outras regiões 
brasileiras. A cidade, que em 1967 contava com uma população da ordem 

13  NUNES, 2001.
14  MONTEIRO, 2000.
15  MONTEIRO, _1997.
16  LIMA, 2002.
17  MONTEIRO, 2000.
18  MONTEIRO, _1997.
19  Ibidem.
20  LIMA, 2002.
21  GARCIA, 2007.
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de 200 mil pessoas, atualmente possui a maior população das capitais da 
Região Norte, com quase 2 milhões de habitantes.

A economia local é essencialmente regida pelo setor secundário 
(indústrias), seguido do terciário (comércio e turismo). O setor primário 
(agricultura) é pouco expressivo. Dados do Produto Interno Bruto (PIB) 
divulgados em dezembro 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) indicam que Manaus concentra 81,5% da riqueza eco-
nômica gerada no Amazonas entre os anos 2003 e 2006, o maior índice de 
disparidade do país entre as capitais. Enquanto Manaus foi a sexta capital 
brasileira com maior PIB e renda per capita, com média de R$ 18,9 mil por 
cada habitante, o município de Barcelos, também no Estado de Amazonas, 
ficou na última posição no estado, com R$ 2,2 mil. Manaus é a única capi-
tal do Norte a superar o PIB médio per capita do país, que em 2006 atingiu 
R$12,6 mil.22 Detalhes do PIB manauara podem ser apreciados na Tabela 1.

Tabela 1.  Indicadores econômicos, Manaus-AM, 2006

Categorias Valor (R$)

Valor adicionado na agropecuária 52.179,00

Valor adicionado na indústria 13.732.867,00

Valor adicionado no serviço 12.222.192,00

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios 5.909.018,00

PIB a preço de mercado corrente 31.916.257,00

PIB per capita 18.902,00

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, em 22/03/2009

Contraditoriamente, a pujança econômica de Manaus não gerou 
uma sociedade de pleno emprego, pois a constante migração de traba-
lhadores, principalmente de estados vizinhos, como Pará e Maranhão, 
supera não só a oferta de empregos como também a de serviços públicos 
básicos, gerando bolsões de miséria na periferia da cidade. Acrescente-
-se a isso a concentração de renda e o fato de os investimentos públicos 

22  Diário do Amazonas. “Manaus concentra riquezas do Amazonas”. Caderno de Economia, 17 
de dezembro de 2008.
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em infraestrutura não acompanharem o processo de “metropolização” de 
cidade.23 Indicadores relativos à pobreza e a desigualdades no município 
de Manaus podem ser apreciados na Tabela 2.

Tabela 2.  Indicadores de pobreza e desigualdade – municípios 
brasileiros, Manaus-AM, 2003

Indicadores   Valores/intervalo

Incidência da pobreza 40,98% (30,68-51-27) 

Incidência da pobreza subjetiva 38,17% (30,72-45,62)

Índice de Gini 0,49% (0,46-0,51)

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002/2003 

Nota: A estimativa do consumo para a geração destes indicadores foi obtida utilizando-se o método da esti-

mativa de pequenas áreas, dos autores Elbers, Lanjouw e Lanjouw (2002).

 O texto a seguir disponibilizado na internet24 corrobora o quadro 
de desigualdade:

O IBGE divulgou, pela primeira vez, uma divisão do Produto Interno 
Bruto por municípios. Essa novidade estatística mostrou que Manaus pos-
sui o quarto maior PIB municipal do Brasil, do tamanho de R$ 20,3 bilhões, 
superior ao de capitais mais populosas, como Belo Horizonte (em quinto 
lugar, com R$ 18 bilhões), e Curitiba (sétimo), com R$ 14 bilhões. Belém 
ficou em 27º lugar.

De fato, considerando apenas os limites municipais, Manaus acu-
mulou, no ano de 2004, quase 1,6 milhão de habitantes, concentrando 
praticamente metade da população do Amazonas. Quarta em geração de 
riqueza, a capital amazonense, entretanto, ocupa o 1.194º lugar por um 
índice que mede a distribuição dessa riqueza, na forma de desenvolvi-
mento socioeconômico, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), 
mais relevante atualmente do que o PIB. Belo Horizonte, por esse critério, 

23  BARBOSA, 2004.
24  http://portalamazonia.globo.com, acesso em: 03/05/2009.
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ficou em 71º lugar, e Curitiba, em 16º, mesmo contribuindo com apenas 
1% para o PIB nacional, enquanto Manaus entrou com 1,5%.

O crescimento da economia de Manaus foi uma consequência do 
recebimento de royalties pelo tráfego de gás natural oriundo do poço de 
Urucu e do crescimento do parque industrial da capital amazonense.

Por causa de Manaus, a Amazônia aparece como a segunda região 
brasileira que mais concentra a riqueza, abaixo apenas do Sudeste, que 
sofre o impacto de São Paulo, o município que mais desigualdade gera. No 
Norte, 10% dos municípios com os maiores PIB produzem 14,7 vezes mais 
renda do que os 50% com menor PIB. A média nacional (de 19,9 vezes) é 
maior, mas justamente por causa da desigualdade do Sudeste (29,8 vezes), 
devida a São Paulo.

A concentração de riqueza no Norte bate as demais regiões. A 
menor concentração foi registrada justamente na outra fronteira brasi-
leira, o Centro-Oeste (7,3 vezes, exatamente a metade da concentração 
amazônica).

2  história da cOnstruçãO dO sistEma únicO dE saúdE

Em Manaus, como em tantas outras localidades brasileiras, a imple-
mentação do Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido morosa. Embora 
não se identifiquem estudos conclusivos sobre as causas do ritmo insa-
tisfatório do processo, discussões em diferentes foros locais apontam, de 
forma bastante consistente, para alguns fatores: as resistências geradas 
pela estrutura de poder local por grupos oligárquicos dominantes, as con-
dições desfavoráveis de vida da população, as especificidades geofísicas e 
a presença de um movimento social ainda bastante incipiente.25

Possivelmente a característica mais marcante do SUS no Amazonas, 
e em particular no município de Manaus, tem sido a inconclusa descen-
tralização dos serviços assistenciais de saúde para a esfera local, a despeito 
da certificação em Gestão da Atenção Básica Ampliada, decorrente da 

25  BARBOSA, 2004.
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NOAS/0226. Prevista para 2001, a certificação da Gestão Plena do Sistema 
não chegou a acontecer em Manaus até o momento da elaboração deste 
artigo.

Contudo, a certificação da Secretaria Municipal de Saúde na Gestão 
Plena da Atenção Básica, obtida em 1998, possibilitou a ampliação sig-
nificativa no montante de recursos oriundos do Piso da Atenção Básica 
(PAB) – fixo e variável. Com isso melhorias na estrutura dos serviços bási-
cos foram viabilizadas, como também ampliada a capacidade técnico-ope-
racional da SMS mediante a aquisição de equipamentos e capacitação de 
recursos humanos. Desde então, o município assumiu as ações de controle 
e avaliação da totalidade das ações das unidades básicas de saúde existen-
tes em seu território.27

A despeito de numerosas iniciativas, incluindo manifestações nos 
conselhos de saúde, nas conferências estaduais e municipais de saúde, 
do Ministério da Saúde e do Ministério Público, “poderosos” entraves de 
ordem política e técnica no âmbito dos governos estadual e municipal con-
tribuíram para a não implantação da gestão plena do sistema municipal. 
Mais políticos que técnicos, tais entraves decorrem menos de diferentes 
concepções das políticas de saúde do que de lutas político-partidárias. A 
mera leitura dos diferentes planos e relatórios de gestão estaduais e muni-
cipais, assim como dos relatórios de conferências de saúde, é suficiente 
para demonstrar as profundas diferenças existentes entre o que era apre-
goado e o que realmente foi feito para a construção do SUS em Manaus e 
no Amazonas.

No início dos anos 1990, o relatório de gestão (1989-1992), do à 
época prefeito e hoje senador Arthur Virgílio Neto, registra a recente ade-
são do município ao SUS. Menciona ainda as reformas na infraestrutura 
da rede municipal, que foi encontrada sucateada, as ações na capacitação 
de recursos humanos, dos programas implantados,28 criação de distritos 

26  Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2002 - NOAS-SUS 01/02 resulta do contínuo 
movimento de pactuação entre os três níveis de gestão, visando o aprimoramento do Sistema 
Único de Saúde. Aprovada pela portaria nº 373, de 27 de fevereiro de 2002, do Gabinete do 
Ministério da Saúde. 

27  Ibidem.
28  Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Ações de Tuberculose e Hanseníase, Saúde Bucal, Hi-

pertensão e Diabetes.
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sanitários, a integração da vigilância sanitária com a epidemiológica e sua 
descentralização, a realização da I Conferência Municipal de Saúde, cen-
trada no processo de municipalização da saúde, bem como a instalação do 
Conselho Municipal de Saúde.29

Por sua vez, o relatório de gestão do quadriênio 1993-1996, perí-
odo da administração do prefeito Carlos Eduardo Braga, hoje governador 
do estado, aponta um “aumento considerável” na cobertura de consultas 
médicas, tendo sido atingida aproximadamente 73% da meta, que era – 
ironicamente – a mesma meta de 1,2 consulta/habitante atingida na ges-
tão anterior. Em outro aspecto menos otimista, o relatório destaca o baixo 
alcance dos programas especiais de saúde30 e da cobertura vacinal, a não 
implantação das Unidades de Vigilância Epidemiológica e a estagnação do 
processo de municipalização.31

Posteriormente, entre 1997 e 2004 Manaus foi governada por 
Alfredo Pereira Nascimento, atual ministro dos Transportes. É desse perí-
odo, mais precisamente 1998, a certificação do município na Gestão Plena 
da Atenção Básica, a construção de centros de referência e da Casa de 
Saúde da Mulher e a implantação dos Programas de Agentes Comunitá-
rios de Saúde (Pacs), Médico da Família e de Combate às Carências Nutri-
cionais. Percebe-se, porém, no relatório citado, que o município, embora 
certificado na Gestão Plena da Atenção Básica, não assume a totalidade 
das ações básicas, ações ambulatoriais de pediatria, por exemplo, são exe-
cutadas na capital pelos Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança 
(Caic), operados pela Secretaria Estadual de Saúde. O documento alerta 
ainda para a persistência da pouca efetividade de vários programas espe-
ciais, com ênfase nos de tuberculose e saúde da mulher, a insuficiente 
cobertura vacinal e o pouco avanço obtido nas ações de vigilância à saúde, 
principalmente a epidemiológica.32

Na gestão seguinte (2005-2008), de Serafim Fernandes Correa – 
oposição ao governo anterior –, foram finalmente implantados os quatro 
Distritos Sanitários de Saúde, o Serviço de Assistência Móvel de Urgência 

29  Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, 1992.
30  Programa de Controle da Tuberculose e da Hanseníase, entre outros.
31  Programa de Controle da Tuberculose e da Hanseníase, 1996.
32  Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, 2004.
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(Samu), uma iniciativa federal lançada em 2002, e o programa de assis-
tência farmacêutica denominado Remédio Fácil.33 Foram construídos e 
postos em funcionamento uma maternidade municipal e novos Módulos 
de Saúde da Família. No âmbito da política de RH foi realizado concurso 
público para todos os cargos do quadro, com nomeação dos aprovados e a 
implantação da Mesa Municipal de Negociação Permanente do SUS e do 
Plano de Carreira e Subsídios para os servidores da saúde. Procedimentos 
de licitação, aquisição, armazenamento e distribuição de materiais e insu-
mos foram modernizados, tendo sido ainda levado a termo amplo processo 
de reformas físicas em todas as unidades de saúde. Foram implantados 
também no mesmo período dois laboratórios distritais, quatro Centros de 
Especialidade Odontológica, o Centro de Referência de Saúde do Traba-
lhador, uma Unidade de Resposta Rápida e 27 Estabelecimentos Assisten-
ciais de Saúde (EAS) tiveram instalados seus Conselhos Locais de Saúde.

Dando continuidade à tendência das gestões anteriores, o atual 
prefeito, Amazonino Armando Mendes, ex-prefeito de Manaus, ex-gover-
nador do Amazonas e ex-senador da República, apresentou à Câmara 
Municipal de Manaus, em março de 2009, para o período de 2009-2013 
um Programa de Metas da Gestão Municipal34 com as seguintes ações 
estratégicas (sic):

•	 Implantar	o	atendimento	ambulatorial	noturno	em	unidades	
básicas por distrito, objetivando atender a grande quantidade 
de pessoas que procuram unidades de saúde e não têm tempo 
de comparecer no período diurno.

•	 Ampliar	o	quadro	de	médicos	e	outros	profissionais	nas	unida-
des básicas de saúde, SPAs e policlínicas.

•	 Manter	as	instalações	físicas	de	83	unidades	de	saúde.
•	 Adquirir	 medicamentos	 para	 suprir	 as	 unidades	 básicas	 de	

saúde, SPAs e policlínicas.
•	 Prover	as	unidades	de	saúde	com	o	elenco	de	medicamentos	e	

insumos padronizados.

33  O Remédio Fácil tinha como propósito assegurar o acesso a uma lista de 63 medicamentos 
essenciais adquiridos com recurso do município. Paralelamente funcionavam as ações da Far-
mácia Popular, uma iniciativa resultante da parceria estado/União.

34  Prefeitura de Manaus. Diário Oficial de Manaus. Manaus, 31 de março de 2009.
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•	 Reestruturar	e	ampliar	o	programa	Saúde	da	Família.
•	 Implantar	 o	 atendimento	 odontológico	 integral,	 ampliando	

em 25% o quantitativo de equipes na estratégia do Saúde da 
Família.

•	 Implantar	o	Centro	de	Especialidade	Odontológica	(CEO)	no	
Distrito de Saúde Leste e ambulatório para prevenção de cân-
cer oral.

•	 Implantar	UTI	materna	na	Maternidade	Moura	Tapajós.
•	 Implantar	albergue	materno	na	Maternidade	Moura	Tapajós.
•	 Implantar	 a	 Casa	 da	 Saúde	 da	Mulher	 na	 Unidade	 Brigitta	

Daou.
•	 Implantar	a	nova	central	de	regulação	no	Samu	modernizando	

o atendimento 192.
•	 Implantar	 o	 serviço	 de	 comunicação	 via	 satélite	 nas	

ambulâncias.
•	 Adquirir	ambulâncias	para	o	SOS	social	para	o	atendimento	

de primeiros socorros.
•	 Implantar	o	serviço	de	motocicleta	(motolâncias)	para	o	aten-

dimento de primeiros socorros.
•	 Implantar	Unidades	Móveis	de	Saúde	nos	distritos	de	saúde,	

mutirões de saúde com prevenção e diagnóstico e o programa 
Saúde Jovem, com tratamento odontológico, oftalmológico, 
distribuição de óculos e aparelhos auditivos aos estudantes da 
rede municipal de saúde.

•	 Implantar	a	Central	de	Medicamentos	e	instalações	de	farmá-
cias populares.

•	 Implantar	novos	laboratórios	nas	Zonas	Oeste	e	Sul,	ampliando	
a oferta em toda a rede municipal.

•	 Implementar	os	laboratórios	distritais.
•	 Realizar	a	Operação	Impacto	de	Combate	à	Dengue,	com	ins-

peção e tratamento em 315 mil imóveis.
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2.1 Rede hospitalar e equipamentos disponíveis ao SUS

Em 2006, na área hospitalar, Manaus tinha uma rede com mais de 
4.300 leitos. Desse total, 3.228 (cerca de 75%) estavam vinculados ao SUS 
(rede pública e privados contratados ou conveniados). A distribuição de 
leitos e equipamentos na rede de Manaus pode ser apreciada nas Tabelas 
3 e 4.

Tabela 3.  Distribuição de leitos disponibilizados e sua vinculação com 
o SUS por grupo de especialidade no ano de 2006, Manaus-
AM

Descrição
Exis-
tente SUS

Não 
SUS

Percentual SUS 
(%)

Especialidades cirúrgicas 1.265 918 347 72,5

Especialidades clínicas 1.223 832 391 68

Especialidades complementares (UTI) 422 354 68 83,9

Obstetrícia 706 501 205 71

Pediatria 526 464 62 88,2

Outras especialidades 152 147 5 96,7

Hospital dia 22 12 10 54,5

Total geral 4.316 3.228 1.088 74,8

Fonte: Datasus

Tabela 4.  Distribuição dos equipamentos disponibilizados para o SUS 
no ano de 2006, Manaus-AM

Equipamentos Existentes Em uso

Equipamentos de diagnóstico por imagem

Gama Câmara 7 7

Mamógrafo com comando simples 19 17

Mamógrafo com estereotaxia 2 2

Raio X ate 100 mA 42 39

Raio X de 100 a 500 mA 62 58

Raio X mais de 500 mA 28 26
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Raio X dentário 321 301

Raio X com fluoroscopia 6 6

Raio X para densitometria óssea 7 7

Raio X para hemodinâmica 4 4

Tomógrafo computadorizado 19 18

Ressonância magnética 11 11

Ultrassom doppler colorido 51 50

Ultrassom ecógrafo 74 68

Ultrassom convencional 32 32

Equipamentos de odontologia

Equipo odontológico 470 463

Compressor odontológico 155 145

Fotopolimerizador 194 182

Caneta de alta rotação 444 374

Caneta de baixa rotação 339 279

Amalgamador 155 142

Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato 134 121

Equipamentos para manutenção da vida

Bomba/balão intra-aórtico 5 5

Bomba de infusão 1.310 1.279

Berço aquecido 124 123

Bilirrubinômetro 12 7

Debitômetro 12 2

Desfibrilador 213 199

Equipamento de fototerapia 143 143

Incubadora 137 137

Marcapasso temporário 32 31

Monitor de ECG 341 325

Monitor de pressão invasivo 104 94

Monitor de pressão não invasivo 333 316

Reanimador pulmonar/AMBU 761 732

Respirador/ventilador 450 417

Equipamentos por métodos gráficos

Eletrocardiógrafo 170 159

Eletroencefalógrafo 16 16
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Equipamentos por métodos ópticos

Endoscópio das vias respiratórias 37 36

Endoscópio das vias urinárias 5 5

Endoscópio digestivo 39 38

Equipamentos para optometria 62 62

Laparoscópio/vídeo 22 21

Microscópio cirúrgico 44 44

Outros equipamentos

Aparelho de diatermia por ultrassom/ondas 
curtas 129 128

Aparelho de eletroestimulação 160 159

Bomba de infusão de hemoderivados 37 37

Equipamentos de aferese 3 3

Equipamento para audiometria 29 28

Equipamento de circulação extracorpórea 5 4

Equipamento para hemodiálise 132 129

Forno de Bier 100 99

Fonte: Datasus

3  a Estratégia dO saúdE da Família35

A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, na esteira da Política 
Nacional de Saúde, implantou em março de 1999 o Programa Saúde da 
Família (PSF), que veio somar-se ao Pacs, implantado cerca de um ano 
antes. Este tinha como objetivo central a reorientação do modelo assisten-
cial tendo como premissa a Atenção Básica, mediante uma nova dinâmica 

35  A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo 
com os preceitos do SÚS. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a estratégia Saúde da 
Família deve: I – ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos 
territórios em que as equipes de Saúde da Família atuam; II – atuar no território realizando 
cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde 
de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e 
das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura proativa ante os problemas de 
saúde-doença da população; III – desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a 
programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e 
a comunidade; IV – buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial 
em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias; e V – ser um espaço de 
construção de cidadania. Port. GM 648/2006.
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de atuação, e a ampliação da cobertura de atendimento a setores da popu-
lação sem acesso aos serviços de saúde, tendo a família como principal 
objeto da atenção.

Em maio de 2000 foi alterada a denominação da iniciativa local para 
Programa Médico da Família (PMF) e estabelecida a vinculação direta ao 
gabinete do secretário de Saúde. Em abril o Ministério da Saúde reconhe-
ceu a similaridade do projeto ao Programa Saúde da Família do governo 
federal, uma vez que a maior discrepância entre os modelos local e federal 
– ausência de enfermeiro na equipe – fora então superada.

As Zonas Leste e Norte da cidade, ou seja, as de maior carência, 
com maior inchaço populacional e fruto de constantes invasões de terras, 
foram escolhidas como prioritárias. À época, com cerca de um milhão de 
habitantes, predominantemente oriundos do interior do estado e de esta-
dos vizinhos, essas duas áreas abrigavam 60% da população de Manaus. 
Até hoje constituem as áreas que mais crescem. Dessa situação decorrem 
seus problemas de infraestrutura no campo do saneamento básico e da 
energia elétrica, aos quais se acrescem o desemprego e a violência urbana.

Constituído inicialmente, no nível gerencial, por um coordenador-
-geral e quatro coordenadores zonais (Norte, Sul, Leste e Oeste), desig-
nados pelo gestor municipal, o PMF propunha-se, como meta, implantar 
cem casas de Saúde da Família, com 120 equipes, nas zonas Leste, Norte 
e Oeste, cobrindo 650 mil habitantes. Cada equipe era composta por um 
médico, dois auxiliares de enfermagem e sete agentes comunitários. Con-
tava ainda com um total de cinquenta supervisores (médicos, enfermei-
ros e assistentes sociais). Enfermeiros e cirurgiões-dentistas só mais tarde 
seriam incorporados às equipes do Programa.

Cada unidade de saúde – denominada “casinha” pela população –, 
cem no total, tinha uma estrutura física padrão de 36,8 metros quadrados, 
de quatro cômodos, sendo um para recepção, arquivo e nebulização, um 
para consultório e sala de procedimentos, um para farmácia, preparo e 
copa e um banheiro.

Àquela época, dos servidores envolvidos no Programa apenas os 
médicos passavam por um treinamento introdutório,36 com conteúdo teó-

36  Quando em 2001 o município adotou a ESF como sua forma de organização da Atenção 
Básica, todos os membros da equipe passaram pelo treinamento introdutório em saúde da 
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rico e prático sobre as possibilidades e as aplicações da medicina social 
na comunidade, sendo os alunos estimulados ao exercício pedagógico no 
contato com as famílias. Os profissionais de nível superior (médicos) e 
os auxiliares de enfermagem, oriundos ou não das unidades tradicionais, 
foram recrutados e selecionados por análise curricular ou entrevistas. Os 
agentes comunitários de saúde (ACS) eram selecionados pelos supervi-
sores entre moradores da área de adstrição, tendo como critérios apenas 
alfabetização e maioridade. Os profissionais sem vínculo empregatício 
com a Semsa eram contratados em Regime de Direito Administrativo 
(RDA), condição transitória de dois anos prorrogável.37

Entre os objetivos programáticos estabelecidos para o PMF, 
destacavam-se:

prestar assistência integral e contínua às necessidades de saúde da 
população adscrita, com resolutividade e qualidade;

eleger a família e seu espaço social como núcleo básico de aborda-
gem no atendimento à saúde;

humanizar as práticas de saúde por meio do estabelecimento de 
vínculo entre profissionais de saúde e população;

proporcionar o estabelecimento de parcerias por meio do desenvol-
vimento de ações intersetoriais; estimular a comunidade para o exercício 
da cidadania.

De pronto, duas especificidades do Programa geraram descontenta-
mento nos demais profissionais do SMS:

•	 a	vinculação	direta	da	coordenação	do	Programa	ao	gabinete	
do secretário, que comprometeu a relação hierárquica exis-
tente e produziu paralelismos de ações, dificultando a integra-
ção com a rede tradicional;

família. Profissionais de nível superior (médicos, enfermeiros e dentistas) foram capacitados 
pelo nível central, e e os ACS foram capacitados pelos profissionais das equipes a que esta-
vam ligados.

37  Em 2005, a realização do concurso para suprir a necessidade do quadro de RH da Semsa 
substitui esta modalidade de contratação, embora por necessidade de serviço algumas vagas 
não preenchidas pelo concurso tenham sido ocupadas posteriormente por novos processos 
seletivos (algumas especialidades médicas).
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•	 a	remuneração	diferenciada	dos	médicos	do	Programa	–	apro-
ximadamente US$ 5,000.00, ao câmbio da época, provocando 
mal-estar entre os quadros da rede convencional, uma vez que 
estes percebiam cerca de US$ 1.800,00 por quatro horas de 
trabalho, desestimulando-os ou induzindo-os a migrar para o 
novo programa, mesmo sem terem perfil para tal.

Questionavam-se também os critérios utilizados para definir a loca-
lização de cada unidade – “casinha”. Para alguns críticos teria prevalecido o 
interesse político-eleitoral. Houve ao mesmo tempo severa dificuldade em 
fazer com que as populações beneficiadas compreendessem a ênfase em 
promoção e prevenção – tônica do Programa. De modo geral, o público-
-alvo ansiava por ações curativas, decorrentes de seu histórico abandono 
pelos poderes públicos. Aliava-se a isso a inexperiência em saúde comuni-
tária da imensa maioria dos profissionais, por serem recém-graduados ou 
por sempre terem atuado na lógica assistencialista tradicional, centrada no 
médico. O fato é que a resolutividade das equipes ficou aquém do dese-
jado, frustrando os usuários, frequentemente encaminhados para outros 
serviços, estes, por sua vez, desarticulados do novo programa, não se sen-
tiam compromissados com essa nova demanda. Tal situação pouco mudou 
ao longo dos anos seguintes, mesmo com a realização de concurso público 
em 2005 e a implantação dos Distritos Sanitários.

Com a finalidade de promover a desprecarização dos contratos de 
trabalho na Semsa e, consequentemente, no PSF,38 na gestão 2005-2008 
realizou-se concurso público. Adicionalmente, foi extinta a vinculação 
direta do Programa ao gabinete do secretário, passando-a para as coor-
denações distritais. Iniciou-se também a construção de novos Módulos de 
Saúde da Família para a progressiva substituição das “casinhas”, conforme 
padrão do MS estabelecido pela Portaria 648/2006,39 e foram implementa-
das ações de saúde bucal.

3.1 Coberturas alcançadas pela Atenção Básica

38  O resíduo de contratos precários, da ordem de 2%, deve-se à carência de profissionais mé-
dicos com especialização em saúde da família/saúde comunitária. Esse percentual não con-
templa os ACS, cujo caso específico foi solucionado por lei municipal de dezembro de 2008 
criando o cargo de ACS no quadro da Semsa.

39  Portaria n. 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica e dá diretrizes para implantação do Programa de Saúde da Família.
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 O pico de cobertura por equipes de agentes comunitários de 
saúde (EACS) em 2000, seguido de declínio a partir de 2001, é explicado, 
em parte, pelo fato de as EACS terem sido progressivamente incorporadas 
à ESF (Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolução da cobertura por agentes comunitários de saúde – 
Manaus, 1998-2009
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Fonte: DataSUS

Cobertura de EASS, por família em manaus, 1998/2009

Fonte: Datasus/MS

A evolução do número de pessoas cadastradas pelas equipes de 
agentes comunitários de saúde (EACS), estratégia de Saúde da Família 
(ESF) e de Saúde Bucal (ESB), no período de 1998 a 2009, a inclusão do 
ESB na estratégia de ação básica a partir de 2007, pode ser vista no Grá-
fico 2. Neste mesmo gráfico pode-se observar o total de pessoas cadas-
tradas em alguma das modalidades, com população adscrita, delimitada, 
excluem-se portanto as pessoas atendidas em ambulatórios que seguem 
os modelos tradicionais de atenção à saúde.
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Gráfico 2.  Pessoas cadastradas em Manaus por modalidade de Atenção 
Básica

Pessoas Cadastradas em Manaus por Modelo de Atenção (EACS, ESF, ESFSB1) - 2000/2009
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O alcance do Programa em fins de 2008 pode ser avaliado pelas 
coberturas populacionais alcançadas: 36,09% pelas ESF, 22,02% pelas ESF/
ESB e 49,99% pelos ACS. A visão da cobertura no período 2001 a 2009, 
considerado o somatório das diversas equipes (ESF, ESF/ESB, PACS), pode 
ser visualizada no Gráfico 3.

Gráfico 3.  Cobertura por pessoa cadastrada no conjunto de equipes – 
Manaus, 2001-2009

Cobertura por pessoa cadastrada de  ESF, ESFSB1, EACS em Manaus - 2000 a 2009
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 Para atingir a meta de 70% de cobertura seria necessária a implan-
tação de mais 77 equipes, o que inevitavelmente esbarraria nas limitações 
impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e na escassez de recursos 
humanos – principalmente médicos – em Manaus. A despeito das carên-
cias anteriormente referidas, o PSF/Manaus consolidou-se ao longo do 
tempo, estando mais bem integrado ao conjunto da rede, mais bem estru-
turado e mais bem aceito pela população usuária.

A flutuação de cobertura observada em relação ao número de famí-
lias cadastradas nas diferentes modalidades de Atenção Básica (Gráfico 4) 
é atribuída a deslocamentos populacionais decorrentes de extenso pro-
grama de obras de infraestrutura ligadas ao saneamento dos igarapés da 
cidade, iniciativa do governo estadual denominada Programa Socioam-
biental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), ainda em execução. Frequen-
temente, famílias previamente cadastradas são remanejadas para conjun-
tos populacionais recém-construídos e ainda sem a cobertura de ESF.

Gráfico 4.  Famílias cadastradas pelas modalidades de Atenção Básica 
somadas – Manaus, 2000-2009

Famílias Cadastradas em ESF, ESFSB1, EACS em Manaus - 2000 a 2009

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ano

Série1

F
a
m

íl
ia

s 
C

a
d

a
st

ra
d

a
s

Fonte: Datasus/MS

 
A evolução do número de ACS e de equipes de Saúde da Família no 

período de 1998 a 2008 pode ser vista na Tabela 5.
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Tabela 5.  Manaus: evolução do número de ACS e de equipes de Saúde 
da Família – 1998-2008

Ano Mês

Agentes comunitários 
de saúde

Equipe de 
Saúde da 
Família

Equipe de Saúde Bucal

Modalidade I Modalidade II

Implantados Implantados Implantadas Implantadas

1998 12 368 5 0 0

1999 12 1.208 5 0 0

2000 12 1.706 0 0 0

2001 12 1.776 76 0 0

2002 12 1.697 149 0 0

2003 12 1.640 173 0 0

2004 12 1.740 173 0 0

2005 12 1.631 173 10 0

2006 12 1.435 153 51 0

2007 12 1.446 163 51 0

2008 12 1.455 175 54 0

Fonte: MS/SAS/DAB

Obs.: A Nota Técnica contém informações a respeito da origem dos dados e a descrição detalhada dos campos 

utilizados.

4  prOduçãO dE sErViçOs pEla rEdE municipal

Relatório do Setor de Planejamento da SMS40 informa que em 2007 
a rede municipal superou suas metas no que tange às ações programadas 
em saúde da criança (194,63%), saúde da mulher (96,3%), alimentação e 
nutrição (169,5%), controle da hipertensão e do diabetes (348,95%), saúde 
do idoso (196,9%), saúde indígena (260,14%), serviço de apoio diagnós-
tico (108,81%), assistência farmacêutica (172,75%) e saúde da população 
rural (472,33%). No entanto, deixou a desejar no que se refere a ações de 
saúde da família (46,31%), saúde bucal (60,94%), saúde mental (1,91%), 
saúde do adolescente (11,64%) e saúde de pessoas portadoras de necessi-
dades especiais (37,26%).

40  Secretaria Municipal de Saúde, 2008.
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Os resultados obtidos nos indicadores de monitoramento e ava-
liação do Pacto pela Saúde (ano 2007), por programas, se comparados a 
períodos anteriores possibilitam visualizar melhor a efetividade das ações 
implementadas por essa rede. Destacam-se como bons ou aceitáveis 
quanto ao alcance das metas pactuadas no período 2007-2008.

•	 proporção	de	nascidos	vivos	de	mães	com	quatro	ou	mais	con-
sultas de pré-natal, com 80,40/1.000 nascidos vivos;

•	 coeficiente	 de	 mortalidade	 infantil,	 com	 14,56/mil	 nascidos	
vivos;

•	 coeficiente	 de	mortalidade	 neonatal,	 com	 9,24	 em	 cada	mil	
crianças nascidas vivas;

•	 coeficiente	de	mortalidade	infantil	por	doenças	diarréicas,	com	
0,08 por mil nascidos vivos; 

•	 cobertura	vacinal	com	tetravalentes	em	menores	de	1	ano,	com	
91,49%;

•	 taxa	de	internações	por	acidente	vascular	cerebral,	com	20,61	
por 10.000 habitantes;

•	 taxa	de	internações	por	insuficiência	cardíaca	congestiva,	com	
53,34 por 10.000 habitantes.

Os demais indicadores ficaram aquém, de forma bastante variável, 
das metas propostas. Ressalte-se o que se refere a consultas médicas por 
habitante nas especialidades básicas (com 1,05/1.000), razão de mortali-
dade materna (com 54,34/100.000), taxa de cura de casos novos de tuber-
culose bacilífera (com 67,07 %) e proporção de partos cesáreos (47,10%). 
Em 2008, o único indicador a apresentar melhoria foi o relacionado à mor-
talidade neonatal, que caiu para quatro por mil nascidos vivos. Os demais 
mantiveram-se estáveis, pioraram ou não foram registrados.

Conforme termo de compromisso da gestão municipal assinado 
em 2007, pactuou-se na Comissão Intergestora Bipartite (CIB) a assunção 
pelo município de 12 Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança, 
um Centro de Atenção Psicossocial, oito hospitais, cinco maternidades, 
seis policlínicas, um pronto-socorro, oito serviços de pronto atendimento 
e cinco Centros de Atenção à Melhor Idade, todos ainda sob gestão do 
estado. Previu-se para julho de 2009 sua efetivação. Embora já contanto 
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com orçamento para operação, recursos humanos, sede e equipamentos 
alocados, até maio de 2009 a Central de Regulação de Consultas e Leitos 
ainda não havia sido implantada.

5  O aparElhO FOrmadOr médicO Em manaus

Na medida em que a ESF, como eixo reestruturante do SUS, tor-
nou-se política do Estado brasileiro, os Ministérios da Saúde e da Educa-
ção têm, de forma coerente, elaborado políticas indutivas para o aparelho 
formador em geral, buscando qualificar recursos humanos com vistas a 
fortalecer a Atenção Básica. Tais políticas, em suas linhas mais gerais, ace-
nam para o perfil de um profissional de saúde menos “flexneriano”, que 
entende o processo saúde-doença e seus determinantes, que busca atuar 
em equipe, vê o coletivo e não apenas o indivíduo (ou o que é pior, só o 
órgão doente).

Manaus conta atualmente (maio de 2009) com três faculdades de 
medicina (duas públicas e uma privada). Caracteristicamente, nenhuma 
das três enfatiza em seus respectivos currículos conteúdos voltados para 
o perfil adequado ao SUS. Ao contrário, profissionais oriundos dessas 
faculdades buscam especialidades médicas, sendo raros os interessados 
em saúde pública ou em medicina comunitária. Pelo menos uma dessas 
faculdades está sob ameaça de intervenção ou fechamento pelo Ministé-
rio da Educação, entre outros razões por não ter conseguido adequar seu 
conteúdo curricular ao perfil necessário ao SUS. Conforme relato pessoal 
do diretor ao autor, chegou-se a uma situação de difícil correção: não há 
como mudar o modelo acadêmico mantendo-se os mesmos professo-
res nem é possível demiti-los ou esperar que se aposentem para admitir 
outros com perfil adequado.

Possivelmente, em consequência desse modelo de formação, a atu-
ação do profissional médico limita-se a ações curativas, com poucos esfor-
ços em promoção ou prevenção da saúde. Típica ainda é a pouca participa-
ção médica em atividades sindicais da categoria, conselhos e conferências 
de saúde, ao passo que é massiva sua participação em cooperativas de 
especialidades ou compondo empresas privadas de serviços médicos.
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6  discussãO E cOnclusãO

Tomando-se como ponto de partida o conteúdo das denomina-
das “ações estratégicas” (citadas na p. 266), propostas pela atual gestão 
municipal de Manaus, é possível que a efetiva consolidação do SUS neste 
município, após vinte anos, ainda demore um pouco mais. Tal documento 
não aponta para a mudança de práticas, caracterizando-se em um moto 
continuum de forma semelhante do fazer de políticas públicas de saúde, 
isto é, a fragmentação de ações desconectadas do perfil epidemiológico da 
população de Manaus. Chama atenção o único item que trata de pessoal, 
nominando apenas o profissional médico, não especificando os outros 
profissionais de saúde. O PSF, estratégia basilar de implantação do SUS, 
é contemplado apenas com uma proposta genérica para reestruturá-lo e 
ampliá-lo.

As três ações direcionadas à mulher limitam-se à gestante. No 
mais, todas as outras ações não abrangem universalmente os princípios 
que fundamentam o SUS no que se compreende por atenção integral, 
sem foco em necessidade de momentos específicos da vida. A proposta 
contempla, além das ações estratégicas citadas anteriormente, uma única 
ação na área da gestão de estabelecimento assistencial de saúde (EAS), 
uma de infraestrutura, três de medicamentos, duas de laboratório, quatro 
de urgência e emergências e duas de odontologia. Chama atenção não 
ter sido conferida prioridade a outras ações estratégicas, tais como: saúde 
da criança, do adolescente, do idoso, do trabalhador, vigilância à saúde, 
treinamento e desenvolvimento, malária, hipertensão, DST/Aids, controle 
social, regulação, territorialização, dentre outras.

É fato indiscutível que os determinantes do processo saúde-doença 
se estendem para além da quantidade e da qualidade da oferta de serviços 
assistenciais. As condições de vida, saúde ou doença são dependentes de 
variáveis vinculadas, entre outras, à renda, à alimentação, à moradia, ao 
emprego e à cidadania. Assim, mesmo se reconhecendo que tem havido 
melhorias na rede de serviços assistenciais, estas ainda não foram capazes 
de produzir, por si só, impacto significativo na qualidade de vida dos habi-
tantes de Manaus.
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 Quando, nos primórdios do século XX, Euclides da Cunha, recém-
-chegado da epopeia de Canudos, viajou pela Amazônia, a respeito dela 
produziu outra obra-prima, que intitulou de À margem da história.41 Na 
epígrafe deste artigo foram transcritas algumas de suas palavras iniciais, 
que traduzem, de forma instigante e poética, o sentimento que domina 
quem aqui chega. Parto e apocalipse, vastidão e isolamento, solidez e 
incerteza, resistência e submissão, a Amazônia é a síntese do incompleto, 
do por fazer, do por vir. Manaus não poderia ser diferente, tanto por sua 
umbilical localização quanto por sua história tão recente, às vezes gloriosa, 
às vezes deprimente.

É forçoso admitir que princípios doutrinários sacramentados na 
Constituição e demais leis e normas que regem o SUS, como universali-
dade, equidade, integralidade, descentralização e participação da comu-
nidade, ainda não se efetivaram plenamente no município de Manaus. 
No entanto, por mais rígido, contundente e enfático que se possa ser ao 
avaliar a evolução do SUS nesse município, seria equivocado obscurecer 
as conquistas e as construções realizadas desde 1988. Tal posição funda-
menta-se na certeza de que nessa brevidade, diferente da solidez das pre-
cipitações rochosas dos terrenos mais consolidados de outros continentes 
– e por isso mais previsíveis –, há movimento (espasmódico, que seja) de 
construção que demandará, permanente e dialeticamente, avaliações, rea-
valiações, correções, reconstruções e, principalmente, paciência histórica42 
na busca do graal da cidadania plena.
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APÊNDICE D

a saúdE púBlica nO EstadO dO 
acrE E nO municípiO dE riO 
BrancO

Wellyton Melo de Souza1

1  antEcEdEntEs históricOs: a criaçãO dO tErritóriO E dO 
municípiO

1.1 O território
A região do Estado do Acre atual, situado entre Peru, Bolívia e os 

estados do Amazonas e de Rondônia (KOOGAN; HOUAISS, 1997), pas-
sou por diferentes acontecimentos históricos até fazer parte do territó-
rio brasileiro e constituir-se num estado da Federação. Segundo Bezerra 
(1992), o processo de ocupação da região acreana ocorreu vinculado a 
fatores internos e externos. Um fator externo teria sido o desenvolvimento 
da indústria, que levou à projeção econômica das seringueiras nativas pelo 
alto valor da borracha na então recente indústria pneumática. O outro 
fator teria sido a incidência de secas no Nordeste, provocando a migração 
para a Amazônia.

  A grande importância da borracha da região do Acre nas exporta-
ções no início do século passado teria aumentado o interesse americano 
sobre essa parte da Amazônia. Esse interesse teria levado americanos a 
influenciar a Bolívia para criar o Bolivian Syndicate com a finalidade de 

1  Graduado em Odontologia pela Universidade Federal do Pará (1972) e em Economia pela 
Universidade Federal do Acre (1985).
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arrendar o Acre para os Estados Unidos – os bolivianos com interesse na 
ocupação militar mantendo as fronteiras na região e os americanos com 
interesse na borracha (MENDES JR.; MARANHÃO, 1993).

Na região do Acre, no início do século XX ocorria a ampliação da 
empresa extrativista, protagonizada por brasileiros que iniciaram a Insur-
reição Acreana em 1902, com a tomada do posto boliviano em Xapuri. 
Seguiu-se uma série de combates em várias localidades envolvendo brasi-
leiros e bolivianos até a tomada de Porto Acre, com a capitulação dos boli-
vianos em 1903. O fim dos conflitos armados foi seguido pela assinatura 
do Tratado de Petrópolis, que previa providências como a permuta de ter-
ritórios entre os dois países envolvidos, a indenização de dois milhões de 
libras esterlinas à Bolívia, a construção de uma estrada de ferro às margens 
do rio Madeira, saindo de Porto Velho até Guajará-Mirim, possibilitando o 
escoamento da produção boliviana vinda dos rios Beni e Madre de Dios.

Decidido o conflito pelo território, o governo brasileiro formalizou 
sua presença. O Decreto n. 5.188, de 7 de abril de 1904, do governo brasi-
leiro, instituiu a organização administrativa do território do Acre em três 
departamentos, que seriam administrados por prefeitos indicados pelo 
presidente da República – departamentos do Alto Acre, do Alto Purus e 
de Juruá.

Segundo Souza (1999), o Acre passou a ser governado por um 
governador-geral em 1920. A nomeação do governador era atribuição do 
presidente da República. Com a nomeação do primeiro governador tam-
bém foram extintos os departamentos, e Rio Branco passou a ser a capital 
do território. 

1.2 O município de Rio Branco
Rio Branco, capital do Acre, é a maior e mais populosa cidade acre-

ana, concentrando mais da metade da população total do estado. Além 
disso, foi uma das primeiras cidades a surgir nas margens do rio Acre. 
Conta a história que, em fins de 1882, numa pronunciada volta do rio Acre, 
uma frondosa árvore, a gameleira, chamou a atenção de exploradores que 
subiam o rio e levou-os a abrir novos seringais ali mesmo. O povoado, 
chamado de Volta da Empresa, logo se revelou mais movimentado do que 
um simples seringal, pela abertura de pontos comerciais para o abasteci-
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mento das embarcações a vapor que subiam o rio no transporte do ouro 
negro (a borracha).

A porção territorial que hoje corresponde ao município de Rio 
Branco, inicialmente sede do departamento do Alto Acre, foi formada 
como entreposto comercial avançado da economia mercantil da borracha 
e reconhecida desde as primeiras expedições, realizadas pelo sertanista 
Manoel Urbano da Encarnação.

Em 28 de dezembro de 1882, essa porção territorial começou a ser 
explorada por Neutel Maia, que se instalou no mais importante aglome-
rado da localidade, o seringal Empresa, situado à margem direita do rio 
Acre, onde havia grande concentração de seringais, de onde era extraído o 
melhor látex e produzida a maior quantidade de borracha do Alto Purus.

Com coordenadas geográficas de 9°58’29’’ (s) e 67°48’36’’ (W.Gr) e 
uma altitude de 152,5 m, Rio Branco situa-se em ambas as margens do 
rio Acre, sua topografia à direita (na região hoje denominada de Segundo 
Distrito) é formada por imensa planície de aluvião, enquanto o solo à mar-
gem esquerda se caracteriza por uma sucessão de aclives suaves.

2 O sistEma púBlicO dE saúdE nO acrE: OrigEm E EVOluçãO

2.1 A saúde pública e os governos do Território Federal do Acre
O início da organização da saúde pública no Território Federal do 

Acre data de 1922, quando o Regulamento da Secretaria-Geral do terri-
tório passou a incluir a Diretoria-Geral de Hyigiene e Saúde Pública na 
sua estrutura. Essa diretoria especializada estava encarregada de prestar 
assistência médica, promover a profilaxia geral e específica das moléstias 
transmissíveis bem como a inspeção sanitária a diversas atividades como 
comércio, embarcações e outras. Contava com um diretor e alguns auxi-
liares em Rio Branco e mais um delegado em cada um dos municípios do 
interior (TERRITÓRIO FEDERAL DO ACRE, 1925).

O hospital de Rio Branco foi construído em 1919 por uma institui-
ção filantrópica, porém permaneceu fechado por quatro anos. Em 1923, o 
governador José Thomas de Vasconcelos abriu a casa de saúde solicitando 
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às Irmãs Servas de Maria Reparadora que assumissem sua administração 
(SERVAS DE MARIA REPARADORA, 1923).

No governo de Hugo Ribeiro Carneiro em 1928-1929 foram 
implementadas mudanças no governo do território. O serviço de saúde 
foi modificado, criando-se a Diretoria de Higiene, Saúde e Assistência 
Pública, que passou a fazer parte da organização do governo. Na nova 
diretoria foram instaladas cinco delegacias de Higiene e Saúde Pública nos 
municípios, incluindo a capital, Rio Branco (TERRITÓRIO FEDERAL DO 
ACRE, 1928-1929).

A Delegacia de Rio Branco contava com um quadro de pessoal que 
se diferenciava, pois além do delegado incluía um farmacêutico, um encar-
regado de assistência dentária escolar, três encarregados da higiene, dois 
guardas sanitários e três auxiliares.

Ainda nesse governo foram feitas a reforma e a transformação do 
Hospital Augusto Monteiro, filantrópico, também conhecido como Hos-
pital de Rio Branco, já existente na Santa Casa do Acre, e instalados o 
hospital filantrópico Epaminondas Jácome no município de Xapuri e os 
hospitais públicos dos municípios de Tarauacá e do Purus, atual Sena 
Madureira. No município de Cruzeiro do Sul já estava em funcionamento 
a Santa Casa em 1928, que o governo do território auxiliava financeira-
mente (TERRITÓRIO FEDERAL DO ACRE, 1928-1929).

Com a finalidade de promover mudanças, o governo nomeado para 
o território em 1946 veio com um plano para minimizar as consequências 
motivadas pela denominada “Batalha da Borracha”. O governador foi o 
major José Guiomard dos Santos, nomeado pelo presidente da República 
general Eurico Gaspar Dutra (TERRITÓRIO FEDERAL DO ACRE, 1946).

Os relatórios de José Guiomard dos Santos dirigidos ao governo 
federal expressam que este governador considerava a migração da “Bata-
lha da Borracha” como a causa dos graves problemas do Acre.

No campo da saúde pública, esse governo promoveu a contratação 
de profissionais, tais como médicos especialistas, criou serviços, levou a 
cabo diversas construções, como a Maternidade Bárbara Heliodora, em 
Rio Branco, a Colônia Souza Araújo e o Hospital dos Psicopatas, e foi enfa-
tizada a atenção às endemias de tuberculose e hanseníase (KLEIN, 2002).



Volume 10 283

O problema das endemias no Acre foi levantado no governo de 
Hugo Ribeiro Carneiro em 1928. O relatório desse governo de 1929 afir-
mava que “a política administrativa do Acre deve ter por base o combate, 
sem trégua, das endemias regionais, para a salvação do braço, que planta a 
semente, que fecunda a terra, que nos dá a sua inexaurível riqueza” (TER-
RITÓRIO FEDERAL DO ACRE, 1928-1929).

No mesmo documento, o Acre é citado como um território descu-
rado pelo interior, onde definham famílias inteiras pelas endemias locais. 
É afirmado que o governo deve estender os benefícios da administração 
pública para os seringueiros e os núcleos de população mais afastados, 
levando a assistência médica aos desvalidos que morrem ao abandono 
(TERRITÓRIO FEDERAL DO ACRE, 1928-1929).

A endemia de tuberculose passou a receber atenção no governo de 
José Guiomard dos Santos a partir de 1946. O Laboratório de Análise e 
Pesquisas Clínicas do Serviço de Saúde do Território passou a constatar 
um aumento no número de positivação de tuberculose.

Após a instalação do governo de José Guiomard dos Santos houve 
novas contratações de médicos para o território do Acre. A remuneração 
era feita de modo que permitisse ao profissional se dedicar exclusivamente 
ao serviço público.

No mesmo período foi instalado o Posto de Pediatria, Puericul-
tura e Higiene Pré-Natal. O serviço da maternidade em Rio Branco foi 
iniciado em 1928, com a instalação da maternidade Pró-Mater na Santa 
Casa, recém-criada. A segunda maternidade foi construída no governo 
de José Guiomard dos Santos com a denominação de Hospital de Clíni-
cas para Mulheres – Maternidade Bárbara Heliodora, inaugurada no final 
desse governo, em 1950, mesmo faltando algumas finalizações na obra. 
Nesse mesmo período foi iniciada a construção do Centro de Saúde de Rio 
Branco, bem como do Posto de Saúde de Xapuri.

O relatório da administração do território do Acre de 1949 afirmava 
que mediante o senso de responsabilidade da realidade nacional a admi-
nistração estava seguindo o princípio de que a saúde é um direito do cida-
dão, cabendo ao poder público defendê-la intransigentemente (TERRI-
TÓRIO FEDERAL DO ACRE, 1949).
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Em 1948, o governador José Guiomard dos Santos promulgou o 
Regulamento Sanitário do Território Federal do Acre. O texto era orga-
nizado em 582 artigos, distribuídos em seis capítulos de acordo com os 
diversos assuntos tratados.

O regulamento disciplinou a profilaxia, o diagnóstico, o isolamento 
e a notificação compulsória das doenças transmissíveis, tais como lepra, 
tuberculose, leishmaniose, brucelose, tifo, malária, sífilis, varíola e outras. 
Normatizou e disciplinou a construção de prédios, o abastecimento de 
água e as instalações de esgotos. Tratou da higiene industrial e da proteção 
individual dos operários. Normatizou a produção do leite, da carne e o 
fornecimento da água potável. Também disciplinou o exercício da medi-
cina, da veterinária, da odontologia, da farmácia e da enfermagem, além 
de outros assuntos (TERRITÓRIO FEDERAL DO ACRE, 1948).

Em 1956 teve início o governo de Valério Caldas de Magalhães. O 
relatório das atividades desse governo durante o ano de 1957 expressa 
otimismo com o funcionamento do Departamento de Saúde. A assistência 
à saúde na capital foi considerada completa (RIO BRANCO, 20/05/1961).

  Nesse período foi instalado o Pronto-Socorro de Rio Branco e 
iniciada a construção do Hospital de Clínicas Oswaldo Cruz. No interior 
foram construídos quatro postos médicos em diferentes municípios. Foi 
iniciada a construção de mais um posto e de quatro hospitais em Feijó, 
Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri, este já  instalado em 1928 pelo gover-
nador Hugo Carneiro.

O Decreto n. 106 de 30 de maio de 1956, do governador Valério 
Caldas de Magalhães, instituiu na Representação do Governo do Acre na 
cidade do Rio de Janeiro o Serviço de Assistência Social e Relações Públi-
cas. A finalidade do serviço era receber, encaminhar, hospitalizar e provi-
denciar o regresso de todos os encaminhados a então capital do país para 
tratamento de saúde. O encaminhamento seria feito quando o tratamento 
de saúde fosse insuficiente em Rio Branco, devendo o enfermo ser trans-
ferido mediante autorização do Departamento de Saúde.

O otimismo dos documentos oficiais desse período sobre o funcio-
namento da Saúde do território contrasta com o trabalho de Guerra (1955), 
que no estudo geográfico discorreu sobre as doenças tropicais no Acre. O 
autor relata sua passagem por postos médicos no interior do território que 
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estavam abandonados e desequipados. Segundo o relato, a dispersão dos 
médicos não permitiria considerar a assistência médica efetiva (p. 176).

O mesmo autor ainda refere (p. 177) que a malária ocupava quase 
sempre o primeiro lugar no obituário do território. Afirma ainda que a 
Amazônia seria moderadamente insalubre em comparação com outras 
regiões quentes e chuvosas da África ou da Ásia. Essa doença foi um pro-
blema de saúde desde o início da produção da borracha. Para enfrentá-la 
foram tomadas iniciativas como a expedição científica de 1912-1913, que 
teve a participação de Oswaldo Cruz para percorrer o interior da Amazô-
nia, chegando a Xapuri e Sena Madureira, no Acre. Os relatos da expedi-
ção afirmavam que havia uma elevada letalidade da malária com lesões 
nas vísceras, no baço e no fígado dos enfermos. Foram encontrados mui-
tos infectados crônicos com acessos repetidos da doença. Não havia assis-
tência médica gratuita, e muitos doentes estavam ao desabrigo do trata-
mento. Outros eram tratados por comerciantes ambulantes nos rios. Foi 
relatada a presença de três médicos clínicos em Rio Branco, duas farmácias 
com laboratórios químicos regulares e um médico das Forças Armadas 
(CASA OSWALDO CRUZ, 1999).

2.2 A saúde pública no estado constituído
Segundo Bezerra (1992), após negociações e emendas o projeto de 

elevação do Acre à categoria de estado, de autoria do deputado federal 
pelo território José Guiomard dos Santos, foi aprovado e sancionado como 
a Lei n. 4.070, de 15 de junho de 1962, pelo presidente da República João 
Goulart. A primeira Constituição do Estado do Acre foi promulgada em 
1º de março de 1963 pela Assembleia Legislativa com função constituinte.

Na organização do governo, prevista na primeira Constituição, foi 
criada a Secretaria de Saúde e Assistência Social do Estado do Acre. O 
artigo 50 da Constituição tratava da saúde estabelecendo que “ao Estado 
cabe zelar pela saúde e bem-estar da população, prestando assistência à 
maternidade, à infância e para os que não dispuserem de recursos, a assis-
tência médico-hospitalar gratuita” (Id., ibid, 1992).

No governo de José Augusto de Araújo, 1963-1964, foi firmado con-
vênio entre o Ministério da Saúde e o governo do Estado do Acre com 
a finalidade de combater as endemias rurais, especificamente ancilosto-
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mose, febre amarela e tracoma. Segundo o convênio, cabia ao Ministé-
rio da Saúde (Departamento Nacional de Endemias Rurais – DNERu) o 
planejamento, a direção e a execução dos trabalhos. O convênio assinado 
em 27/03/1963 definia também a utilização de meios de transportes exis-
tentes no Acre, espaço físico, medicamentos e pessoal (RIO BRANCO, 
12/04/1964).

Durante o governo de José Augusto foi reformado o Hospital de 
Clínicas Oswaldo Cruz e retomada a construção do Hospital Infantil (RIO 
BRANCO, 12/04/1964). Também foi assinado um convênio com o Serviço 
Nacional de Tuberculose, no qual eram retomados os serviços iniciados em 
1959 pelo Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (Susa) (RIO BRANCO, 
10/05/1964).

O governo constitucional do Acre foi de curta duração. Conforme 
Souza (1999), em 8 de maio de 1964 o governo de José Augusto de Araújo 
foi deposto pelos militares que assumiram a Presidência da República. No 
seu posto foi empossado o governador Edgard Pedreira de Cerqueira Filho.

O novo titular editou decreto (03/12/1964) dispondo sobre o novo 
Regimento da Secretaria de Saúde e Serviço Social. O regimento estabe-
lece uma nova organização para a Secretaria com três departamentos: os 
serviços de assistência médica rural, o serviço de administração e a Escola 
de Auxiliares de Enfermagem. Cada departamento estava organizado em 
divisões e seções para atender a uma diversidade de serviços, entre eles 
o pronto-socorro, os postos de saúde, os hospitais, a assistência dentária, 
a fiscalização sanitária, a vacinação e outros. A nova organização tinha 
como finalidade defender a saúde da população, a melhoria dos padrões 
de sanidade e higiene do estado, a recuperação e orientação social e a 
assistência à população desfavorecida, notadamente a rural.

Segundo Souza (1999), a sequência dos governadores nomeados no 
Acre pelos governos militares após 1964 foi iniciada com Edgar Pedreira de 
Cerqueira Filho até agosto de 1966; em seguida Augusto Hidalgo de Lima, 
com apenas 33 dias no governo, finalizado em setembro de 1966. Logo 
após foi nomeado Jorge Kalume (setembro 1966-março 1971). Os poucos 
registros encontrados sobre saúde no governo Jorge Kalume informam 
sobre a inauguração do Hospital Infantil de Rio Branco em 12 de maio de 
1968. Outra iniciativa nesse governo foi passar a administração da Colônia 
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Souza Araújo (em Rio Branco), destinada a portadores de hanseníase, para 
a Igreja Católica do Acre e de Purus. Foi feito um acordo em que o governo 
se comprometia a custear a manutenção dos doentes, o que não impediu 
o novo gestor de enfrentar sérias dificuldades para administrar a Colônia 
(RIO BRANCO, 1992).

O governo seguinte, de Francisco Wanderley Dantas (1971-1975), 
assinalou planos mais organizados para o Acre. No plano de governo de 
Dantas consta que ele adotava o novo ideário socioeconômico-político 
inspirado no movimento revolucionário de 1964. Seu governo pretendia 
preparar uma infraestrutura geral que possibilitasse um trabalho rentável. 
Seriam feitos investimentos maciços na infraestrutura econômica e social. 
O poder central teria de prestar sua interveniência ao considerar a condi-
ção financeira do Estado do Acre, incapaz de resolver suas obrigações em 
curto prazo (DANTAS, 1971).

Na saúde pública, o governo Dantas propunha a implantação de 
uma rede médico-hospitalar em todos os municípios do Acre. O hospital 
seria gerido como empresa de saúde, concentrando serviços de medicina 
profilática, curativa e de reabilitação. A política concebida transformaria a 
rede médico-hospitalar na base e no instrumento principal de assistência 
à população pela implantação de um sistema funcionalmente hierarqui-
zado e fisicamente interiorizado, reunindo todas as condições necessárias 
para desenvolver a ação de medicina integrada.

Em 1974, a população do Acre era estimada em 222.500 habitantes, 
dos quais cerca de 40% estavam concentrados em Rio Branco. A rede hos-
pitalar do Acre era de nove hospitais, sendo quatro oficiais, um particular 
– o Santa Juliana – e quatro casas de saúde, destas, três estavam instaladas 
no interior e tinham pequena capacidade e instalações deficientes. Dos 
hospitais oficiais, três estavam na capital, com um total de 186 leitos, e um 
em Cruzeiro do Sul, com 48 leitos. As casas de saúde tinham capacidade 
de 181 leitos. A rede de hospitais especializados era constituída por um 
hospital para portadores de tuberculose em Rio Branco e dois hospitais-
-colônia para portadores de hanseníase. Em 1974 foi projetado o Hospital 
Psiquiátrico de Rio Branco. A mensagem do Legislativo do governo de 
Wanderley Dantas, de março de 1975, relata diversas reformas e a cons-
trução de hospitais em todo o Estado do Acre. O Hospital de Clínicas 
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Oswaldo Cruz, de Rio Branco, foi aparelhado para funcionar como Hospi-
tal de Base, incluindo o serviço de pronto-socorro. Nesse ano foi iniciada a 
construção junto ao Hospital de Clínicas de um novo hospital, com capa-
cidade para 120 leitos.

Ao governo de Francisco Wanderley Dantas seguiu-se o governo de 
Geraldo Gurgel de Mesquita, igualmente nomeado pelo governo militar 
da República, que governou de 1975 a 1979 (SOUZA, 1999). Nessa gestão 
a prioridade da Secretaria de Saúde foi o atendimento rural, no qual se 
destacavam as equipes formadas por médico, dentista e vacinadores em 
ações curativas e de vacinação.

Em 1979 assumiu Joaquim Falcão Macedo, o último governador 
nomeado pelos governos militares (SOUZA, 1999). Na saúde pública, esse 
governo ampliou a rede básica de serviços de saúde em Rio Branco. Foram 
construídos seis postos e um centro de saúde na área urbana e dois na 
zona rural. Foram intensificados os programas de pneumologia sanitá-
ria, dermatologia sanitária, materno-infantil e de interiorização. No final 
do governo Macedo foi elaborado o Código de Saúde do Acre, conside-
rado uma importante realização do governo, que reconhece a saúde como 
direito do cidadão.

No período de redemocratização, foi eleito para o governo do 
Acre em 1982 Nabor Teles da Rocha Júnior. As diretrizes desse governo, 
apresentadas em 1983, chamavam a atenção para o fato de ter sido um 
governo eleito e que pretendia aproximar-se do povo, implantando um 
modelo de promoção social. Os serviços a serem enfatizados seriam os 
centros e os postos de saúde, tanto nas periferias urbanas como na zona 
rural. Seria priorizada também a descentralização de atividades dirigidas à 
criança, à mulher, à prevenção e ao controle das doenças transmissíveis. O 
saneamento básico passaria a ser uma questão de saúde pública. Seriam 
garantidos o abastecimento de água e a implantação de esgotos sanitários 
(SOUZA, 1999).

Em 1984, a Diretoria Regional da Superintendência de Campanhas 
de Saúde Pública (Sucam) no Acre apresentou um relatório informando 
sobre o recrudescimento da malária no estado. Os projetos agropecuários, 
a abertura de estradas, a migração de colonos vindos de outros estados e 
o remanejamento de seringueiros de seringais desativados foram relacio-
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nados com o recrudescimento da doença. A maioria dos casos de malá-
ria ocorria ao longo das estradas dos projetos de colonização, chegando 
a 98,5% dos casos nos municípios onde esses projetos foram instalados 
(SUCAM, 1984).

No final de 1985, a Secretaria de Saúde passou por uma reforma 
organizacional, alterando a organização existente desde 1964. Foram cria-
das novas coordenadorias e houve uma reorganização dos departamentos 
para possibilitar a atuação nos níveis central e local, relacionando as che-
fias e as coordenações com as unidades prestadoras de serviços. Segundo 
o relatório de atividades da Secretaria de Saúde de 1986, as mudanças 
anteriores no Ministério da Saúde teriam levado as secretarias estaduais a 
alterar sua estrutura organizacional (RIO BRANCO, 1986).

Para governar o estado no período de 1987 a 1990 foi eleito o gover-
nador Flaviano Melo. No plano desse governo afirmava-se que o Acre 
teria de buscar soluções próprias e voltadas para as particularidades locais 
e que a saúde deveria enfatizar a interiorização das ações e a descentrali-
zação. A assistência deveria concretizar-se nas unidades sanitárias a partir 
das mais simples. Os serviços assistenciais deveriam ser reestruturados e 
universalizados (MELO, 1987).

Em janeiro de 1988, o estado aderiu ao Sistema Unificado e Des-
centralizado de Saúde (Suds), criando as condições para a construção, a 
ampliação, a reforma e o reaparelhamento da rede de serviços de saúde, 
bem como a organização e a oferta de serviços de saúde (RIO BRANCO, 
1989).

No início da vigência do Suds, a Secretaria concluiu a construção 
de três hospitais e ainda reaparelhou e reequipou 12 unidades de saúde, 
incluindo hospitais e o Hemocentro de Rio Branco. Em setembro de 1989 
foi criada a Fundação Hospitalar do Acre, uma entidade com personali-
dade jurídica de direito privado vinculada à Secretaria de Saúde com a 
finalidade de prestar assistência médico-hospitalar em todos os níveis de 
atenção à saúde.

A partir de 1989, a Secretaria de Saúde do Acre ampliou sua coor-
denação nos serviços de saúde absorvendo as atividades fins, que eram 
realizadas pelo Escritório Regional do Inamps/Acre. Foi uma ampliação de 
responsabilidades, passando à gerência do Sistema Único de Saúde.
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Em 1991, sob uma nova administração, a do governador Edmundo 
Pinto de Almeida Neto, a Secretaria de Saúde reconhecia que setores 
essenciais funcionavam de forma precária, necessitando desencadear um 
processo de modernização administrativa. Após o levantamento dos pro-
blemas foram elencadas diretrizes políticas, mas sem precisar como seriam 
solucionados (RIO BRANCO, 1991).

Em agosto de 1991, o Ministério da Saúde/Inamps e o governo do 
Estado do Acre/Secretaria de Saúde firmaram convênio cujo objeto era 
consolidar a implantação do SUS no Acre mediante a transferência para 
o estado de servidores e de recursos financeiros do Inamps para investi-
mentos na rede de serviços. Ao estado cabia manter o funcionamento da 
rede de unidades de serviços, a co-participação no orçamento da saúde 
e outras obrigações (BRASÍLIA, Convênio 01/1991-Acre). Na continui-
dade da implantação do SUS no Acre foi criada em 18 de junho de 1993 a 
Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Em dezembro de 1994, a Comissão Técnica de Transição Governa-
mental indicada pelo governador eleito para o período 1995-1998, Orleir 
Messias Cameli, avaliou como crítica a situação dos serviços de saúde 
quanto à infraestrutura, aos recursos humanos e ao financiamento e 
sugeriu soluções para as dificuldades levantadas, indicando medidas para 
resolver esses problemas da Secretaria. Entretanto, pouco foi feito além da 
manutenção das ações e dos serviços de saúde. No início da administra-
ção foi considerada avanço para o sistema público de saúde a cessão das 
unidades básicas de saúde para a gestão e gerência do município de Rio 
Branco.

Na sequência da administração estadual foi eleito em 1998 o candi-
dato da oposição Jorge Viana para o período de 1999-2002. Em seu plano 
de governo é colocada como uma das missões a garantia do acesso ao ser-
viço público de saúde para todas as pessoas e a melhoria da qualidade do 
atendimento. Os princípios do SUS seriam realizados quando cada cen-
tavo investido retornasse à população em forma de benefício. Inicialmente 
foi feita uma reforma organizacional implementando instrumentos admi-
nistrativos de gerenciamento de unidades assim como sistemas de infor-
matização, incluindo o processamento de AIH, essa reforma teve como 
resultado um incremento de 100% na captação de recursos. Na implan-
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tação de programas de saúde destacam-se efetivamente o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) e o Programa de Saúde da Família 
(PSF), aquele iniciado pela Secretaria Estadual no começo de 1993, sendo 
suspenso pelo Ministério da Saúde no final do ano por apresentar vários 
problemas. A Coordenação Estadual amplia e intensifica esses programas 
em 15 municípios.

Nas iniciativas da descentralização dos serviços de saúde foi assi-
nado um convênio entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a 
Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) colocando os servidores da Funasa-
-Regional do Acre à disposição da Secretaria para atuarem em atividades 
relacionadas ao controle de doenças por vetores.

Nesse período, com o apoio do governo do estado, foram firmados 
convênios entre a Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) para a formação de mestres e doutores, entre o 
governo do estado e a Universidade Federal do Acre (Ufac) para a criação 
da Faculdade de Medicina e a implantação do Hospital do Idoso, bem 
como convênio com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
(Into).

  Com a continuação da administração Jorge Viana, período de 
2003-2006, a Secretaria Estadual volta-se para a implementação da aten-
ção secundária e terciária por meio da criação do Centro de Referência 
de Medicamentos Excepcionais (CReME), retomada das obras, parada 
durante 12 anos, e inauguração do Hospital Regional do Juruá, criação do 
Hospital do Câncer (Unacon), convênio com USP/Incor para transplante 
renal.

O Quadro 1 demonstra os recursos físicos existentes no Estado do 
Acre em 2008.
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Quadro 1.  Recursos físicos por tipo de unidade, públicos e privados, 

existentes no Estado do Acre e na capital Rio Branco – 2008

Tipo de unidade

Estado Rio Branco
Quan-
tidade

Público Privado Público Privado

Posto de saúde 48 0 0 0 48

Centro de saúde/unid. básica de 
saúde 98 0 73 0 171

Hospital geral 11 0 2 1 14

Hospital especializado 1 0 3 0 4

Unidade mista 10 0 0 0 10

Consultório isolado 3 0 16 0 19

Clínica especializada/amb. espe-
cialidades 2 0 2 0 4

Unidade de SADT – isolado 0 0 1 3 4

Unidade móvel – terrestre 5 0 1 0 6

Unidade móvel – fluvial 4 0 0 0 4

Farmácia isolada 0 0 1 0 1

Unidade de Vigilância em Saúde 13 0 2 0 15

Centro de Regulação Serviço de 
Saúde 1 0 2 0 3

Laboratório Central de Saúde 
Pública 0 0 1 0 1

Centro de Atenção Hemoterápica 2 0 1 0 3

Centro de Atenção Psicossocial 1 0 1 0 2

Fund. Nac. de Saúde (Casa de 
Saúde Indígena) 0 0 1 0 1

TOTAL 199 0 107 4 310

Fonte: SCNES

3  a saúdE nO municípiO dE riO BrancO

Criada em dezembro de 1988 por meio da Lei Municipal n. 770, a 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco passou a ter as seguintes 
competências: 1) programas, projetos e atividades de saúde pública muni-
cipal; 2) fiscalização do cumprimento da legislação sanitária do municí-
pio; 3) articulação com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais 
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relacionados com a saúde pública ao nível municipal; 4) campanhas de 
saúde pública; 5) assistência veterinária; e 6) atividades de saúde escolar.

A efetiva implantação e instalação da Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Branco ocorreram no ano de 1991, com a criação do Conse-
lho Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde e a nomeação do 
secretário municipal e de um assessor técnico, a fim de organizar e estru-
turar administrativamente a Secretaria para assumir as responsabilidades 
definidas na Constituição Federal e nas leis orgânicas da saúde. Durante 
esse período da administração, todos os esforços foram feitos para que a 
Secretaria assumisse realmente suas atribuições legais, sobretudo quanto 
à gestão e à gerência das unidades básicas de saúde.

Em 1993, sob uma nova administração municipal, o setor público 
de saúde começa a avançar no sentido de assumir a fiscalização sanitária 
de mercados e feiras livres. Para isso, os fiscais sanitários da Secretaria 
de Agricultura foram transferidos para a Secretaria Municipal de Saúde 
(Semsa). Outra atividade desenvolvida pela Secretaria foi a coordenação 
do projeto Saúde Escolar, por intermédio do convênio firmando entre a 
Prefeitura e a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), em outubro. 
Neste mesmo mês são iniciadas as atividades de controle de zoonoses.

Esperava-se que no ano de 1994 as unidades básicas de saúde, per-
tencentes ao estado, pudessem ser incorporadas à rede, conforme pre-
conizam as diretrizes do SUS. Até então, nenhum município do estado 
estava habilitado conforme estabelecia a NOB 01/93, sendo geridos sem 
qualquer forma de habilitação.

Com a edição da NOB SUS 01/96 estabelecendo duas formas de 
habilitação, a grande maioria dos municípios, principalmente os mais 
antigos, iniciou o processo somente em 1998, sendo habilitados na gestão 
plena de Atenção Básica.

Em 2003, com os recursos oriundos do projeto Vigisus, o municí-
pio estruturou a Vigilância Epidemiológica para em seguida receber do 
governo do estado o controle das endemias. Em 2004, o município de Rio 
Branco gerenciava a quase totalidade das unidades básicas de saúde, uma 
vez que permaneciam sob a gerência do estado um centro de saúde e três 
unidades de saúde da família, com o objetivo de funcionar como unidades 
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de apoio à formação de pessoal de saúde da Universidade Federal do Acre 
(Ufac).

Durante o tempo de habilitação em gestão plena da Atenção 
Básica, o município de Rio Branco recebe do estado, ano a ano, as res-
ponsabilidades sem que apresente a proposta de habilitação em gestão 
plena do sistema municipal de saúde de modo que sejam incorpora-
dos à administração todas as unidades de saúde e os serviços de média 
e alta complexidade. O Quadro 2 indica os recursos físicos existentes no 
município.

Quadro 2.  Recursos físicos existentes no município de Rio Branco por 

tipo de unidade e tipo de prestador – 2008

Tipo de unidade

Tipo de prestador Quanti-
dadeFederal Estadual Municipal Privado

C. de saúde/unid. básica de 
saúde 0 5* 69 0 74

Hospital geral 0 2 0 1 3

Hospital especializado 0 3 0 0 3

Unidade mista 0 0 0 0 0

Consultório isolado 0 14 2 0 16

Clínica espec./amb. especiali-
dades 0 2 0 0 2

Unidade de SADT – isolado 0 0 1 3 4

Unidade móvel – terrestre 0 0 1 0 1

Unidade móvel – fluvial 0 0 0 0 0

Farmácia isolada 0 1 0 0 1

Unidade de Vigilância em 
Saúde 0 1 1 0 2

Centro de Regulação de Saúde 0 1 1 0 2

Lab. Central de Saúde Pública 0 1 0 0 1

Centro de Atenção Hemoterá-
pica 0 1 0 0 1

Centro de Atenção Psicossocial 0 1 0 0 1

Fund. Nac. de Saúde (Casa de 
Saúde Indígena) 1 0 0 0 1

TOTAL 1 32 75 4 112

Fonte: SCNES – *uma Unidade Penitenciária + um Centro de Formação de Pessoal + três USFs
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Com a constituição das Comissões Intergestores Tripartite e Bipar-
tite como importantes espaços de negociação, pactuação, articulação e 
integração entre os gestores, o Estado do Acre instituiu a Comissão Bipar-
tite em junho de 1993, sendo até hoje o fórum específico no qual são pro-
postas, negociadas e pactuadas todas as ações de saúde no estado.

 Em fevereiro de 2006, o Ministério da Saúde divulga o Pacto pela 
Saúde e aprova as diretrizes operacionais. A implementação do Pacto pela 
Saúde se dá por meio da adesão de municípios, estados e União ao Termo 
de Compromisso de Gestão (TCG) que substitui os processos de habilita-
ção, estabelecendo metas e compromissos para cada ente da Federação.

O município de Rio Branco assinou o Termo de Compromisso de 
Gestão no final de 2007, pactuado na Comissão Intergestores Bipartite 
e aprovado no Conselho Estadual de Saúde, formalizando o Pacto pela 
Saúde nas suas dimensões Pela Vida e de Gestão, contendo objetivos, 
metas, atribuições e responsabilidades sanitárias do gestor municipal e os 
indicadores de monitoramento e avaliação. No Quadro 3 estão descritos 
os serviços de saúde disponíveis no município.

Quadro 3.  Serviços de saúde disponíveis no município de Rio Branco – 

2008

Serviços de 
saúde MBH HI HUERB HSM HC HSJ* HEMO CECON LACEN Tucumã UBS**

Acompanha-
mento de 
paciente trans-
plantado X

Assistência de 
alta complexi-
dade em neuro-
cirurgia X

Atenção domici-
liar X

Atenção ao 
paciente com 
tuberculose X X X X X X

Atenção ao pré-
-natal, parto e 
nascimento X X X X
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Serviços de 
saúde MBH HI HUERB HSM HC HSJ* HEMO CECON LACEN Tucumã UBS**

Atenção psicos-
social X X

Atenção à saúde 
auditiva X X(2)

Atenção em 
saúde bucal/ci-
rurgia bucoma-
xilo facial X

Atenção à saúde 
da população 
indígena X X X

Atenção à saúde 
reprodutiva X

Atenção à saúde 
do trabalhador X

Cirurgia repa-
radora X X

Cirurgia vas-
cular X

Controle do 
tabagismo X X X

Diagnósticos 
por anatomia 
patológica e/ou 
citopatológica X X X

Diagnósticos 
por imagem X X X X X X

Diagnósticos 
por laboratório 
clínico X X X X X X X

Diagnósticos 
por métodos 
gráficos dinâ-
micos X X X

Dispensação de 
órtese e prótese 
e materiais 
especializados X

Endoscopia X X X X

Farmácia X X X

Fisioterapia X X X X X X(2)

Hemoterapia X X X X X X
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Serviços de 
saúde MBH HI HUERB HSM HC HSJ* HEMO CECON LACEN Tucumã UBS**

Nefrologia/uro-
logia X

Oftalmologia X X X

Oncologia X

Pneumologia X

Reabilitação 
física X

Suporte nutri-
cional X X

Transplante de 
rim X

Traumatologia/
ortopedia X X

Urgências X X X X

Videolaparos-
copia X X

Vigilância em 
saúde X X X X X X X

Fonte: SCNES – *Hospital Santa Juliana (Hospital Filantrópico – SUS) e **centros de saúde: Souza Araújo, 

Cláudia Vitorino, Eduardo Assmar, Cidade Nova, Ary Rodrigues, Barral y Barral, Augisto Hidalgo de Lima, 

Gentil Perdomo da Roca, Vila Ivonete, Placas, São Francisco, Francisco Roney Meireles e Centro de Formação 

Profissional Tucumã.

Quanto à alta complexidade, disponível nas unidades hospitalares 
de referência do estado e em um hospital filantrópico contratado, os servi-
ços de oncologia, traumato-ortopedia, neurocirurgia e nefrologia integram 
a rede estadual de cada especialidade cujo fluxo está de acordo com o 
estabelecido no Plano Diretor de Regionalização (PDR). Os serviços de 
tomografia e ressonância magnética não dispõem de protocolo de acesso, 
sendo solicitados por intermédio do profissional assistente. Por sua vez, os 
serviços de transplante de rim, transplante de córnea e captação de órgãos 
são formalizados por diretrizes da rede nacional. Alguns serviços, como 
os de gastroenterologia (cirurgia bariátrica) e terapia nutricional, têm seus 
protocolos normatizados sem que estejam habilitados, diferentemente 
dos serviços de terapia em pneumologia (atendimento domiciliar) e cen-
tros de atendimento psicossocial em álcool e drogas e saúde mental, que 
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já estão habilitados. O serviço de medicamentos excepcionais obedece a 
protocolo nacional e regulação estadual. 

Com a instalação da Central de Regulação do Estado, todos os ser-
viços serão padronizados. Entretanto, pacientes que demandam serviços 
de alta complexidade em cardiologia, oncologia, neurologia, ortopedia e 
gastroenterologia, ainda não disponíveis no estado, são referenciados para 
o centro-sul do país por intermédio da Central Nacional e da Central Esta-
dual de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC e Cerac).

 

4  processo de implanTação da aTenção básica e do 
proGrama de saúde da família (psf) no município de 
rio branco

A implantação da Atenção Básica no município de Rio Branco acon-
tece efetivamente a partir de 1993, com as primeiras atividades desenvol-
vidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Até então todo ser-
viço de Atenção Básica era executado pela Secretaria de Estado de Saúde 
(Sesacre) por meio de dez centros de saúde e três equipes de atendimento 
rural.

  Com a epidemia de cólera em todo o país, a Semsa de Rio Branco 
criou na região mais vulnerável da cidade (2º Distrito) comissões compos-
tas por moradores selecionados nos próprios bairros, que foram denomi-
nados de agentes locais de saúde, com a finalidade de notificar os casos 
de diarreia, orientar sobre os riscos específicos e distribuir hipoclorito de 
sódio. Cada dez agentes eram supervisionados por estudantes do curso de 
enfermagem e recebiam o nome de equipe ponte. Essa atividade e a expe-
riência com agentes comunitários de saúde no município de Icapuí, no 
estado do Ceará, levaram a nova gestão municipal a selecionar no final do 
ano os primeiros trinta agentes comunitários de saúde (ACS) na área do 
2º Distrito da cidade para iniciar as atividades somente no ano seguinte. 
Os agentes realizaram o curso introdutório para implantação das seis pri-
meiras unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) nos bairros de 
Taquari, Triângulo, Vila da Amizade, Santa Inês, Benfica e Belo Jardim.
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 Em 1994, as ações da Semsa foram calcadas nas deliberações da 
2ª Conferência Municipal de Saúde e no plano de saúde, que priorizaram 
as ações básicas como suporte para um novo modelo de atenção e com 
isso proporcionar um avanço da gestão municipal nos serviços de saúde, 
de forma gradual e negociada com o gestor estadual. O processo de nego-
ciação foi bastante tumultuado, sem que o avanço esperado se tornasse 
realidade, perdurando nesse estágio até o ano de 1996.

 Em 1997, a nova gestão municipal buscou formalmente estabele-
cer uma relação amigável com o gestor estadual como forma de se efetivar 
o processo de descentralização, conforme estabelece a legislação vigente, 
sem obter sucesso.

 Em 1998, o município habilitou-se conforme NOB SUS 01/96 na 
gestão plena de Atenção Básica, passando a receber os recursos fundo a 
fundo, mas ainda sem exercer a gestão das unidades básicas de saúde, que 
continuavam sob a administração do estado.

Em novembro de 1999, por decisão judicial, os recursos até então 
gerenciados pelo município foram transferidos para o fundo estadual de 
saúde. A Secretaria de Estado de Saúde implanta nesse ano 19 equipes de 
Saúde da Família.

A partir de julho de 2000, a Semsa volta a receber os recursos do 
SUS para gerenciar apenas um centro de saúde e seis equipes de Saúde da 
Família, perdurando esta situação até novembro de 2001, quando foi assi-
nado um termo de compromisso com a Sesacre repassando ao município 
sete centros de saúde e 31 postos de saúde rural.

Em 2003, a Semsa assume a gestão de quatro centros de saúde 
e vinte unidades de Saúde da Família, que passam a cobrir 26,13% da 
população e encaminha para a Comissão Bipartite seu Projeto de Expan-
são do Programa de Saúde da Família com base nas diretrizes do Projeto 
de Implantação e Consolidação do Programa de Saúde da Família (Pro-
esf), iniciativa do governo federal. Essa iniciativa do município pretende 
ao longo do período de execução do projeto (seis anos) implantar em três 
fases 49 equipes de Saúde da Família para alcançar uma cobertura de 70% 
da população.
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Equipes de Saúde da Família em operação no município de Rio Branco-

Acre, 1999-2009

Ano Equipes implantadas

1999 6

2000 31

2001 29

2002 29

2003 32

2004 48

2005 40

2006 40

2007 39

2009 32

Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE

A rede de serviços de saúde está organizada com 13 segmentos de 
saúde (centros de saúde). Cada segmento funciona como referência para 
equipes de Saúde da Família em sua área de abrangência. Das 53 uni-
dades de Saúde da Família existentes, 37 funcionam com equipes com-
pletas, e as demais funcionam sem o profissional médico. Possui ainda 
vinte equipes de saúde bucal, sendo quatro na área rural e duas unidades 
móveis de saúde para atendimento à população rural. Dispõe de um Cen-
tro de Apoio Diagnóstico (CAD) que oferece serviços de análises clínicas 
e ultrassonografia em ginecologia/obstetrícia, sem que para isso receba 
recursos financeiros para execução da atividade. As ações de vigilância em 
saúde são executadas em toda a rede por conta da descentralização para 
os segmentos de saúde.

Para a execução das atividades em toda a rede de serviços, a Semsa 
aprovou o Plano de Cargos, Carreira e Salários no ano de 2000, passando 
a contratar os trabalhadores da saúde por meio de concurso público. Con-
tudo, persistem ainda situações diferenciadas de vínculo, com direitos 
trabalhistas assegurados, que a Secretaria classificou em três subgrupos: 
1) trabalhadores admitidos antes da Constituição Federal (05/10/1988); 2) 
trabalhadores admitidos por concurso público; 3) trabalhadores estaduais 
(Sesacre) cedidos ao município (Semsa) no processo de descentralização 
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das ações básicas de saúde, todos regidos pelo estatuto dos servidores 
públicos do estado do Acre (Regime Jurídico Único).

Apesar da definição de vínculos empregatícios mais estáveis, a 
Semsa enfrenta muitos problemas para a manutenção de equipes com-
pletas da estratégia de Saúde da Família, principalmente em relação ao 
profissional médico, tais como: carência de profissionais, em parte porque 
a universidade local graduou apenas duas turmas do curso de medicina; 
baixa remuneração em relação a outros estados e capitais da Região Norte; 
precariedade do local de trabalho (imóveis adaptados para funcionar como 
unidade de saúde); falta de incentivo à educação continuada; carência de 
equipamentos para o exercício da atividade; além de outros que possam 
fixar ou incentivar o profissional na estratégia de Saúde da Família.

Mais grave, porém, parece ser a perda de quadros a partir de 2005. 
Rio Branco, que chegou a contar com 48 equipes de Saúde da Família em 
2004, dispõe atualmente (dados de 2009) de apenas 32, o que significa, 
necessariamente, uma queda na cobertura do programa.
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