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Apresentação

O

Observatório de Recursos Humanos em Saúde da UnB tem na
análise do processo de trabalho um dos focos mais permanentes
do seu elenco de interesses. Estudos e publicações, bem como atividades de capacitação, enfocando aspectos desse objeto da investigação e
intervenção nos serviços de saúde vêm sendo realizados desde a criação deste Observatório em 1999.
Nessa perspectiva, a partir de 2004 a análise do processo de trabalho no contexto da atenção à saúde da família foi definida como uma das
linhas de investigação prioritárias, tendo em vista a adoção dessa estratégia pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) como eixo para a
mudança do modelo assistencial público.
Os primeiros estudos com esse foco referiam-se aos profissionais
médicos das equipes de Saúde da Família do Distrito Federal (SANTANA
et al., 2010), das demais capitais da Região Centro-Oeste (SANTANA,
2010b), bem como de algumas das capitais da Região Norte (SANTANA,
2012). Mais recentemente, em 2012, foi realizado um novo estudo, tendo
como foco a Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Distrito Federal,
agora incorporando enfermeiros e odontólogos (no prelo).
Em todos esses estudos foram selecionados alguns aspectos considerados importantes para caracterizar o perfil socioprofissional e a percepção e a opinião dos participantes quanto às relações de trabalho na
equipe, a programação e o desenvolvimento de atividades em ambulatório, na comunidade e nos domicílios. Além disso, buscaram-se informações sobre a situação de referência e contrarreferência no atendimento e o
perfil da clientela. Os resultados desses estudos são encontrados no sítio
web <www.observarh.org.br/nesp> e também em publicações impressas,
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incluindo outra vertente de análises em saúde da família, que não integra
o foco do estudo atualmente apresentado.1
O estudo atual, feito em parceria com a Fiocruz Brasília e com apoio
do Ministério da Saúde, utilizou o método Delphi, tendo como objetivo a
obtenção de uma opinião coletiva qualificada sobre determinadas questões relacionadas à ESF e ao seu processo de trabalho a partir de um grupo
de pessoas selecionadas. Dessa forma, buscou ouvir a opinião de profissionais que têm ou tiveram, em algum momento de sua trajetória profissional, algum tipo de vinculação com a Estratégia de Saúde da Família
(ESF), seja como membro de equipe, seja como gestor, pesquisador ou
docente. O painel foi composto por médicos, enfermeiros, odontólogos
e outros profissionais com base em indicações iniciais da coordenação da
pesquisa e de sugestões de interlocutores escolhidos, tendo sempre como
critério básico experiência e expertise na ESF como política pública fundamental para a consolidação do SUS.
A relevância deste estudo advém do fato de ter conseguido reunir
um grupo muito seleto e diversificado de profissionais, com conhecimento
e experiência reconhecidos, sobre um amplo leque de questões relacionadas à Atenção Básica de Saúde/Estratégia de Saúde da Família (APS/ESF).
Este texto está assim organizado: no capítulo 1 é abordada a evolução da Estratégia de Saúde da Família.2 No capítulo 2 é apresentada uma
síntese das principais características do processo de trabalho na ESF. Os
resultados da pesquisa Delphi encontram-se no capítulo 3. A metodologia utilizada está no item 3.1. O item 3.2 traz o perfil dos participantes.
A apresentação e a discussão, tanto dos resultados gerais como daqueles
1

2

Associados a esta linha de investigação há estudos na área de saúde bucal que representam
outra vertente de análise. Um desses estudos, sob a responsabilidade do docente Carlo Henrique Goretti Zanetti, analisa a equipe de saúde bucal (CD, TSB e ASB) tendo por objeto a
oferta pública programática de assistência básica odontológica restauradora. Busca também
correlacionar a eficácia nominal formalmente estabelecida nos termos das regras do ordenamento administrativo federal com a observação empírica dos padrões de efetivação dessa
assistência. Outro estudo do mesmo autor discute a evolução da divisão do trabalho em
odontologia.
O primeiro estudo do Observatório de Recursos Humanos em Saúde nessa linha de investigação, de autoria de Santana et al., em 2010, apesar de tratar da experiência pública e privada
em saúde da família no Distrito Federal, trouxe uma contextualização da atenção básica em
diferentes países: a experiência brasileira, o modelo inglês e o médico de família em Cuba.
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achados por subgrupos, fazem parte do capítulo 4. No capítulo 5 é feita
uma consolidação dos resultados gerais e um resumo dos principais consensos e dissensos encontrados nas opiniões emitidas pelos painelistas.
Finalmente, com base nas opiniões dos painelistas, procurou-se sintetizar
o que se poderia chamar de «tipo de ideal para a ESF». O resultado dessa
tentativa consta das considerações finais. Após as referências encontram-se os anexos com tabelas dos resultados por subgrupos, lista autorizada
de participantes e quadro com os principais instrumentos normativos da
APS/ESF.
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Lista de abreviaturas e siglas
ACS:
APS:
AMQ:
Ceam:
CLT:
Conass:
Conasems:
Cedeplar:
Csap:
ESF:
Funasa:
IPEA:
MS:
Nasf:
NOB:
Nesp:
ObservaRH:
OPS:
OMS:
Pacs:
Pnab:
PSF:
Proesf:
PSE:
SAS:
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UFMG:
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Unicef:

Agente Comunitário de Saúde
Atenção Primária de Saúde
Avaliação para Melhoria da Qualidade
Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares
Consolidação das Leis do Trabalho
Conselho Nacional de Secretários de Saúde
Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de
Minas Gerais
Condições Sensíveis à Atenção Primária de Saúde
Estratégia de Saúde da Família
Fundação Nacional de Saúde
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Ministério da Saúde
Núcleo de Apoio à Saúde da Família
Norma Operacional Básica
Núcleo de Estudos de Saúde Pública
Observatório de Recursos Humanos em Saúde
Organização Pan-Americana de Saúde
Organização Mundial de Saúde
Programa de Agentes Comunitários de Saúde
Política Nacional de Atenção Básica
Programa de Saúde da Família
Programa de Expansão e Consolidação da Saúde da
Família
Programa de Saúde Escolar
Secretaria de Assistência à Saúde
Sistema Único de Saúde
Unidade Básica da Saúde
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade de Brasília
Fundo das Nações Unidas para Infância
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Listas de gráficos e tabelas
Gráficos
1. Proporção de cobertura populacional estimada por agentes
comunitários de saúde – Brasil e regiões (1998-2012)
2. Proporção de cobertura estimada por equipes de Saúde da
Família – Brasil e regiões (1998-2012)
3. Proporção de cobertura estimada por equipes de Saúde da
Família – Brasil e capitais/regiões (2012)
4. Número de equipes de Saúde da Família implantadas – Brasil e
regiões (1998-2012)
5. Número de equipes de Saúde Bucal, Modalidades I e II – Brasil
e regiões (2001-2012)

Tabelas
Inseridas no texto
1. Número de participantes, segundo a profissão
2. Distribuição dos entrevistados por região de residência
(outubro/2013)
3. Distribuição dos entrevistados por estado de residência
(outubro/2013)
4. Distribuição dos entrevistados por categoria profissional e total
segundo grupos etários (outubro/2013)
5. Percentual de entrevistados por categoria profissional segundo
o tempo de relação/envolvimento com a APS/ESF (outubro/2013)
6. Percentual de entrevistados por categoria profissional e tipo de
vinculação à APS/ESF
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Tabelas dos resultados por subgrupos – Anexas
Construídas mantendo as assertivas e números das perguntas do
questionário, respondidas pelo grau de concordância ou discordância
dos participantes
Tabela 1.1 - A universalização da APS/ESF será alcançada nos
próximos dez anos
Em - % Grau de Concordância Subgrupo por tipo de vinculação - ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 2.1 - A função primordial da APS/ESF é a promoção da
saúde mediante ações desenvolvidas na comunidade de forma
preponderante sobre o atendimento individual
Em - %Grau de Concordância Subgrupo por tipo de vinculação - ESF Gestor
Pesquisador/Docente - ESF+Outro

Tabela 2.2 - Ampliação dos recursos de diagnose e terapia é a
principal medida para aumentar a resolubilidade
Em - %- Grau de Concordância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente - ESF+Outro

Tabela 2.2A - Ampliação dos recursos de diagnose e terapia é a
principal medida para aumentar a resolubilidade
Em - % Grau de Concordância Categoria Profissional - Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 2.4 - Cursos formais de especialização e residência são as
principais medidas para aumentar resolubilidade
Em - % Grau de Concordância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro Não tenho opinião formada

Tabela 2.4A - Cursos formais de especialização e residência são as
principais medidas para aumentar resolubilidade
Em - % Grau de Concordância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 3.1 - Flexibilização da carga horária prejudica processo de
trabalho
Em - % Grau de Concordância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Volume 14

17

Tabela 4.1 - As Fundações Estatais tem pouca viabilidade política
no SUS
Em - % Grau de Concordância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 5.1 - Médicos estrangeiros poderão contribuir para atenuar
as desigualdades na distribuição espacial de médicos e expandir a
APS/ESF
Em - % Grau de Concordância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/ Docente ESF+Outro

Tabela 5.1A - Médicos estrangeiros poderão contribuir para
atenuar as desigualdades na distribuição espacial de médicos e
expandir a APS/ESF
Em - % Grau de Concordância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 5.2 - Dispensa temporária da revalidação do diploma para
médicos estrangeiros importados para a APS/ESF
Em - % Grau de Concordância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 5.3 - Revalidação do diploma sem exceções para médicos
estrangeiros importados para trabalhar na APS/ESF
Em - % Grau de Concordância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 6.1 - Visita domiciliar do médico na APS/ESF apenas em
casos excepcionais
Em - % Grau de Concordância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/ Docente ESF+Outro

Tabela 6.1A - Visita domiciliar do médico apenas em casos
excepcionais
Em - % Grau de Concordância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 7.1 - Acolhimento como atividade precípua de
profissionais de enfermagem
Em - % Grau de Concordância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro
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Tabela 7.1A - Acolhimento como atividade precípua de
profissionais de enfermagem.
Em - % Grau de Concordância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 9.1 - A APS/ESF reorientará o modelo de assistência no
sistema público de saúde.
Em % Grau de Concordância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 9.2 - A APS/ESF atenderá as necessidades de saúde da
população, particularmente as decorrentes do incremento das
doenças crônicas e do envelhecimento populacional.
Em - % Grau de Concordância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 9.3 - A APS/ESF será prioridade de política das três esferas
de governo nos próximos anos
Em - % Grau de Concordância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 9.3A - ESF será prioridade de política das três esferas de
governo no futuro
Em - % Grau de Concordância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 9.4 - A APS/ESF será a principal porta de entrada para o
sistema público no futuro
Em - % Grau de Concordância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 9.4A - A APS/ESF será a principal porta de entrada para o
sistema público no futuro
Em - % Grau de Concordância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 10.1 - Importância de conteúdos relacionados à gestão da
clínica nos processos de capacitação das equipes
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro
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Tabela 10.1A - Importância de conteúdos relacionados à gestão
da clínica nos processos de capacitação das equipes
Em - % Grau de Importância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 10.2 - Importância do uso dos sistemas de informação
e instrumentos de planejamento e programação do SUS nos
processos de capacitação das equipes.
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 10.3 - Importância do domínio de instrumentos
normativos e conceituais relativos ao SUS e à APS/ESF nos
processos de capacitação das equipes
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 10.4 - Importância de estratégias de comunicação e busca
de adesão social aos princípios da APS/ESF nos processos de
capacitação das equipes.
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 10.5 - Importância de conteúdos relacionados ao uso
de mapas, softwares e georreferenciamento nos processos de
capacitação das equipes
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 10.5A - Importância de conteúdos relacionados ao uso
de mapas, softwares e georreferenciamento nos processos de
capacitação das equipes
Em - % Grau de Importância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 10.6 - Importância do uso de metodologias de avaliação de
qualidade, metas, resultados e impacto da APS/ESF no processo
de capacitação das equipes.
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro
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Tabela 11.1 -Medidas para fixar profissionais em pequenas
localidades e periferias de grandes cidades - Importância de
estágio obrigatório
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 11.1A - Medidas para fixar profissionais em pequenas
localidades e periferias de grandes cidades - importância de
estágio obrigatório
Em - % Grau de Importância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 11.2 - Medidas para fixar profissionais - importância da
importação de médicos
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 11.2A - Medidas para fixar profissionais - importância da
importação de médicos
Em - % Grau de Importância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 11.3 - Medidas para fixar profissionais - Importância
da criação de carreira nacional ou estadual com remuneração
atrativa e condições adequadas de trabalho
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 11.4 - Medidas para fixar profissionais - Importância da
instituição do serviço civil obrigatório
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 11.4A - Medidas para fixar profissionais - Importância da
instituição do serviço civil obrigatório
Em - % Grau de Importância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 11.5 - Medidas para fixar profissionais - Ampliação
período de formação com estágios obrigatórios
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro
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Tabela 11.5A - Medidas para fixar profissionais - Ampliação
período de formação com estágios obrigatórios
Em - % Grau de Importância Categoria Profissional Médico Enfermeiro
Odontólogo Outra

Tabela 11.6. Medidas para fixar profissionais - Instituição de
regime de dedicação exclusiva para os profissionais da APS/ESF e
de incentivos
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 12.1 - Importância futura contratação de recursos
humanos pela Lei nº 8112/90
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 12.2 - Importância futura contratação de recursos
humanos para a APS/ESF pela Lei 8.112/90
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 12.3 - Importância futura da contratação de recursos
humanos para via terceirização para a APS/ESF
Em % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 13.1 - Importância de sistema de referência e
contrarreferência para consolidação quantitativa e qualitativa da
APS/ESF
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 13.2 - Importância da fixação de recursos humanos nas
pESFuenas localidades e periferias de grandes cidades para
consolidação quantitativa e qualitativa da APS/ESF
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/DocenteESF+Outro

Tabela 13.3 - Importância da universalização efetiva para
consolidação quantitativa e qualitativa da APS/ESF
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro
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Tabela 13.4 - Importância da adESFuada capacitação das
ESFuipes para consolidação quantitativa e qualitativa da APS/ESF
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 14.1 - Importância do subfinanciamento como limitante
da consolidação da APS/ESF como principal porta de entrada do
SUS
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 14.2 - Importância da carência de recursos humanos
qualificados como limitante da consolidação da APS/ESF como
principal porta de entrada do SUS
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 14.3 - Importância da falta de resolubilidade e de acesso
oportuno como limitante da consolidação da APS/ESF como
principal porta de entrada do SUS
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 14.4 - Importância da gestão pouco competente como
limitante da consolidação da APS/ESF como principal entrada do
SUS
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 14.5 - Importância da falta de prioridade política da APS/
ESF como limitante da consolidação da APS/ESF como principal
porta de entrada do SUS
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 15.1 - Importância da fixação de metas de desempenho e
estímulos financeiros para as equipes como forma de aumentar a
produtividade e compromisso
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro
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Tabela 15.2 - Importância da melhoria salarial como forma de
aumentar a produtividade e compromisso das equipes
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro

Tabela 15.3 - Importância da melhoria das condições de trabalho
como forma de aumentar a produtividade e compromisso das
equipes
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente

Tabela 15.4 - Importância da criação de Carreira de Estado com o
forma de aumentar a produtividade e compromisso das equipes
Em - % Grau de Importância Subgrupo por tipo de vinculação ESF Gestor
Pesquisador/Docente ESF+Outro
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1

A estratégia de saúde da família:
uma perspectiva histórica

1.1.	Primeiros anos: formação e expansão

É

na década de 1960 que no Brasil se situam alguns dos eventos-chave
da formação do Programa de Saúde da Família (PSF), atualmente
denominado Estratégia de Saúde da Família (ESF), que tem papel relevante para a viabilização do SUS, particularmente quanto a dois de seus
objetivos: universalização do acesso e integralidade da atenção.
Uma parte da história das ideias orientadoras dessa iniciativa surge
nessa época a partir dos movimentos do “preventivismo” e da “saúde ou
medicina comunitária” e também de uma produção teórica e crítica da
saúde coletiva no Brasil, chamando a atenção para uma“luta contra-hegemônica”que envolveu a construção de novos modelos de atenção à saúde.
Assim, ao longo do tempo ocorre um certo deslocamento: de uma ênfase
centrada meramente nos serviços para a melhoria das condições de saúde
e seus determinantes, no sentido de práticas de saúde imbuídas de caráter
social e dimensões simultaneamente técnicas, políticas e ideológicas.
Embora complexos, esses movimentos podem ser simplificados,
por exemplo, o fato de paradigmas de saúde-doença, entre eles a Saúde
da Família, terem sido elaborados em contextos externos ao país e apenas atualizados no Brasil. Entre esses paradigmas incluem-se as teorias
do campo da saúde, de origem canadense, da promoção da saúde (Opas/
OMS) e da vigilância à saúde, capazes de conferir novos sentidos para as
questões formuladas pelo movimento sanitário em décadas passadas.
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Um dos paradigmas que fazem parte de tal percurso é o da medicina
comunitária. Sua inserção no Brasil deu-se também nos anos 1960, com
experiências e programas desenvolvidos por universidades. Suas raízes,
entretanto, estão vinculadas tanto à crise do capitalismo como ao impacto
dos resultados da implementação dos welfare states na Europa, à formação
do National Health System (NHS) no Reino Unido, bem como à política
externa norte-americana dos anos 1960 voltada para os países pobres da
América Latina. A Aliança para o Progresso, por exemplo, difundiu nos
países-alvo sua proposta de saúde, financiando programas experimentais
que incluíam, basicamente, a extensão de cuidados à saúde às populações
mais pobres.
A medicina comunitária viria a ter seu substrato teórico, político e
ideológico consagrado e expandido na Conferência Internacional de Alma
Ata, em 1978, e é a partir daí que ela praticamente se confunde com as
palavras de ordem geradas no evento, particularmente as que conformam
a Atenção Primária à Saúde (APS).
A Organização Mundial da Saúde sem dúvida contribuiu para
detalhar e difundir tal campo de conhecimentos e práticas por meio de
documentos de especialistas que destacam os seguintes princípios: acesso
direto da clientela; continuidade da atenção; cuidado ao grupo familiar;
ênfase na prevenção e na promoção da saúde; além de responsabilização
profissional e capacitação de recursos humanos.
As propostas de medicina comunitária ou de APS constituem-se
em torno de alguns elementos estruturais, a saber:
a) coletivismo metodológico (embora por vezes criticado como
“restrito”);
b) integração da promoção, da prevenção e da cura;
c) desconcentração de recursos;
d) adequação das tecnologias;
e) aceitação e inclusão de práticas alternativas;
f)
novas práticas interdisciplinares e multiprofissionais;
g) participação da comunidade.
No Brasil, a atuação da Fundação Sesp a partir da primeira metade
da década de 1940, em que pese seu caráter normatizador e verticalizado,
também representou um marco importante no desenvolvimento da Aten-
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ção Primária à Saúde (APS), com a valorização das visitas domiciliares,
ações de saneamento básico, territorialização, unidades integradas de
saúde (centro de saúde/hospital) etc.
A crítica à medicina comunitária, exuberante nos anos 1960 e 1970,
atenua-se bastante nas décadas seguintes, dado que as energias intelectuais, então polarizadas pela reforma sanitária brasileira, vão concentrar-se
não mais apenas em demolir as propostas colocadas em campo, vistas,
como eram, sob uma ótica fortemente ideológica e até certo ponto “conspiratória”, mas sim na busca de soluções.
Com a redemocratização do Brasil abriram-se possibilidades para
a ação política à luz do dia, exercida mediante parcerias institucionais
ampliadas e envolvendo novos atores sociais. De maneira diferente das
décadas anteriores, quem agora estava com a palavra e a vez não eram
apenas a academia, os organismos internacionais e os órgãos centrais dos
governos federal e estaduais, havia novos atores no jogo: os municípios, os
quais passaram também a formular e a colocar em prática novas propostas, como de resto o fizeram em relação a todo um conjunto de políticas
públicas a partir dos anos 1990. No meio desse caminho, a VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e a Constituição de 1988 abriram novas
perspectivas para a saúde no Brasil a partir da criação do Sistema Único
de Saúde e seus desdobramentos, inclusive no campo da mudança do
modelo assistencial.
As transformações citadas tiveram o condão de deslocar as propostas de mudança na saúde de um limbo de forte polarização ideológica
e fraca operacionalização para um estatuto diferenciado de programas
oficiais respaldados normativa e tecnicamente pelos próprios serviços de
saúde, pelas universidades e pelos centros de pesquisa, e também socialmente pelos segmentos organizados de usuários do SUS.
Nesse quadro certamente se inserem vários determinantes, tais
como o incremento de troca de experiências com outros países; o desenvolvimento da capacidade formuladora dos organismos gestores; a qualificação da participação social e a ruptura com o caráter meramente
demonstrativo e experimental das experiências realizadas nas décadas
anteriores. Independentemente das causas, o certo é que, na década de
1990, políticas de governo como o Saúde da Família reingressam com
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novo ímpeto e vigor no cenário da saúde, com aparente capacidade de
permanência e enraizamento.
Simultaneamente, ocorre nos anos 1990 a valorização da família nas
políticas sociais, embora alguns componentes de tal natureza já pudessem
ser encontrados na legislação previdenciária desde seus primórdios, na
década de 1920.
É também nessa época que a proposta de Saúde da Família alcança
sua maturidade, galgando então o estatuto de política pública no Brasil, configurando-se como autêntica mudança no modelo assistencial,
evoluindo do foco curativo para o preventivo, da ação isolada de um só
setor para a ação intersetorial, da exclusão para a universalidade. Nesse
momento estavam presentes no cenário experiências pioneiras, entre elas
as de Porto Alegre (Vila de São José do Murialdo e Grupo Hospitalar Conceição), do Estado de São Paulo, além de diversos municípios, como Niterói, Campinas, Londrina e outros, com o mesmo foco: reorientação do
modelo assistencial, extensão de cobertura, participação social, integração
docente-assistencial, entre outros aspectos.
Entretanto, o quadro da saúde no momento da formulação do PSF
não parecia favorável ao desenvolvimento de propostas novas ou inovadoras no setor. É bem verdade que os indicadores de saúde vinham em
melhora progressiva já no início da década, como na mortalidade materna
e infantil, porém nesse período observou-se alguma mudança de ritmo de
queda, e no caso da mortalidade materna até mesmo um ligeiro aumento
da taxa entre 1993 e 1995. Além disso, os anos 1990, particularmente no
início, albergariam uma autêntica crise da saúde, ou, para ser mais preciso,
a continuidade e o agravamento de uma crise precedente. Vários fatores
encontravam-se presentes, entre eles dificuldades no financiamento, irracionalidade do modelo assistencial, cobertura insuficiente, insatisfação
dos usuários com a prestação de cuidados.
Estes são alguns elementos do contexto em que o PSF foi formulado no país. Além disso, o programa nasceu em um momento em que a
questão da pobreza estava presente na agenda pública no país, traduzida,
por exemplo, pela divulgação do “Mapa da fome”. Havia, de um lado, um
movimento civil coordenado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho,
e de outro, a atuação do governo Itamar Franco, buscando sintonia com as
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propostas oriundas da sociedade. A formulação e o início da implementação do PSF praticamente coincidiu com o advento do Plano Real, um
conjunto de políticas que nos anos seguintes produziu marcantes transformações sociais e econômicas na vida dos brasileiros.
Formou-se assim um clima propício à mudança, pois as gestões
no Ministério da Saúde durante o governo Itamar Franco (Jamil Haddad
e Henrique Santilo) haviam encontrado marcante paralisia decisória no
órgão, como de resto em outros setores da administração federal, agravada
nos estertores do governo Collor. Essas novas autoridades do MS contavam com um respeitável arco de forças políticas favoráveis às mudanças
na saúde. Um pouco antes havia sido realizada a IX Conferência Nacional
de Saúde, que, embora defendida e conduzida de forma destemida pelo
ministro anterior, Adib Jatene, foi mais um evento político a demonstrar a
insatisfação no país com o modelo assistencial vigente. Não havia, na ocasião, grandes propostas de avanços, e, mesmo que houvesse, a conjuntura
era francamente desfavorável a inovações.
O segundo ministro da Saúde de Itamar Franco, Henrique Santilo,
como ex-governador de Goiás já havia trabalhado com uma proposta
semelhante à do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs);
esta, junto com a experiência do Ceará, são consideradas pioneiras no Brasil.1 Santilo tinha como assessor especial um técnico brasileiro do Unicef,
Halim Girade, que acumulara marcante experiência em trabalhos comunitários em Goiás e em outros estados do Brasil. O Unicef, organismo internacional no qual trabalhava Girade, já vinha apoiando também o Pacs,
particularmente no período 1992-1993, quando o programa esteve “em
baixa” no Ministério da Saúde.
Em 1994, ano de sua criação, o Programa de Saúde da Família foi
definido como uma estratégia de consolidação do Sistema Único de Saúde
e parte de um processo de planejamento estratégico com implicações na
1

Estudo elaborado por Santana et al. (2010) destaca que o processo de implantação da Atenção Primária à Saúde no Distrito Federal, marcado por diversas iniciativas importantes, entre
as quais merecem ênfase o Projeto Planaltina e o Plano de Assistência à Saúde do DF, também pode ser colocado entre as experiências consideradas pioneiras por também conter o
embrião de ideias inovadoras coincidentes com as que orientaram outras experiências que
antecederam programas de abrangência nacional, como o Programa de Agentes Comunitários da Saúde (PACS) e o Programa de Saúde da Família (PSF), lançados pelo Ministério da
Saúde em 1991 e 1994, respectivamente.
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ampliação da oferta de cuidados básicos, bem como uma ação potencialmente hegemônica na organização e na prática sanitária (SOUSA, 2007).
Talvez por isso fosse visto, segundo autores que o analisaram à época de
sua criação, como “o SUS que está dando certo”, visão que se justificava
diante do seu caráter de reorganizador dos serviços, da sua potencialidade
na substituição do modelo assistencial vigente, na geração de vínculos e
responsabilidades entre os serviços e sua população. Enfim, por se constituir fonte de inspiração para novas práticas de gestão, tanto no plano
estadual como no local.
Alguns aspectos do contexto político e do conteúdo do PSF em sua
etapa inicial foram detalhados em documentos do Ministério da Saúde,
que abordavam, por exemplo:
a) a vinculação de uma “crise estrutural” do setor público à fragilidade da eficiência e da eficácia da gestão das políticas sociais;
b) a denúncia da incapacidade de algumas propostas “inspiradas
na Reforma Sanitária e pelos princípios do SUS”, tais como os
Sistemas Locais de Saúde (Silos) e os Distritos Sanitários, de
promover mudanças significativas no modelo assistencial;
c) a priorização do “estabelecimento de vínculos e a criação de
laços de compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população” como ponto central de atuação do PSF;
d) a proposta de mudanças“no objeto de atenção, forma de atuação e organização geral dos serviços” por meio da “reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios”;
e) a busca de uma “compreensão ampliada do processo saúde/
doença” com ênfase em intervenções “de maior impacto e significação social”.
Documento do MS de 1997 procura enfatizar algumas características inovadoras pretendidas pelo PSF, como, por exemplo:
a) fugir ao caráter “vertical e paralelo” dos demais programas do
Ministério da Saúde;
b) constituir-se em proposta substitutiva com inovação técnica,
política e administrativa;
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c)
d)

incorporar os princípios da vigilância à saúde;
negar o equívoco da identificação do PSF como “um sistema
de saúde para os pobres”.

Assim, o programa deve ser entendido, por um lado, como um
“modelo substitutivo”da atenção básica de feição tradicional, porém encarando a questão da equidade. Por outro, como prática de alta complexidade em termos do conhecimento e do desenvolvimento de habilidades
e mudanças de atitudes, ainda que de baixa densidade tecnológica no
tocante a equipamentos e outros recursos de complementação diagnóstica
e de terapêutica de ponta.
Os seguintes aspectos resumem a trajetória do PSF na sua primeira
década de funcionamento no Brasil:
a) transferência do programa da Funasa para a SAS/MS, conferindo maior poder a seus dirigentes e mais articulação de suas
práticas com a superação do caráter de “programa vertical”;
b) normatização que facultou ao programa maior qualificação de
sua atuação, como, por exemplo, as portarias anteriores à NOB
96, exigindo que o PSF se articulasse às condições de gestão do
SUS nos municípios, de acordo com a NOB 93;
c) conjunto normativo inaugurado pela NOB 96, que criou o
piso da atenção básica e os mecanismos de financiamento
mais estáveis e intensivos para as atividades ligadas à atenção
básica;
d) estabelecimento (Portaria n. 1.329/1999) de financiamento
diferenciado por cobertura populacional, que incentivou a
expansão qualificada do programa de forma substitutiva e não
mais como um processo pontual e paralelo, além da complementação da mesma norma em 2000, com o estabelecimento
do índice de cadastramento de famílias como critério;
e) criação dos Polos de Capacitação em quase todos os estados
brasileiros, com repercussões positivas na oferta de vagas em
cursos e outras atividades de capacitação para as equipes;
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f)

g)

h)
i)

desenvolvimento de uma estratégia de avaliação e mensuração
do impacto do programa que tem permitido rever as metas e
as estratégias anteriormente estabelecidas;
busca de financiamento alternativo, por exemplo, no Reforsus,
procurando desenvolver projetos de investimentos não só em
termos físicos, como de qualificação de equipes e de unidades
gestoras, e também a abertura de crédito no Banco Mundial e
em outros organismos para ampliar a incorporação do PSF nos
grandes centros urbanos (Proesf);
articulação internacional do programa, obtida graças à realização de dois seminários internacionais, em 1998 e 2001;
incremento da visibilidade e da autoestima das equipes, possibilitado por um conjunto numeroso de ações, entre as quais
podem ser citadas as oportunidades de capacitação oferecidas
pelos polos; a realização de atividades de avaliação participativa; a realização da I Mostra de Experiências em Saúde da
Família em 1999; a premiação realizada em 2002 com a presença do Presidente da República.

1.2.	Período pós-2003: consolidação e qualificação
Ao longo do período iniciado nos anos 2000, importantes avanços
ocorreram em relação à Estratégia de Saúde da Família no Brasil (PAIM et
al., 2011; SOUSA, 2007). Esses avanços, especialmente ao longo da década
que vai de 2001 a 2010, também estão demonstrados em pesquisa realizada pelo Cedeplar da UFMG (BARBOSA et al., 2010). Neste estudo são
comparados resultados obtidos pelo Ministério da Saúde em 2001/2002
com os obtidos na pesquisa realizada pelo citado órgão entre 2008 e 2009.
As considerações a seguir tomam este estudo citado como base.
Aspecto particularmente chamativo é a mudança do quantitativo
de equipes implantadas no país, que na década passada mais que dobrou,
cobrindo quase 51% da população, configurando, sem dúvida, a consolidação, pelo menos em termos de números, da Estratégia de Saúde da
Família no Brasil.
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Um segundo aspecto destacado é a constatação de que existe grande
interdependência das múltiplas variáveis para o adequado funcionamento
da ESF. Em outras palavras, as melhorias na estrutura física não chegam a
neutralizar as diversas dificuldades e obstáculos no processo de trabalho
da SF, bem como a garantia do poder resolutivo necessário para tal nível
de atenção à saúde. Assim, o crescimento numérico verificado talvez por
si só não assegure a efetiva implementação da Estratégia, deixando em
aberto questionamentos sobre sua resolubilidade.
Verifica-se também visível melhora na estrutura das Unidades Básicas de Saúde, demonstrando aparentemente que condições objetivas de
oferta já estavam presentes quando da realização do estudo citado. De
forma idêntica, a disponibilidade de materiais também apresentou melhoria, mas há dúvidas sobre o alcance de um mínimo de equipamentos realmente necessários para o funcionamento adequado das unidades de SF.
Há naturalmente grandes variações regionais nestes achados da pesquisa.
Quanto às peculiaridades das equipes implantadas, constatou-se
que a grande maioria delas possui mais de cinco anos de funcionamento.
Persiste, contudo, um problema levantado desde o primeiro estudo, tendo,
aliás, aumentado o número de equipes que desconhece qual seja sua área
específica de abrangência, mesmo que a disponibilidade de mapas nas
unidades tenha aumentado. Isso, sem dúvida, acarretaria relativo desconhecimento das equipes a respeito da dimensão e da localização da respectiva população adscrita, constituindo, portanto, uma possível dificuldade adicional relativa à dinâmica operacional das unidades de saúde e
também um fator restritivo a uma abordagem mais proativa da população
pelas equipes.
No que tange ao processo de trabalho alguns avanços puderam ser
observados. É o caso da expressiva utilização de prontuários, da atuação
de enfermeiros(as) nas clínicas básicas, bem como do aumento do número
de atividades educativas em grupo e de atividades específicas para grupos
prioritários.
Em contrapartida, uma situação de fragilidade é representada pela
restrição de acesso a serviços e procedimentos especializados ainda presente no período mais recente, ocorrendo redução de tal disponibilidade
na grande maioria dos casos, aspecto que, sem dúvida, compromete a
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capacidade resolutiva da ESF. Assim, o que se constata é que, embora as
condições de oferta dos serviços pareçam minimamente equacionadas, o
processo de trabalho ainda está repleto de lacunas que interferem diretamente na eficácia da APS/ESF.
Fato evidente também, além da complexidade inerente à estratégia
de SF, é sua heterogeneidade nas diversas regiões e estados. Isso implica
que as eventuais melhorias e seus impactos positivos apresentam diferentes funcionalidades conforme a região, ampliando assim o desafio quanto
ao alcance do melhor nível possível de capacidade resolutiva nesse nível
de atenção à saúde.
Dessa forma, a pesquisa demonstra que, mesmo tendo havido
melhoras em diversos quesitos, ainda que retrocessos em outros, impedindo ou dificultando o cumprimento pleno dos seus objetivos, considera-se que, acima de tudo, a ESF deve ser encarada sob perspectiva sistêmica
e processual. Com efeito, o estudo aponta diversos aspectos que podem
e devem ser aprimorados para o avanço na condução da ESF, sem abrir
mão de seu papel na organização do SUS, e ao mesmo tempo recomendando que novos estudos sejam realizados visando elucidar, de maneira
qualitativa, as dificuldades já conhecidas historicamente, e assim propor
respostas e ações efetivas.
Em período de tempo aproximadamente correspondente ao da
pesquisa referida, também não faltam evidências de que estão ocorrendo
importantes mudanças no perfil de mortalidade e morbidade quando se
comparam comunidades atendidas pela ESF e outras ainda não atendidas.
Assim, um dos variados estudos realizados no Brasil, no caso em Santa
Catarina (BOING e cols., 2012), demonstrou apreciável redução das internações por condições sensíveis à atenção primária (CSAP) no Brasil entre
1998 e 2009, queda que ocorreu na maior parte das UFs e nos diversos
grupos de doenças/agravos.
O trabalho em foco, entre outros aspectos, aponta que menores
taxas de internações por CSAP estão associadas a uma maior disponibilidade de médicos generalistas por habitantes na ESF, com melhor avaliação
do serviço pelo usuário, continuidade da assistência com o mesmo médico
de família, maior número de consultas preventivas e regiões com centros
de saúde. Além disso, o melhor acesso à atenção primária está associado
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a menos internações por CSAP, e os valores mais elevados de internações
ocorrem em regiões com maior quantidade de leitos hospitalares privados.
Constata-se também que as internações neste grupo podem ser evitadas
ou diminuídas por ações próprias da APS, por exemplo, imunizações e
controle de doenças crônicas.
Conclui-se que a expansão da Estratégia de Saúde da Família ocorrida no Brasil nos últimos anos gerou forte impacto no acesso, revelando
seu alto potencial para reduzir as internações por CSAP. Em contrapartida,
algumas dificuldades na implantação da ESF, muitas vezes agravadas por
programas ainda verticalizados e por alta exclusão no acesso aos serviços
de saúde, podem levar à manutenção de taxas elevadas de internações
por CSAP. Contribuem para tanto também as condições socioeconômicas
precárias e a baixa oferta de serviços especializados e de referência em
geral, que podem estar influenciando as diferenças regionais encontradas.
Assim, a continuidade da ampliação da cobertura da ESF, a qualificação
da gestão e o atendimento das diretrizes conceituais da APS devem ser
assegurados, finalizam os referidos autores.
Esses dados foram confirmados por outra pesquisa (GUANAIS;
MACINKO, 2009), a qual, embora em período mais restrito de análise
(1998-2002), demonstrou redução apreciável no Brasil daqueles tipos de
internações em relação, por exemplo, a diabetes, doenças cardiovasculares
e respiratórias, reduzindo esses eventos em cerca de 120 mil e evitando
despesas da ordem de 63 milhões de dólares.

1.3.	O panorama das mudanças normativas e institucionais
na segunda década da ESF
A década seguinte (segunda) da ESF foi também de grandes mudanças institucionais. Em relação ao surgimento de propostas de qualificação
técnica, constituem fatos notáveis, entre outros, o documento da Comissão de Avaliação da Atenção Básica, contendo os resultados da primeira
análise nacional sistemática da ESF, já comentada anteriormente. Em
2005, registra-se a implementação do processo de avaliação para melhoria
da qualidade da Estratégia de Saúde da Família (AMQ), complementada
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em 2012 pelo processo de autoavaliação para a melhoria do acesso e da
qualidade da atenção básica (AMQ).
Do ponto de vista normativo também ocorreram mudanças importantes, como a Portaria nº 648/GM/MS, de 2006, que dispõe sobre a
carga horária dos profissionais médicos que compõem as equipes de SF;
a Portaria nº 154, de 2008, que institui os Núcleos de Apoio à Saúde da
Família (Nasf); o Decreto nº 6.286/2007, que cria o Programa Saúde na
Escola (PSE), com responsabilidade direta das equipes de SF; a Portaria
nº 302/2009, que regulamenta a incorporação dos profissionais de saúde
bucal na ESF; e a Portaria nº 4.279/2010, que estabelece diretrizes para a
organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS.
Marco especial é a Portaria nº 2.488/2011, que aprova nova versão
da Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a ESF e para o
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs), reforçando, no primeiro caso, dispositivo anterior relativo à flexibilização da carga horária
dos médicos (FONTENELLE, 2012).
De relevante importância, por estabelecer novas regras relativas à
carga horária e ao processo de trabalho de profissionais da ESF, é ainda
a Portaria nº 1.377/2011. Esse ato estabelece critérios para definição das
áreas e das regiões prioritárias com carência e dificuldade de retenção de
médico integrante de equipe de Saúde da Família oficialmente cadastrada
e das especialidades médicas prioritárias. Adicionalmente, foi publicada
a Portaria Interministerial MS/ME 2.087 de 2011 criando o Programa de
Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab).
Sem dúvida, o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a chamada Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), traz também
dispositivos de alto impacto sobre a Estratégia de Saúde da Família. Assim,
já em seu artigo 2º define o conceito de portas de entrada aos serviços de
atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. O mesmo decreto trata
ainda de três instrumentos de especial interesse para a ESF, quais sejam:
a) o Mapa da Saúde, contendo a distribuição dos recursos humanos e das ações e serviços de saúde ofertados, considerando-se a
capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho
aferido com base nos indicadores de saúde do sistema;
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b)

c)

as Redes de Atenção à Saúde, definidas como conjunto de
ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da
assistência à saúde;
os Protocolos Clínicos/Diretrizes Terapêuticas, mediante
os quais se estabelecem critérios para o diagnóstico da doença
ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado; os mecanismos de controle clínico, bem como o acompanhamento e a
verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos no
SUS.

Mais adiante (artigo 5º), o Decreto n. 7.508 estabelece que para ser
instituída uma Região de Saúde é preciso ter, no mínimo, ações e serviços
de atenção primária, além de outros. Por sua vez, o artigo 8º prevê que o
acesso universal, igualitário e ordenado às ações e aos serviços de saúde se
inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada
e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.
Uma súmula dos principais instrumentos normativos que afetam a
ESF é mostrada no Anexo 3.
Os gráficos seguintes, baseados em dados disponíveis na página
web do Ministério da Saúde, demonstram a evolução quantitativa da ESF
em seus diversos aspectos (equipes, saúde bucal, ACS, municípios atendidos, cobertura estimada, etc.) nos quase vinte anos de sua implantação
no Brasil.
O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) começou
a ser implantado em 1991, três anos antes da criação do PSF, em 1994.
Em 1998, o Pacs já estava implantado em todas as regiões do Brasil, com
uma cobertura estimada em mais de 25% da população, de acordo com os
parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Em algumas regiões, como o Norte e o Nordeste, já havia, em 1998,
uma cobertura em torno de 50% da população (56,5% e 47,5%, respectivamente). Quase 15 anos depois, em 2012, a cobertura populacional estimada
já alcançava 50% da população em todas as regiões do país (média nacional de 65%), apresentando as coberturas mais elevadas na Região Nordeste
(cerca de 87%) e a mais baixa na Região Sudeste (50,6%) (Gráfico 1).
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Gráfico 1

Proporção de cobertura populacional estimada por agentes
comunitários de saúde, Brasil e regiõees, 1998 - 2012
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Fonte: http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php

A cobertura estimada com equipes de Saúde da Família era bem
mais modesta em 1998 do que no caso do Pacs. Nesse ano, pouco mais de
6% da população do país contava com equipes de Saúde da Família.
O incremento começou a ser mais forte a partir do ano 2000. Nesse
ano já estavam implantadas equipes com uma cobertura nacional estimada de 17,4% da população, chegando a quase 32% em 2002 e 50,7%
em 2009. Nesse ano a cobertura estimada já alcançava 50,7% da população. A partir desse ano o crescimento tornou-se mais lento, chegando a
perto de 55% de cobertura em 2012.
Em termos regionais, em 2012 o percentual da população beneficiada era mais alto no Nordeste (72,5%) e mais baixo no Sudeste (44,2%).
Nas demais regiões a cobertura estimada ficava entre 51,3% (Norte) e
54,7% (Centro-Oeste) (Gráfico 2).
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Gráfico 2

Proporção de cobertura estimada por equipes de saúde da
família, Brasil e regiões, 1998 - 2012
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A cobertura das capitais (média por região) é inferior à cobertura
das respectivas regiões. A cobertura estimada média das capitais brasileiras é de 38,3% em 2012. O dado interessante é que, em termos regionais, a cobertura média é mais elevada nas capitais das Regiões Sudeste e
Sul (quase 41%), e a menor cobertura média é a da Região Centro-Oeste
(cerca de 30%) (Gráfico 3).
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Proporção de cobertura estimada por equipe de saúde da
família, Brasil e capitais/regiões em 2012

Gráfico 3
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O crescimento do número de equipes de Saúde da Família tem sido
exponencial no país como um todo. Parte de pouco mais de 3 mil equipes
em 1998 para 33.400 em 2012 (Gráfico 4).
Número de equipes de saúde da família implantadas, Brasil
e regiões, 1998 - 2012

Gráfico 4
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O número de equipes de saúde bucal teve um incremento maior
a partir de 2003. Nesse ano estavam implantadas mais de 6 mil equipes.
Esse número dobrou dois anos após, em 2005, chegando a 22.203 equipes
em 2012. As regiões com maior quantidade de equipes são a Nordeste,
com mais de 10 mil, e a Sudeste, com 5.768 equipes (Gráfico 5).
Gráfico 5. Número de equipes de saúde bucal - modalidades I e II,
Brasil e regiões, 2001 a 2012
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2

Processos de trabalho na estratégia
de saúde da família

C

omo ponto de partida, retoma-se diretamente a concepção da Atenção Primária (APS) originária da Organização Mundial de Saúde:
Primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da
comunidade com o sistema nacional de saúde, levando
a atenção à saúde mais próxima possível do local onde
as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro
elemento de um processo de atenção continuada à saúde.
(OMS, 1978)

Todavia, é preciso também considerar que um consenso sobre tal
definição não é absolutamente regra entre os autores que tratam da matéria. A APS pode também ser considerada porta de entrada em um sistema
de saúde e reconhecida como instrumento fundamental para organizar e
fazer funcionar o sistema de saúde como um todo, com ênfase na resolução efetiva de casos e na minimização de custos, além de ser orientada
para a satisfação das demandas da população em face dos problemas de
saúde mais comuns.
Outros consideram-na uma estratégia de organização do sistema
de saúde, caracterizada pelo poder de recombinar, reorganizar e reordenar os recursos do sistema, como foco em satisfazer as necessidades da
população.
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Este último conceito de APS, ao enfatizar a reorganização do sistema de serviços de saúde, tem como referência a ideia de que tais sistemas podem ser fragmentados ou integrados. Os primeiros são organizados
por níveis hierárquicos, segundo a complexidade crescente, na tradicional
forma de “pirâmide”. Neles a APS nada mais seria do que um primeiro
nível de complexidade. Em tal contexto, a maneira de se organizar serviços
de saúde estaria focalizada no atendimento aos portadores de condições
agudas, ou seja, doenças e agravos com duração limitada, manifestação
abrupta, causalidade simples e possibilidades precisas de diagnósticos.
Por sua vez, sistemas integrados de saúde estabelecer-se-iam sob
a configuração de uma rede integrada, de natureza horizontalizada em
termos de hierarquia, na qual a APS seria o centro de comunicação, sem
hierarquia com os outros níveis ou “nós” de tal rede. Nesses sistemas, a
atenção está voltada para condições crônicas, isto é, aquelas de manifestação gradual, duração indefinida, múltiplas causas, além de incerteza nos
diagnósticos.
Assim, é o atributo de “centro de comunicação” em uma rede horizontal que qualifica e distingue a APS de outras modalidades de atenção.
Dessa forma, passa a cumprir as funções essenciais de:
a) resolver a maioria dos problemas da população;
b) organizar os fluxos e os contrafluxos dos pacientes pelos diversos pontos da atenção à saúde;
c) corresponsabilizar-se pela saúde dos cidadãos em todos os
pontos de atenção à saúde existentes na rede.
No Brasil, a Atenção Primária à Saúde (APS) está organizada em
conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo
representada pelo Programa de Saúde da Família (PSF), a partir de 1996
denominado Estratégia de Saúde da Família (ESF). Desde 2006 a vigência da Política Nacional da Atenção Básica (Pnab) institucionalizada pelo
Ministério da Saúde conferiu à ESF o estatuto de “modelo estruturante”
no SUS.
As principais características da ESF estão representadas pelas ações
de uma equipe composta, na sua configuração básica, por um médico
generalista ou de família, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um

44

número variável de agentes comunitários de saúde (ACS).1 Cada equipe é
responsável pela atenção integral e contínua a uma população dita “adscrita” de, no máximo, 4 mil pessoas.
A Pnab estabelece que a ESF deve considerar os sujeitos de sua
atuação em sua singularidade, complexidade, integralidade e inserção
sociocultural, buscando a promoção da saúde, a prevenção, o tratamento
de doenças, bem como a redução de danos ou sofrimentos que possam
comprometer suas possibilidades de vida saudável. Seus objetivos, dessa
forma, seriam reorganizar as práticas assistenciais, substituindo os tradicionais modelos de assistência, orientados, quase exclusivamente, para a
cura de doenças e a hospitalização.
Na ESF a atenção deve ter como foco as famílias, entendidas e percebidas em seu ambiente próprio, para possibilitar às equipes envolvidas
com as famílias de sua área de abrangência a compreensão ampliada do
processo saúde-doença e da oportunidade e da necessidade de intervenções que devem ir além das práticas meramente curativas (BRASIL, 1997).
O processo de trabalho em Saúde da Família possui, assim, atributos bem definidos, nos termos propostos por Starfield (1998) e aceitos
universalmente. São eles:
a) atenção ao primeiro contato (acessibilidade e uso do serviço a
cada novo problema ou novo episódio de um problema pelo
qual as pessoas buscam atenção à saúde);
b) longitudinalidade ou continuidade (parceria sustentada, na
qual o paciente é tratado como uma pessoa completa, existência de uma fonte continuada de atenção e sua utilização ao
longo do tempo);
c) integralidade (as Unidades de Atenção Primária devem fazer
arranjos para que o paciente receba todos os tipos de serviços de atenção à saúde necessários, mesmo aqueles que nelas
não possam ser oferecidos eficientemente); dizendo de outra
forma, não basta aconselhar o paciente a buscar um serviço

1

A partir de 2003 a Estratégia de Saúde da Família passou a contar com equipes de saúde bucal, com a seguinte configuração básica: cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal ou técnico
em saúde bucal (modalidade 1).
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d)

e)

especializado, é necessário assumir o encargo de garantir
(agendar) esse atendimento na instância apropriada do SUS;
coordenação (forma de continuidade, seja por meio dos profissionais, seja por meio de prontuários médicos, ou ambos, além
do reconhecimento de problemas identificados em outros serviços, visando a uma atenção mais integral);
focalização na família e orientação comunitária como fatores
importantes do contexto socioeconômico-cultural, devendo,
portanto, ser considerados parte dos atributos da Atenção
Primária.

Nos termos da Política Nacional de Atenção Básica (Ministério da
Saúde, 2006), esta deve ser desenvolvida em equipe mediante práticas
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, dirigidas a populações
de territórios previamente delimitados. Tais equipes assumem a responsabilidade sanitária no território em que vivem essas populações, utilizando
tecnologias complexas, porém de baixa densidade, com o intuito de obter
a solução dos problemas de saúde de maior frequência e relevância que
acometem a população de seu território. A atenção básica representa, além
do mais, o ponto de contato preferencial dos usuários com o SUS, orientando-se de acordo com os princípios deste, tais como integralidade, equidade e participação social, dando ênfase à acessibilidade, à coordenação
do cuidado, ao vínculo, à continuidade da atenção, à responsabilização e
à humanização.
O processo de trabalho das equipes de Saúde da Família compreenderia, então, as seguintes atividades:
a) definição do território de atuação das UBS e cadastramento da
população a ser coberta;
b) programação e implementação das atividades, priorizando a
solução dos problemas de saúde mais frequentes e considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda
espontânea;
c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir
positivamente no processo de saúde-doença da população e
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d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

ampliação da participação social na defesa da qualidade de
vida;
desenvolvimento de ações focalizadas nos grupos de risco
e nos fatores de risco comportamentais, alimentares e/ou
ambientais com a finalidade de prevenir o aparecimento ou o
agravamento de doenças e danos evitáveis;
assistência básica integral e contínua, organizada à população
adscrita, com garantia de acesso ao apoio diagnóstico e
laboratorial;
implementação das diretrizes da Política Nacional de Humanização, incluindo o acolhimento;
realização de primeiro atendimento às urgências médicas e
odontológicas;
participação das equipes no planejamento e na avaliação das
ações;
desenvolvimento de ações intersetoriais, integrando projetos
sociais e setores afins voltados para a promoção da saúde;
apoio a estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle da sociedade sobre o sistema de saúde.
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3

Estudo Delphi

3.1.	Metodologia
3.1.1. Características do Método Delphi

O

Método Delphi, desenvolvido nos Estados Unidos por pesquisadores da Rand Corporation, foi inicialmente concebido em 1952 para
proporcionar um instrumento de previsão sobre temas internacionais e
militares. Posteriormente, passou a ser aplicado, com êxito, como ferramenta de predição nos campos empresarial e tecnológico, bem como na
sociologia e na saúde.
O Delphi é definido como método de estruturação de um processo
de comunicação colegiada que permite a um grupo de pessoas tratar de
problemas complexos. Seu objetivo é a obtenção de uma opinião coletiva
qualificada sobre determinadas questões a ser elaborada por um grupo de
especialistas selecionados, como no caso presente.
São características básicas do método que o diferenciam de outras
técnicas de grupo:
i)
manutenção do anonimato dos participantes durante o
processo;
ii) retroalimentação controlada;
iii) resposta estatística de grupo.
Sua base situa-se na interação entre três elementos:
i)
Comitê Delphi, constituído pelo Grupo Coordenador, que
pode contar com o apoio de um Comitê Assessor;
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ii)
iii)

participantes (painelistas) agrupados segundo determinadas
características;
questionário(s).

O Grupo Coordenador e o Comitê Assessor compartilham as
seguintes funções:
a) elaboração do protocolo de trabalho, incluindo a definição
das áreas temáticas objeto do estudo, dos critérios para a seleção dos participantes/painelistas, os calendários previstos e o
desenho do informe final;
b) definição da composição do painel, promovendo a efetiva participação dos seus integrantes;
c) elaboração e envio do questionário;
d) apuração e interpretação dos resultados;
e) produção do informe final.
O grupo de participantes (ou simplesmente painelistas) constitui o
elemento principal do método, uma vez que sobre ele recai a responsabilidade de emitir as respostas, as quais, depois de consolidadas, constituem
o output da técnica.
A interação entre o Grupo Coordenador e os participantes foi feita
por meio de questionário estruturado, com questões fechadas, com o objetivo de possibilitar o tratamento estatístico posterior.
A técnica, nos seus primeiros usos, utilizava como participantes
apenas especialistas, o que lhe conferia um aspecto mais restrito. Posteriormente passou-se a utilizar um conceito bem mais aberto, buscando-se
os participantes no universo de pessoas implicadas no problema que se
deseja pesquisar, ou, como define Landeta (1999), “todo aquele indivíduo
cuja situação e recursos pessoais lhe possibilite contribuir positivamente
para o alcance da finalidade que motivou a aplicação do método”.
Estudos (GALANCE; MIKUS, apud LANDETA, 1999) que procuraram estimar a relação entre o tamanho dos grupos de participantes e o
erro na previsão final, medido pelo afastamento da mediana do valor real,
demonstraram que o erro tende a diminuir exponencialmente à medida
que se aumenta o tamanho da amostra. Esses mesmos estudos indica-
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ram um número mínimo de sete membros, dependendo da natureza e
da especificidade do tema a ser estudado. Também expressaram que um
número muito maior de participantes não produzia ganhos significativos
na capacidade de previsão, não compensando os incrementos de custos e
de trabalho.
Ao serem convidados para o estudo, os participantes devem ser
esclarecidos sobre os propósitos da pesquisa, a natureza do método a ser
utilizado, a tipologia dos pares, o número de questões a que deverão responder, o tempo aproximado requerido para o preenchimento e o sigilo
quanto à individualização das respostas. Essas informações devem ser
prestadas por escrito, seguidas, quando necessário, por um contato direto
(telefônico ou por e-mail) para esclarecer dúvidas e confirmar o desejo real
de participar do estudo. Nas questões que tratam de opinião sobre tendências, é fundamental enfatizar para o participante que suas respostas
devem expressar o que eles acham que vai ocorrer, e não o que gostariam
que viesse a acontecer. É desejável solicitar no convite ao participante a
autorização para que seu nome seja divulgado quando da publicação dos
resultados agregados.

3.1.2. Aplicação do Método Delphi nesta pesquisa
Apesar de usualmente ser utilizado para prospecção, o método pode
também ter emprego na identificação do grau de consenso/dissenso em
questões consideradas relevantes e/ou polêmicas, como nesta pesquisa.
O painel teve a seguinte composição:
a) pessoas que tiveram passagem ou estão atualmente em funções de gestão da APS/ESF no âmbito do Ministério da Saúde
e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde;
b) pesquisadores e/ou formadores de opinião no âmbito da política de saúde com dedicação e interesse na área de atenção
básica;
c) profissionais (médicos, odontólogos e enfermeiros) com presença atual ou passada em equipes de Saúde da Família.
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A identificação dos nomes dos participantes partiu inicialmente de
indicações feitas pelo Grupo de Coordenação da pesquisa. A essas sugestões foram acrescidas sugestões de interlocutores convidados para participar de entrevistas semiestruturadas. Indicações de nomes de profissionais
com algum tipo de experiência, atual ou pretérita, na gestão da atenção
básica nos estados e nos municípios foram feitas por esses entrevistados
e também buscadas no Conselho Nacional de Secretários Estaduais de
Saúde (Conass) e no Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde (Conasems). Esses interlocutores atuaram como uma espécie de
Comitê Assessor.
As fases do estudo foram as seguintes:
a) formação do Grupo Coordenador;
b) determinação de interlocutores a serem entrevistados como
subsídio à definição de temas/questões a serem pesquisadas e
sugestão de nomes para participantes;
c) realização de entrevistas semiestruturadas com interlocutores
selecionados;
d) seleção dos tópicos e das questões, bem como dos critérios
para escolha dos participantes;
e) elaboração e teste do questionário;
f)
envio dos questionários;
g) tabulação das respostas obtidas e análise dos resultados;
h) elaboração de informe final.
As entrevistas com interlocutores selecionados visavam conhecer a
opinião desses especialistas sobre alguns pontos centrais relacionados ao
papel da atenção básica e, em particular, do PSF, tais como concepções,
trajetória e principais problemas da APS/ESF e de seu processo de trabalho. Essas entrevistas forneceram subsídios para a definição dos principais tópicos e a elaboração do questionário Delphi posteriormente preparado pelo Grupo Coordenador. Ademais, conforme já mencionado, essas
entrevistas serviram, adicionalmente, para identificar nomes de possíveis
participantes.
Todos os participantes receberam o mesmo questionário. As questões foram agrupadas em grandes grupos: princípios e diretrizes gerais;
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medidas de política e de gestão; gestão do trabalho; e processos de
trabalho.
Foram propostas 15 questões, cada uma com certo número de afirmativas ou quesitos, totalizando 57 itens de respostas. Nas questões buscou-se avaliar tanto o grau de consenso/dissenso em relação a afirmativas
e/ou condições propostas como o grau de importância de determinados
fatores e/ou medidas de política. As perguntas foram todas“fechadas”, isto
é, as opções de respostas estavam previstas no próprio questionário. Entre
as opções inseriu-se a possibilidade de não se manifestar sobre o assunto,
por considerar não ter opinião formada.
Os participantes foram convidados a participar da pesquisa por
meio de e-mail encaminhado pelo Grupo Coordenador. Esse primeiro
contato ocorreu no período de 15 de julho a 6 de agosto de 2013. Para
alguns convidados, principalmente coordenadores de atenção básica dos
estados e dos municípios das Regiões Norte e Nordeste, foi solicitada a
indicação de nomes, com as características anteriormente citadas, para
participarem da pesquisa.
Após o recebimento do comunicado de interesse em participar
da pesquisa, foi enviado novo e-mail com link de acesso ao questionário
enviado. No questionário, logo de início, o participante era convidado a
confirmar sua participação mediante concordância com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para aqueles que concordaram em
participar da pesquisa, bem como permitiram a inclusão de seus nomes
na lista de participantes, foi reiterado o compromisso de não divulgar os
dados de forma individualizada.
O questionário ficou disponível na internet entre 10 de agosto e 8
de outubro de 2013. Nesse ínterim, o prazo inicial de entrega foi prorrogado, tendo sido enviados automaticamente e-mails de reforço aos painelistas convidados, inclusive para aqueles que não haviam respondido
afirmativamente ao convite para participar da pesquisa.
Na aplicação dos questionários foi utilizado o LimeSurvey, um
software livre para aplicação de questionários online escrito em PHP,
podendo-se utilizar bancos de dados MySQL, PostgreSQL ou Microsoft
SQL Server para armazenamento dos dados.
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A lista de convidados incluiu 255 pessoas. Desse total, foram retiradas 11 pessoas cujos e-mails voltaram por erro de endereçamento, não
sendo possível obter o e-mail correto para o reenvio, além de outras quatro
pessoas da equipe do Nesp que foram incluídas apenas para acompanhar
a emissão periódica pelo LimeSurvey de lembretes que reforçavam o convite à participação na pesquisa.
Assim, o número de pessoas que devem ter recebido convite para
participar da pesquisa foi de 240. Destas, 175 abriram o link da pesquisa.
Contudo, os convidados que efetivamente responderam ao questionário
foram 125, pois cinquenta não chegaram a abrir o link com o questionário
ou apenas o abriram, mas não o responderam. Dessa forma, o percentual
de resposta foi de 52%, o que, neste tipo de estudo, pode ser considerado
de razoável para bom.
A pesquisa foi realizada em uma única rodada, e os resultados
foram analisados de forma global (conjunto das respostas) e segundo
alguns subgrupos, a saber:
•
por tipo de vinculação à APS/ESF, caso em que foram separados os participantes com experiência exclusiva como membro
de equipe, como gestor ou como docente e/ou pesquisador;
•
os que tiveram experiência diversificada (como membro de
equipe, mais outra forma de vínculo).
Para algumas questões também foram apuradas respostas segundo
a categoria profissional do participante (médico, enfermeiro, odontólogo
ou outra).

3.2.	Perfil dos participantes
No painel formado, a maior parcela de participantes é composta por
médicos (57 em 125 ou 45,6%); os enfermeiros, o segundo grupo quantitativamente mais expressivo, têm um percentual bem menor: 21,6%. Nas
três categorias especificadas na Tabela 1 a menos representada é a odontológica (15,2%). No grupo “outros profissionais”, 17,6% do total, assistentes sociais e psicólogos (14 em 22) compõem o segmento mais expressivo.
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Tabela 1

Número de participantes, segundo profissão.

Profissionais

Convidados*

Participantes

%

Enfermeiros

...

27

21,6

Médicos

...

57

45,6

Odontólogos

...

19

15,2

Outros

...

22

17,6

Total

240

125

100

* Número de e-mail enviados

A maioria (65,60%) dos painelistas reside nas Regiões Sudeste
(38,40%) e Centro-Oeste (27,20%), em decorrência da forte participação
na pesquisa de residentes em Minas Gerais e no Distrito Federal (Tabelas
2 e 3). Essas duas unidades da Federação são os estados de residência de
44% do total de participantes (MG: 24,80%; DF: 19,2%).
A distribuição por região dos participantes foi devida ao processo
de seleção dos convidados baseado em critérios estabelecidos pelo Grupo
Coordenador e sugestões de quadros com reconhecida expertise em APS/
ESF. Ademais, em nenhum momento se pretendeu buscar representatividade regional dos entrevistados em termos estatísticos, uma vez que esse
requisito foi considerado desnecessário na condição em que o Método
Delphi foi utilizado nesta pesquisa.
Tabela 2

Distribuição dos
entrevistados por
Região de residência,
Outubro, 2013

Tabela 3

Distribuição do
entrevistados por
estado de residência,
Outubro, 2013

Região

Número

Estados

Número

%

%

Norte

12

9,60

MG

31

24,80

Nordeste

21

16,80

DF

24

19,20

Centro O.

34

27,20

SP

9

7,20

Sudeste

48

38,40

RJ

8

6,40

Sul

10

8,00

PE

7

5,60

BRASIL

125

100

RS

7

5,60

GO

6

4,80

Outros

33

26,40

BRASIL

125

100
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A grande maioria dos participantes (77,6%) está na faixa etária
entre 31 e 59 anos, vale dizer, na plenitude de sua vida profissional, fase
em que acumula experiência, maturidade e capacidade de trabalho. Os
mais jovens (menos de 31 anos) correspondem a pouco mais de 6% dos
entrevistados, enquanto aqueles com 60 ou mais anos de idade são 16%
(Tabela 4).
Tabela 4

Percentual de entrevistados por categoria profissional e total
segundo grupos etários, outubro, 2013
Categorias profissionais

Idade

Enfermeiros

Médicos

Odontólogos

Outros

Total

até 30 anos

11,11

7,02

0,00

4,55

6,40

31-59 anos

88,89

70,18

78,95

81,82

77,60

mais de 60

0,00

22,81

21,05

13,64

16,00

Total

100

100

100

100

100

Mas a vivência profissional dos participantes também pode ser
medida, de forma ainda mais específica, sob o ponto de vista do tempo
de envolvimento com a APS/ESF. Nessa perspectiva, poderiam ser considerados mais experientes aqueles que declararam contar com mais de dez
anos de vinculação à APS/ESF, o que acontece com 60,80% do total de
entrevistados.
Os mais experientes também predominam em cada categoria
isoladamente, como mostra a mesma tabela. Entre os odontólogos, por
exemplo, alcança 73,7%, ou mesmo a totalidade, se ampliado o critério
mediante a inclusão dos profissionais de odontologia com mais de cinco
anos de envolvimento com a APS/ESF (Tabela 5).
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Tabela 5

Percentual de entrevistados por categoria profissional
segundo o tempo de relação/envolvimento com a APS/ESF,
Outubro, 2013

Tempo de relação/envolvimento com a APS/ESF (em
anos)

%
Enfermeiros

Médicos

Odontólogos

Total
Outros

Menos de 2

0,00

8,77

0,00

4,55

4,80

2a5

25,93

10,53

0,00

22,73

14,40

5 a 10

14,81

19,30

26,32

22,73

20,00

10 e mais

59,26

61,40

73,68

50,00

60,80

Total

100

100

100

100

100

O produto gerado por esta pesquisa – um perfil do pensamento de
especialistas sobre a situação atual da APS/ESF, seu processo de trabalho
e seu futuro no contexto do SUS – não é moldado apenas pelo tempo
de vinculação (ou experiência) do participante à Estratégia, é influenciado
também pela natureza desse vínculo. Mesmo porque, ainda que diferentes
subgrupos possam compartilhar do mesmo compromisso com a APS/ESF
como política, podem não fazê-lo com a mesma intensidade e/ou divergir
em relação às alternativas estratégicas para implementá-la.
A Tabela 6 informa o número de entrevistados por categoria e total
segundo a natureza e a qualidade de sua relação com a APS/ESF. Com
base nesse critério, os entrevistados podem ser agrupados segundo três
grandes grupos:
a) vinculação (ou experiência) exclusiva como membro de equipe,
gestor (federal, estadual ou municipal) ou como docente e/ou
pesquisador;
b) vinculação (ou experiência) não exclusiva (neste caso com base
em duas ou até mais situações) como membro de equipe mais
outro(s) tipo(s) de vinculação/experiência;
c) mais de um vínculo ou experiência, mas sem ser ou ter sido,
em algum momento, membro de equipe.
Visto sob essa ótica, 13,6% dos entrevistados têm ou tiveram experiência com a APS/ESF exclusivamente como membro da equipe. Cerca
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de um terço (32%) tem ou teve experiência exclusivamente como gestor
dos níveis municipal, estadual e/ou federal. Para 9,6% dos participantes a
experiência com a APS/ESF está relacionada exclusivamente ao campo do
ensino e da pesquisa. Entre os que tiveram mais de um tipo de experiência
ou vinculação, para 27,2% essa experiência foi como membro da equipe e
outro tipo de vinculação, enquanto para 17,6% a experiência tem ou teve
relação com outros vínculos, não incluído o de membro de equipe (Tabela
6). Ou seja, cerca de 41% dos entrevistados têm experiência concreta de
campo.
Tabela 6

Percentual de entrevistados por categoria profissional e tipo
de vinculação à APS/ESF

Natureza da relação com a APS/
ESF
Enfermeiros

Categoria profissional
Médicos

Odontólogos

Outros

Total

18,52

17,54

5,26

4,55

13,60

Federal

7,41

0,00

5,26

7,14

3,20

Estadual

22,22

5,26

21,05

64,29

17,60

Municipal

7,41

5,26

26,32

28,57

11,20

SUB TOTAL

37,04

10,53

52,63

63,64

32,00

3. ENSINO/PESQUISA (1)

3,70

12,28

5,26

13,64

9,60

4. Equipe + Outro Vinculo (2)

29,63

40,35

15,79

0,00

27,20

5. Outros (exclusive equipe) (2)

11,11

19,30

21,05

18,18

17,60

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. MEMBRO DA EQUIPE (1)
2. GESTÃO (1)

Nota: (1) Vínculo exclusivo; (2) Vínculo múltiplo.
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4

Apresentação e discussão dos
resultados

N

este capítulo são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, tanto os globais como aqueles por subgrupos, segundo vinculação às ESF e por profissão. Das 15 questões colocadas para os participantes, em nove delas (1 a 9) solicitou-se a expressão do grau de concordância
com afirmativas relacionadas ao assunto de cada questão. Nas questões
de 10 a 15, foi pedida manifestação quanto ao grau de importância das
medidas ou fatores sugeridos.

Questão 1
Estudo Delphi realizado pelo Ipea na virada do século XX mostrou
que mais da metade (54,8%) dos consultados declararam acreditar
que a universalização do então denominado Programa de Saúde da
Família seria pouco provável ou não aconteceria na primeira década
do novo milênio. Desde então, o PSF, atualmente Estratégia de Saúde
da Família (ESF), tem se expandido. Atinge hoje cerca de 50% da
população, em especial aquela social e financeiramente mais desfavorecida, ignorando a classe média, portanto ainda distante da almejada cobertura universal. A respeito desta questão, expresse seu grau
de concordância com a afirmativa a seguir:
AFIRMATIVA

0

1.1. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) será universalizada nos próximos dez anos, perdendo seu caráter de
ação seletiva restrita a segmentos populacionais de risco,
aos pequenos e médios municípios e às periferias de
cidades de maior porte, alcançando outros segmentos da
população e áreas urbanas de classe média.
0,89

1

17,86

2

45,54

3

4

27,68

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO CONCORDO;
(2) CONCORDO POUCO; (3) CONCORDO MUITO; (4) CONCORDO TOTALMENTE.

8,04
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A primeira questão, na qual se avalia a concordância com a possibilidade de universalização da ESF nos próximos dez anos, revela que
a confiança em tal quesito não é muito grande. Apenas pouco mais de
um terço dos participantes da pesquisa (35,7%) concorda de forma mais
resoluta (concordo muito ou totalmente) com a hipótese. A maioria concorda
pouco (45,54%) ou não concorda com tal possibilidade (cerca de 18%). Não
há, portanto, ao que parece, maior crédito a um processo de expansão
generalizado, o que refletiria uma expectativa mais próxima à ocorrência
de iniciativas talvez mais improvisadas e localizadas de expansão da ESF.
A avaliação das perspectivas de universalização remete às posições
de diferentes subgrupos (membro de equipe, gestão, ensino e pesquisa).
Em todos o percentual dos que são relutantes com a possibilidade de universalização da ESF compõe a maioria. Os mais descrentes pertencem ao
grupo de ensino e pesquisa, no qual 75% não concordam ou concordam
pouco; apenas 16,7% concordam muito ou totalmente. O grupo mais “otimista” é formado pelos membros de equipes, entre os quais 42% acreditam na universalização, seguidos pelo de gestão (37,5%) e o de equipe
mais outra vinculação (29,4%) (Tabela 1.1, anexa).

Questão 2
Assinale o grau de concordância com as afirmativas abaixo, que
abordam alguns aspectos da Atenção Primária à Saúde/Estratégia de
Saúde da Família (APS/ESF):
AFIRMATIVA

0

1

2

3

4

2.1. A função primordial da Estratégia de Saúde da Família
(ESF) é a promoção da saúde mediante ações desenvolvidas na comunidade de forma preponderante sobre o
atendimento individual.

41,96 20,54 28,57 8,93

2.2. Para aumentar a resolubilidade da APS/ESF a principal medida seria ampliar os recursos de diagnóstico e de
tratamento à disposição das equipes.

14,29 38,39 34,82 12,50

2.3. Para aumentar a resolubilidade da APS/ESF a principal medida seria investir na formação adequada dos
recursos humanos, bem como na capacitação continuada
destes.		

8,04

33,93 58,04
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2.4. Para aumentar a resolubilidade da APS/ESF a
principal medida seria, no curto e no médio prazos, a
capacitação de seus profissionais, sobretudo aqueles de
nível superior, em cursos formais de especialização e/ou
residência em Saúde da Família.

5,36

20,54 40,18 33,93

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO CONCORDO; (2)
CONCORDO POUCO; (3) CONCORDO MUITO; (4) CONCORDO TOTALMENTE.

Na questão 2 foram abordados alguns aspectos da ESF, mais especificamente a questão da ênfase no atendimento individual ou em ações
desenvolvidas na comunidade, bem como medidas direcionadas a aumentar a resolubilidade da Estratégia.
No item 2.1, relativo à função primordial da ESF, as respostas são
coerentes com o desenho da Política Nacional de Atenção Básica (Pnab),
apontando para a integralidade e não para o foco isolado promocional e
preventivo. Neste quesito, perto de 62,5% dos respondentes discordam ou
concordam pouco com a focalização da ESF em atividades de promoção e
prevenção. De toda forma, os que defendem um caráter mais focal (prevenção e promoção, saúde coletiva) não são irrelevantes (37,5%).
Comparando as posições dos subgrupos por tipo de vínculo e por
profissão quanto à “ênfase na comunidade”, verifica-se em todos eles que
a maioria não concorda com a ênfase restritiva na promoção da saúde e
em ações desenvolvidas na comunidade em detrimento do atendimento
individualizado. Por outro lado, ser ou ter sido membro de equipe parece
ser fator associado ao maior grau de rejeição à proposta, com 70% de respostas negativas, o que pode sugerir que esta condição valorizaria mais
a atividade clínica. Nesse campo, o grupo de ensino e pesquisa é o mais
dividido: 50% não concordam ou concordam pouco. A concordância maior
com a posição mais limitada à ação na comunidade e na promoção da
saúde está nos grupos de gestores e de ensino e pesquisa, ambos em torno
de 42%. A Tabela 2.1, anexa, oferece os números correspondentes a esta
discussão por subgrupos.
No que diz respeito ao incremento de recursos de diagnóstico e tratamento como principal medida para aumentar a resolubilidade das equipes (item 2.2), o que se verifica é uma distribuição mais equilibrada das
posições: quem não concorda ou concorda pouco tem aproximadamente a
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mesma proporção daqueles que concordam muito ou totalmente (em torno
de 52% e 47%, respectivamente).
Ainda nesse aspecto, com exceção dos membros de equipes, em
todos os demais grupos a maioria não concorda ou concorda pouco com a
ampliação dos recursos de diagnose e terapia como principal medida para
aumentar a resolubilidade. Os membros de equipe apresentam, assim, um
percentual maior de adesão à afirmativa. Nesse grupo, 58% concordam
muito ou totalmente com a afirmativa. Nos demais grupos, os que concordam com a afirmativa apresentam percentuais menores (Tabela 2.2,
anexa).
Quando na mesma questão a comparação é feita por profissão do
entrevistado, os médicos parecem apostar menos nessa medida: apenas
40% deles acreditam ser esta a principal forma para aumentar a resolubilidade da ESF; nesse aspecto são acompanhados por 55% dos enfermeiros
e 52% dos odontólogos.
O item 2.3 trata da formação de recursos humanos para a ESF. Aparentemente, o que aponta é para uma situação de alto grau de concordância a respeito da importância da formação e da capacitação continuada
dos membros das equipes para aumentar a resolubilidade da ESF. Nesse
quesito, as respostas favoráveis superam 92%.
Por sua vez, no item 2.4, que tem como foco específico as modalidades de pós-graduação senso lato (especialização e residência), embora
o grau de concordância também seja grande (84%), a comparação com
o item anterior mostra que a prioridade mais significativa parece ser a
capacitação geral das equipes, e não apenas de uma ou duas categorias,
como médicos e enfermeiras, para as quais as opções de especialização e a
residência são mais acessíveis em termos de oferta.
Na avaliação por subgrupos, o que conferiu maior peso a tal opção
foi o de membro de equipe, no qual 94% dos participantes acreditam ser
a capacitação em cursos formais de especialização e residência a principal medida para aumentar a resolubilidade da ESF. A posição dos demais
subgrupos parece menos consensual, embora em todos eles a maioria (de
58% no grupo de ensino e pesquisa a 67% no grupo de gestão e grupo
equipe mais outro vínculo) também enfatize a importância da medida (ver
Tabela 2.4, anexa).
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Em síntese, ainda que com graus distintos de concordância, é possível concluir que na opinião do conjunto de participantes a formação
adequada e a capacitação continuada de recursos humanos constituem
medidas da mais alta importância para aumentar a resolubilidade da ESF,
quando comparadas à opção exclusiva de ampliação isolada da oferta de
meios de diagnóstico e tratamento.

Questão 3
O regime de quarenta horas semanais para os médicos é pouco adotado no âmbito do SUS. Uma das exceções estava no PSF, no qual
recentemente ocorreu flexibilização, com permissão de contratos de
vinte horas semanais. Contudo, teme-se que este procedimento se
dissemine e possa descaracterizar a Estratégia, principalmente no
tocante ao vínculo necessário entre população e equipes. Em relação
a esta medida, explicite seu grau de concordância com as duas afirmativas seguintes:
AFIRMATIVA

0

1

2

3

4

3.1. A flexibilização da carga horária de profissionais pode
trazer problemas em relação ao desenvolvimento do processo de trabalho das equipes, dificultando a realização de
atividades conjuntas e/ou a integração dos profissionais
na ESF.
0,90 13,51 15,32 29,73 40,54
3.2. A flexibilização da carga horária de profissionais não
terá reflexos negativos em relação ao processo de trabalho
e pode facilitar a contratação de médicos para a ESF.
1,80 53,15 27,03 11,71 6,31
ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO CONCORDO; (2)
CONCORDO POUCO; (3) CONCORDO MUITO; (4) CONCORDO TOTALMENTE.

A questão 3 trata da flexibilização da carga horária dos profissionais
do PSF e seus possíveis efeitos negativos sobre o processo de trabalho das
equipes. A maioria dos participantes (70%) concorda com a afirmativa de
que a flexibilização pode dificultar a realização de atividades conjuntas e/
ou a integração dos profissionais na ESF (item 3.1). Trata-se de situação
de relativo consenso, pois apenas um único participante informou não ter
opinião formada na matéria.
No item 3.2, que formula a mesma questão de forma invertida, a
flexibilização continuou a ser rejeitada pela maioria dos participantes, uma
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vez que 53% não concordaram ou concordaram pouco (27%). Admite-se,
assim, que a referida flexibilização traria reflexos negativos sobre o processo de trabalho.
A comparação por categoria profissional dos posicionamentos
quanto à flexibilização de carga horária não mostra resultados muito divergentes. No entanto, um percentual maior de médicos (71,8%) e de enfermeiros (70,3%) concorda com a afirmativa de que a flexibilização da carga
horária pode prejudicar o processo de trabalho na ESF. Entre os odontólogos e outros profissionais é menor o percentual nessa mesma posição:
52,5% e 68,2%, respectivamente, como se vê na Tabela 3.1 (anexa).

Questão 4
A criação das chamadas Fundações Estatais tem sido utilizada em
alguns estados (Bahia, por exemplo) para facilitar a contratação de
profissionais para a APS/ESF e desenvolver outras atividades na área
de apoio diagnóstico e capacitação. Explicite o seu grau de concordância com as afirmativas abaixo:
AFIRMATIVA

0

1

2

3

4

4.1. Tal modelo tem pouca viabilidade política e deverá
se extinguir com o tempo ou ficar restrito a situações
pontuais.

19,82 33,33 25,23 17,12 4,50

4.2. Trata-se de um modelo que pode ser adequado às
condições atuais do SUS.

19,82 18,02 29,73 27,03 5,41

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA;(1) NÃO CONCORDO;(2) CONCORDO POUCO; (3) CONCORDO MUITO;(4) CONCORDO TOTALMENTE.

A questão 4 trata da utilização do modelo fundacional para facilitar
a contratação de profissionais para a ESF, aspecto no qual o apoio político a esse recurso e os resultados até agora obtidos ainda são polêmicos.
Chama atenção o percentual (58,5%) dos que não concordam ou concordam
pouco com a possibilidade de que as fundações estatais possam carecer
de viabilidade. Vale dizer: indiretamente admitem que tal modelo talvez
tenha vindo para ficar no cenário (item 4.1). Mas é bom lembrar que, a
despeito das possíveis divergências de tal ideia, ressalta o fato de que
quase um terço dos participantes considera tratar-se de um modelo que
pode ser adequado às condições atuais do SUS, ainda que seja expressivo
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o percentual (47,7%) dos que não concordam ou concordam pouco com essa
afirmativa (item 4.2).
Verifica-se, ainda, que o percentual dos que não tem opinião formada tanto, em relação à viabilidade política ou quanto à adequação do
modelo à situação atual do SUS, é o mesmo: em torno de 20%.
Na comparação entre os subgrupos, se percebe, é que o alto índice
de “sem opinião formada”, se encontra principalmente entre os membros
de equipes, que apresentam tal posição (35%). Por outro lado, é no grupo
de gestores e também no de equipe/outro vínculo que se encontram os
maiores percentuais de discordância com a afirmativa de que as fundações estatais teriam pouca viabilidade política e que se extinguiriam com
o tempo, ou seja, cerca de 50% do grupo de gestores e 67,5% do grupo
equipe/outro vínculo são os que mais acreditam na sobrevivência do
modelo. Para maiores detalhes, ver a Tabela 4.1, anexa.

Questão 5
Sobre a intenção do governo federal de trazer médicos estrangeiros
para trabalhar no Brasil, indique seu grau de concordância com as
seguintes afirmativas:
AFIRMATIVA
5.1. A política de importação de médicos estrangeiros,
desde que qualificados, poderá contribuir para atenuar
as desigualdades na distribuição espacial de médicos e
expandir a APS/ESF.

0

1

4,50

2

3

4

19,82 37,84 37,84

5.2. Os médicos “importados” poderão, em caráter excepcional, ser dispensados da exigência de revalidação de
seus diplomas, mas devem estar sujeitos ao cumprimento
dessa exigência caso optem em permanecer no país após
o fim do compromisso com o governo brasileiro.

3,60 30,63 15,32 27,93 22,52

5.3. Os médicos “importados” deverão ser submetidos à
revalidação de seus diplomas, sem exceções.

4,50 36,04 10,81 18,02 30,63

5.4. A importação de médicos estrangeiros é medida
circunstancial, sem maiores resultados práticos no médio
e no longo prazos.

5,41 45,95 18,92 14,41 15,32

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO CONCORDO; (2)
CONCORDO POUCO; (3) CONCORDO MUITO; (4) CONCORDO TOTALMENTE.
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A importação de médicos estrangeiros ou nacionais diplomados no
exterior integra a pauta atual de discussões no setor de saúde no Brasil. Em
relação a essa medida, verifica-se apreciável grau de concordância entre
os entrevistados (mais de 75%) de que essa ação poderá contribuir para
atenuar as desigualdades na distribuição espacial de médicos e expandir a
ESF, com uma ressalva: desde que sejam profissionais qualificados (item
5.1).
Nos resultados por subgrupos, verifica-se que os membros de
equipe, os gestores e os pesquisadores e docentes demonstram alto grau
de concordância em relação à contratação de médicos estrangeiros e seu
impacto favorável na expansão da ESF. Nos três subgrupos o percentual
dos que concordam muito ou totalmente com essa afirmativa fica em
torno de 75%. No subgrupo equipe mais outro vínculo a concordância é
também predominante, embora um pouco menor: cerca de 68% (Tabela
5.1, anexa).
Nas profissões, entre os dentistas e os profissionais de outras categorias, a crença de que os médicos estrangeiros poderão auxiliar na expansão da ESF é ainda maior (84,2% e 77,3%, respectivamente) do que entre
os médicos (75,3%) e os enfermeiros (66,6%). De qualquer forma, a tendência geral é julgar como interessante para a ESF a participação de médicos estrangeiros (Tabela 5.1A, anexa).
A eventual dispensa da exigência de revalidação temporária de
diploma (item 5.2) é, sem dúvida, pouco consensual: opiniões favoráveis
em torno de 50% e discordantes em torno de 47% (30,6% não concordam
e 15,3% concordam pouco).
Por subgrupos, de forma geral, entre os que não são favoráveis os
médicos apresentam o percentual mais elevado: 51%. Os odontólogos e
outros profissionais apresentam percentuais superiores a 50% de favoráveis à revalidação temporária do diploma dos médicos importados (Tabela
5.2, anexa).
A afirmativa 5.3 também é relacionada à dispensa de revalidação do
diploma médico, não havendo exceções neste caso. Aqui as opiniões estão
divididas. O posicionamento mais firme, de não haver exceções, é defendido por 48,6% dos participantes. Os que não concordam com a afirmativa
somam 46,8%.
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Nos resultados por subgrupos, entre os médicos, 56% são favoráveis
à obrigatoriedade da revalidação dos diplomas «sem exceções», posição
em que são acompanhados por 48% dos enfermeiros, 36,8% dos odontólogos e 45,4% dos profissionais de outras categorias (Tabela 5.3, anexa).
A afirmativa 5.4 coloca a importação de médicos como medida apenas circunstancial, sem maiores resultados práticos no médio e no longo
prazos, contrapondo-se, de certa forma, à afirmativa 5.1. Corroborando
os resultados encontrados em 5.1, 65% dos entrevistados não concordam
ou concordam pouco com a posição expressa na afirmativa, ou seja, consideram, ao contrário, que a medida (importação de médicos) pode trazer
resultados no médio e no longo prazos.
Em síntese, pode-se dizer que há certo grau de consenso de que
a referida importação deveria contemplar profissionais qualificados,
podendo assim contribuir como parte do processo de correção das desigualdades na distribuição espacial desses profissionais. É nesse sentido
que 75,7% dos participantes concordam muito ou totalmente com tal
medida. A polêmica instala-se na questão da dispensa da revalidação do
diploma, caso em que a concordância cai para 50,4% (desde que condicionada à prestação exclusiva de serviços ao Estado), ou no caso de que todos
os diplomas devem passar pelos processos de revalidação, sem qualquer
exceção.

Questão 6
O processo de trabalho das equipes de Saúde da Família considera
a coexistência de responsabilidades individuais e da equipe como
um todo. Em função disso, assinale sua opinião sobre as afirmativas
abaixo relativas à visita domiciliar:
AFIRMATIVA

0

1

2

3

4

6.1. A visita domiciliar deve ser de responsabilidade
do médico apenas em casos especiais, como pacientes
acamados, em estado grave ou com impossibilidade de
locomoção.

55,86 23,42 14,41 6,31

6.2. A visita domiciliar deve ser de responsabilidade
compartilhada por todos os membros da equipe de SF,
inclusive médicos.

2,70

7,21

21,62 68,47
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6.3. A visita domiciliar deve ser considerada uma atividade
rotineira apenas no caso do agente comunitário de saúde
(ACS).

64,86 18,02 7,21

9,91

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO CONCORDO; (2)
CONCORDO POUCO; (3) CONCORDO MUITO; (4) CONCORDO TOTALMENTE.

Na questão 6, a afirmativa de que a visita domiciliar deva ser responsabilidade dos médicos apenas em casos especiais (item 6.1) encontrou mais discordância do que aceitação. Pouco mais de 20% dos respondentes concordaram com essa restrição. Ressalte-se, de passagem, que a
visita domiciliar e outras ações extramuros das unidades são características
emblemáticas da ESF desde a concepção do PSF.
Nos subgrupos de vínculo, todos, sem exceção, expressaram posição
contrária à dispensa seletiva da visita domiciliar para os médicos (item 6.1)
em percentuais que variaram entre 82,3% (membros de equipe) e 66,6%
(pesquisador/docente) (Tabela 6.1, anexa).
A tendência geral contrária à limitação da consulta domiciliar sustenta-se também quando vista sob a ótica da profissão de cada entrevistado. O percentual dos que aprovam a restrição da visita médica a situações específicas é mais alto entre os médicos (26,3%) do que entre outras
categorias profissionais (enfermeiros – 18,7% e odontólogos – 5,26%)
(Tabela 6.1A, anexa).
A afirmativa com maior grau de concordância em relação à visita
domiciliar é a que reforça a condição desse procedimento como de responsabilidade compartilhada de todos os membros da equipe, inclusive
dos médicos (item 6.2). Esta afirmativa teve concordância de cerca de 90%
dos entrevistados.
É notável o grau de rejeição, 64,9% de “não concordo” e 18,0% de
“concordo pouco”, no que diz respeito à possibilidade de essa atividade
tornar-se rotineira apenas para os ACS, reforçando, por conseguinte, a
tônica de compartilhamento dessa atribuição entre todos os membros das
equipes (item 6.3).
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Questão 7
Entre as responsabilidades e as atribuições da equipe de SF está
incluído o ordenamento do fluxo de atendimento ambulatorial nas
unidades, mediante processos de acolhimento e classificação de risco.
Com base em sua experiência com a APS/ESF, indique seu grau de
concordância com cada uma das afirmativas a seguir:
AFIRMATIVA

0

1

2

3

4

7.1. As atividades de acolhimento e triagem de pacientes
devem ser responsabilidade precípua da(o) enfermeira(o)
com a colaboração dos demais membros da equipe de
enfermagem.

25,23 22,52 38,74 13,51

7.2. As atividades de acolhimento e triagem de pacientes
devem ser de responsabilidade compartilhada entre médicos e enfermeiros na ESF.

19,82 19,82 38,74 21,62

7.3. As atividades de acolhimento e triagem somente
devem ser implementadas nas unidades quando estas estiverem em pleno funcionamento, com toda a população
cadastrada e acompanhada.

4,50 75,68 9,01

5,41

5,41

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO CONCORDO; (2)
CONCORDO POUCO; (3) CONCORDO MUITO; (4) CONCORDO TOTALMENTE.

Em relação às responsabilidades de acolhimento e triagem (questão
7) como de responsabilidade direta da(o) enfermeira(o) com a colaboração
dos demais membros da equipe de enfermagem (item 7.1), as respostas
revelam-se divididas, mostrando, aparentemente, menor grau de consenso. Sem dúvida há uma maioria favorável a esse posicionamento, mas
sem grande expressão (52,2%).
Na análise por subgrupos essa situação fica mais evidente. Entre os
membros de equipes, a maioria (53%) concorda que a responsabilidade
precípua com acolhimento e triagem seja da enfermagem. O grupo de
gestão está mais dividido, enquanto o de ensino/pesquisa (58,33%) e o de
equipe/outro vínculo (53%) não concordam com tal posição (Tabela 7.1,
anexa). Por categoria profissional, a enfermagem, naturalmente, mostra-se mais receptiva ao acolhimento como atividade precípua (55,56% concordam muito ou totalmente); entre os médicos o percentual é de 49,2%
(Tabela 7.1A, anexa).
Vê-se, assim, que os resultados do item 7.2 estão em total sintonia
com o tópico anterior, ou seja, 60,3% concordam que as tarefas, não só de
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acolhimento e triagem como de visitas domiciliares, sejam compartilhadas
por toda a equipe de SF.
Complementarmente, a maioria 84,7% dos entrevistados não concorda ou concorda pouco com a afirmativa de que as atividades de acolhimento e triagem devam esperar o pleno funcionamento das unidades
para serem implementadas. Ou seja, indiretamente a maioria posiciona-se
favoravelmente a que as atividades de acolhimento e triagem sejam parte
do portfólio das unidades, não carecendo esperar sua consolidação para
serem implementadas. Com efeito, menos de 11% são de opinião que se
deve esperar pelo pleno funcionamento da unidade para implantação dessas atividades.

Questão 8
Tendo em conta a relevância do trabalho dos agentes comunitários
de saúde (ACS) para a consolidação da APS/ESF e a necessidade de
manter essa categoria profissional, bem como as demais que compõem a equipe de Saúde da Família, em constante processo de aperfeiçoamento, informe seu grau de concordância com cada uma das
afirmativas abaixo:
AFIRMATIVA
8.1. Os ACS devem ser bem preparados e incentivados a
agir com iniciativa, ética e responsabilidade com as famílias
de sua área de atuação.
8.2. Os ACS devem ter como atribuição importante a promoção do autocuidado entre os pacientes.
8.3. Os ACS devem trabalhar sob a supervisão da(o)
enfermeira(o).

0

1

2

3

4

14,41 85,59
0,90 0,90 5,41 30,63 62,16
4,50 9,01 31,53 54,95

8.4. Os ACS devem participar das reuniões administrativas
e de planejamento, bem como das discussões de casos
de pacientes e daquelas relativas ao planejamento nas
USF.

3,60 27,03 69,37

8.5. Os ACS devem ter seus métodos de trabalho revistos
com o intuito de ampliar sua atuação com as famílias e a
ligação destas com a Unidade Básica de Saúde, com menor
burocratização de suas atividades.

2,70 1,80 9,01 31,53 54,95

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO CONCORDO; (2)
CONCORDO POUCO; (3) CONCORDO MUITO; (4) CONCORDO TOTALMENTE.
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Na questão 8, que trata dos processo de trabalho dos ACS, é notável,
embora previsível, o grau de aceitação (praticamente 100%) de que os ACS
precisam ser bem preparados e incentivados a agir com iniciativa, ética e
responsabilidade com as famílias (item 8.1).
Também na participação dos ACS na promoção do autocuidado
entre os pacientes (item 8.2) é alto o grau de consenso a respeito de tal
responsabilidade (em torno de 82%).
Da mesma forma, como seria de se esperar, a supervisão dos ACS
pelo(a) enfermeiro(a) possui também alto grau de consenso (86% de aceitação), bem como a recomendação de que ocorra participação ampla dos
ACS nos processos de trabalho das unidades de SF (quase 90%).
Revela-se também alto o grau de consenso, da ordem de 85%, à
proposição de revisão do processo de trabalho dos ACS (item 8.5), não
sendo, entretanto, tal afirmativa detalhada no questionário em termos do
possível conteúdo dessa revisão.
Faltaria detalhar, sem dúvida, o conteúdo do envolvimento dos ACS
no autocuidado e nos diversos processos de trabalho da unidade. Mas
é praticamente unânime a opinião favorável à valorização do preparo e
incentivo do ACS para agir com iniciativa, ética e responsabilidade com as
famílias sob seus cuidados. Também é bastante consensual a opinião que
se devam promover novas atividades em suas rotinas, além do autocuidado entre os pacientes, as atividades administrativas e de planejamento
local, mantendo-se o caráter de supervisão do enfermeiro(a) sobre o trabalho dos ACS. É baixo o percentual dos que não têm opinião formada
sobre tais assuntos (máximo 2,7%).
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Questão 9
As leis e as normas do SUS atribuem à APS/ESF papel fundamental
para a atenção à saúde. Expresse sua opinião sobre o futuro desta
estratégia nos próximos dez anos, anotando seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmativas que se seguem:
AFIRMATIVA

0

1

2

3

4

9.1. Reorientará o modelo de assistência no sistema
público de saúde.

1,80

1,80

20,72

42,34

33,33

9.2. Atenderá, efetivamente, às necessidades de saúde
da população, particularmente diante do aumento da
prevalência de doenças crônicas e do envelhecimento
populacional.

2,70

1,80

21,62

45,95

27,93

9.3. Será prioridade política e institucional nas três instâncias do SUS.

1,80

4,50

38,74

38,74

16,22

9.4. Desenvolverá a capacidade de se constituir como
principal “porta de entrada” efetiva do sistema, com
a consequente regulação assistencial do processo de
atenção.

1,80

0,90

34,23

40,54

22,52

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO CONCORDO; (2)
CONCORDO POUCO; (3) CONCORDO MUITO; (4) CONCORDO TOTALMENTE.

Têm sido depositadas na APS/ESF muitas expectativas, especialmente no tocante a sua capacidade de reorientar o modelo assistencial e
servir como porta de entrada efetiva ao sistema. A questão 9 traz algumas
afirmativas a respeito do futuro próximo dessa estratégia no Brasil.
A primeira delas (9.1) expressa o sentimento de que a APS/ESF
deverá reorientar o modelo assistencial do SUS. Uma maioria expressiva
(75,6%) compartilha essa convicção, embora não seja totalmente desprezível (22,5%) o percentual dos céticos em relação a essa possibilidade
(1,8% não concordam + 20,7% concordam pouco).
Na análise por subgrupos, a crença de que a APS/ESF possa reorientar o modelo de assistência no SUS é maior entre os membros de
equipes (76,5%) e equipe/outro vínculo (79,41%). Os menos convictos são
os membros do grupo ensino/pesquisa, no qual 58,33% confiam nessa
possibilidade (Tabela 9.1, anexa).
O item 9.2 trata da capacidade de a APS/ESF atender às necessidades de saúde da população. Há bastante evidência a respeito das virtudes
da ESF nesse aspecto, especialmente quanto às carências decorrentes do
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aumento da prevalência de doenças crônicas e do envelhecimento. O grau
de concordância com a possibilidade de a ESF desempenhar esse papel de
forma efetiva mostra uma maioria significativa (em torno de 74%) dos que
concordam muito ou totalmente com essa assertiva.
A crença na capacidade de resposta da ESF ante os desafios epidemiológicos do futuro, particularmente os decorrentes do aumento da prevalência de situações crônicas e do envelhecimento populacional, é bastante acentuada. Entre os membros dos subgrupos de membros de equipe
e de equipe mais outro vínculo, 82% e 79,4% dos entrevistados, respectivamente, concordam muito ou totalmente com isso (Tabela 9.2, anexa).
Sobre a questão de a APS/ESF tornar-se de fato uma prioridade
política e institucional nas três esferas de gestão do SUS (item 9.3), os
resultados mostram-se bastante divididos: 43,2% não concordam ou concordam pouco com essa possibilidade; uma maioria não muito expressiva
(55%) tem posição positiva.
Ainda com relação à possibilidade de a APS/ESF vir a ser prioridade efetiva nas três esferas de governo nos próximos anos, pesquisadores
e docentes são claramente os menos otimistas: 58,34% não concordam e
ou concordam pouco com isso, e apenas 33,3% confiam totalmente nessa
hipótese. Totalmente confiantes são 47% dos membros de equipe, 61,8%
do grupo de equipe/outro vínculo, além de gestores (55%) (Tabela 9.3,
anexa).
Quanto à capacidade de a APS/ESF institucionalizar-se como principal “porta de entrada” do sistema, com a consequente regulação assistencial do processo de atenção (item 9.4), o grau de concordância é significativo (63%). Nesse quesito, como em inúmeros outros que integram
este estudo, docentes e pesquisadores tendem a ser, quando não mais
pessimistas, no mínimo menos otimistas que as demais categorias (Tabela
9.4, anexa). Entre esses participantes não mais do que a metade acredita
na possibilidade.
Não há tendências evidentes de pessimismo quando as respostas
sobre a capacidade de a APS/ESF institucionalizar-se como principal“porta
de entrada” são examinadas segundo a profissão de cada participante. A
maioria concorda muito ou totalmente com essa possibilidade, valendo
para todas as categorias. O maior percentual (66,6%) de concordância
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corresponde aos médicos, seguidos pelos odontólogos e outros profissionais (em torno de 63% cada um), enquanto o menor é o dos enfermeiros
(55,5%) (Tabela 9.4 A, anexa).
Resumindo, pode-se afirmar que, no cômputo geral, há consenso
positivo sobre o futuro da ESF, seja como instância reorientadora do sistema de saúde, seja como de resolução efetiva das necessidades de saúde
da população, constituindo-se como principal porta de entrada do sistema. Todavia, não há o mesmo grau de otimismo quanto ao grau de prioridade política que lhe será conferido no futuro próximo. Em outras palavras, ao que parece, confia-se muito mais nas potencialidades da ESF do
que na capacidade dos gestores em discernir o que é mais importante para
o futuro do sistema.

Questão 10
Diante da relevância de alguns conteúdos no processo de capacitação das equipes da APS/ESF e tendo em conta as atribuições que
diferenciam o papel de cada membro da equipe, registre sua opinião
a respeito do grau de importância dos conteúdos a seguir:
AFIRMATIVA

0

1

2

3

4

10.1. Uso de protocolos, guias, listas e instrumentos afins
relativos à gestão da clínica.

3,60

10.2. Uso dos sistemas de informação e dos instrumentos
de planejamento e programação do SUS.

13,51 32,43 54,05

10.3. Domínio de instrumentos normativos e conceituais
relativos ao SUS e à estratégia de SF.

16,22 52,25 31,53

35,14 61,26

10.4. Estratégias de comunicação e busca de adesão social
aos princípios da ESF.

1,80 10,81 40,54 46,85

10.5. Uso de mapas, softwares e outros instrumentos de
georreferenciamento.

9,01 24,32 39,64 27,03

10.6. Uso de metodologias de avaliação de qualidade,
metas, resultados e impacto da APS/ESF.

0,90

5,41

33,33 60,36

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO IMPORTANTE; (2)
POUCO IMPORTANTE; (3) BASTANTE IMPORTANTE; (4) TOTALMENTE IMPORTANTE.

A questão 10 procurou levantar opiniões sobre o grau de importância de diferentes conteúdos no processo de capacitação das equipes
da APS/ESF, tais como protocolos e guias; sistemas de informação; ins-
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trumentos de planejamento e programação; instrumentos normativos do
SUS, estratégias de comunicação e adesão social; uso de mapas, softwares
e outros instrumentos de georreferenciamento; metodologias de avaliação
de qualidade, metas, resultados e impacto.
O conjunto das respostas demonstra, invariavelmente, notável concordância sobre o grau de importância desses instrumentos. Em alguns
quesitos, como se discutirá nas linhas seguintes, a aceitação ultrapassa
90%.
Destaque-se, no entanto, que em relação a conteúdos que podem
ser tidos como mais inovadores, como gestão clínica e protocolos (item
10.1), bem como na avaliação de desempenho (item 10.6), o índice de
concordância em relação à importância ultrapassa 96% em relação ao primeiro item e 93% em relação ao segundo, o que refletiria a preocupação
dos painelistas com a qualidade da atenção.
Como tópicos um pouco menos importantes estão as estratégias de
comunicação social (item 10.4), consideradas por 87% dos participantes
muito importantes ou totalmente importantes, os sistemas de informações, os instrumentos de planejamento do SUS (86,5%) e os instrumentos
normativos e conceituais sobre o SUS (83,7%). O item 10.5 (uso de mapas,
softwares e outros instrumentos de georreferenciamento), tido como muito
ou totalmente importante por 66% dos participantes, pode ser considerado o relativamente menos importante dentre os conteúdos oferecidos.
No tocante à importância de conteúdos relacionados à gestão da
clínica (item 10.1), tanto nos subgrupos por tipo de vinculação como
por profissão predomina um grau elevado de concordância em relação à
importância desses conteúdos, configurando ser esta uma questão bastante consensual. O que varia, mas não muito, é a escala de concordância
entre as categorias de entrevistados. Entre os membros de equipe e de
equipe/outro vínculo, 94% e 97%, respectivamente, consideram bastante
ou totalmente importantes os conteúdos relacionados à clínica. Entre os
gestores e ensino/pesquisa o percentual é mais baixo, apesar de ainda bem
elevado (90% e 91,6%, respectivamente) (Tabela 10.1, anexa).
Ainda em relação a conteúdo relacionado à clínica, os percentuais
dos que julgam o conteúdo bastante importante ou totalmente importante
variam entre 100% (outras profissões) e 88,89% (enfermeiros). Entre os
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odontólogos e médicos a concordância chega a 94,64% e 93%, respectivamente (Tabela 10.1A, anexa).
Os conteúdos relacionados a metodologias de avaliação de qualidade, metas e resultados (item 10.6) – segundo mais importante na
avaliação global – são considerados os mais importantes por 100% dos
membros do grupo equipe/outro vínculo e 94% dos membros de equipes
(Tabela 10.6, anexa).
Nos resultados por subgrupos, o uso de sistemas de informações e
instrumentos de planejamento do SUS (item 10.2) é avaliado como bastante ou totalmente importante tanto para os membros de equipes (94,1%)
como para os de equipe/outro vínculo (88,2%). Para o grupo de ensino/
pesquisa esses conteúdos também têm importância, embora em grau um
pouco menor, pois 75% os consideram bastante ou totalmente importantes
(Tabela 10.2, anexa).
O domínio de instrumentos normativos e conceituais da Estratégia
de Saúde da Família (item 10.3) tem maior importância para os gestores
(87,5%) do que para os demais. Os conteúdos ligados a estratégias de
comunicação (item 10.4), por sua vez, têm maior importância para o grupo
de ensino e pesquisa e membro de equipe/outro vínculo, com 91,7% e
91,2%, respectivamente (Tabela 10.3, anexa).

Questão 11
Um dos principais problemas enfrentados pela APS/ESF é a dificuldade de contratar e fixar profissionais, principalmente médicos, para
atuar nas regiões mais distantes, pequenas localidades e periferias
de grandes cidades. Para minorar tais problemas têm sido apontadas
diversas soluções. Explicite sua opinião sobre o grau de importância
de cada uma das possíveis medidas elencadas abaixo:
AFIRMATIVA

0

1

11.1. Incremento das oportunidades de estágios voluntários supervisionados no âmbito da APS/ESF e nas áreas de
urgência/emergência.
3,60 5,41
11.2. Importação de médicos (e outros profissionais de
saúde) estrangeiros.

2

3

4

40,54 33,33 17,12

2,70 18,02 34,23 34,23 10,81
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11.3. Criação de carreira nacional ou estadual com remuneração atrativa e condições adequadas de trabalho para
os profissionais da APS/ESF.

1,80 1,80

11.4. Instituição do serviço civil obrigatório no SUS para
os egressos da área de saúde formados pelas instituições
públicas.

5,41 20,72 20,72 27,03 26,13

11.5. Ampliação do período de formação em medicina,
com estágio obrigatório em comunidades e serviços definidos como prioritários em termos de assistência à saúde.

6,31 34,23 22,52 22,52 14,41

11.6. Instituição de regime de dedicação exclusiva para os
profissionais da APS/ESF e de incentivos para permanecerem nessa área.
1,80 9,91

4,50

18,92 72,97

14,41 27,03 46,85

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO IMPORTANTE; (2)
POUCO IMPORTANTE; (3) BASTANTE IMPORTANTE; (4) TOTALMENTE IMPORTANTE.

Fixar profissionais de saúde, principalmente médicos, em pequenas
localidades e periferias urbanas – um problema ainda não solucionado
pelo SUS – talvez seja a principal dificuldade no processo de universalização da APS/ESF. A questão 11 apresenta uma série de medidas que
poderiam concorrer para solucionar tal problema e para as quais se pediu
a avaliação do grau de importância.
Em apreciação mais geral, duas medidas, não mutuamente excludentes, foram consideradas as mais importantes pelos participantes entre
as seis mencionadas: a criação de carreira nacional ou estadual para profissionais da ESF (item 11.3) e a instituição de regime de dedicação exclusiva com incentivos financeiros para que esses quadros permaneçam nas
localidades para as quais forem designados (item 11.6).
A avaliação da importância da medida referida no item 11.3, “criação de carreira nacional ou estadual...”, não surpreende pelas respostas
francamente favoráveis: quase 90% a consideram como muito ou totalmente importante, sendo, de resto, considerada a mais importante de todo
o elenco de alternativas oferecidas.
Em relação à instituição do regime de dedicação exclusiva e incentivos com vistas a aumentar a atratividade da ESF (item 11.6), verifica-se que
a maioria se revela favorável (74% consideram a medida muito ou totalmente importante), ficando em segundo lugar na ordem de importância.
No tocante ao incremento de oportunidades de estágios voluntários supervisionados (item 11.1.), o quadro está nitidamente dividido: uma
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escassa maioria, 50,5%, é favorável, enquanto 45% consideram a medida
pouco importante ou não importante, com 3,6% não dispondo de opinião
formada sobre a matéria. De toda forma, dois ou mais fatores são analisados neste tópico, o que, sem dúvida, conspira quanto à precisão da análise:
“estágio”,“supervisão”,“voluntariado”,“foco em APS e urgências”.
Quanto à relevância da importação de médicos estrangeiros (item
11.2.), aspecto já apreciado em questão anterior, este estudo desvela um
quadro de divisão entre as diversas respostas. Não há, de fato, grande
entusiasmo pela importação de médicos (44% consideram a medida muito
ou totalmente importante), e as respostas opostas (pouco importante ou não
importante) são mais elevadas (cerca de 53%).
Em relação à instituição do serviço civil obrigatório (item 11.4), os
posicionamentos se dividem: 53% o tomam como muito ou totalmente
importante, ao tempo em que 41% pensam o contrário (consideram pouco
ou não importante), mostrando portanto que o tema possui baixo grau de
consenso.
Na proposta de ampliação do período de formação em medicina
(item 11.5.), medida cogitada pelo governo federal em meados de 2013,
quando foi realizada esta pesquisa, os posicionamentos que a apontam
como pouco ou nada importante são majoritários: 56% dos entrevistados assim a consideram, mostrando que a ampliação da formação médica
e os estágios obrigatórios (supervisionados) são temas, no mínimo,
controversos.
Dos seis quesitos que compõem esta questão, dois mostram taxas
de importância mais elevadas: a criação de carreira nacional (ou estadual)
para profissionais de saúde (91%) e o regime de trabalho com dedicação
exclusiva (74%). As duas que se seguem em ordem de importância são a
criação de serviço civil obrigatório (53,2%) e estágios voluntários (50,5%).
As duas menos “populares”, consideradas não ou pouco importantes pela
maioria, foram a ampliação do tempo de formação médica e a importação
de médicos.
Concordando com o resultado geral, os diversos subgrupos, sem
exceção, conferiram maior valor à criação de carreira nacional ou estadual
como opção preferencial para fixar profissionais nas pequenas localidades
e periferias das grandes cidades. Os mais entusiastas dessa medida são os
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membros do subgrupo de ensino/pesquisa, no qual 92% consideram essa
medida bastante importante ou totalmente importante (Tabela 11.3, anexa).
A segunda medida em ordem de relevância foi a criação de regime
de dedicação exclusiva para a APS/ESF, com incentivos financeiros para
que os profissionais permaneçam na área. O grupo dos gestores é o maior
adepto dessa medida, com 80% dos membros considerando-a bastante ou
totalmente importante (Tabela 11.6). Em terceiro lugar na ordem de importância ficou a adoção do serviço civil obrigatório, em que os percentuais de
bastante e totalmente importante variaram de 47% (membros de equipes) a
61,7% (equipe/outro vínculo) (Tabela 11.4, anexa).
A ampliação do período de formação em medicina com estágio
obrigatório em comunidades e serviços definidos como prioritários para
assistência à saúde, como foi cogitado pelo governo federal no início do
Programa Mais Médicos, é reconhecida como não importante ou pouco
importante por 57% dos entrevistados. Não há variações relevantes de
opinião entre diversos subgrupos de vínculo ou de profissão (Tabela 11.5,
anexa).
Na avaliação por subgrupos, o estágio voluntário é apoiado por
cerca de 50% do conjunto de participantes. Existem, contudo, diferenças entre os subgrupos de entrevistados: a maioria dos pesquisadores e
docentes, por exemplo, não valoriza essa medida, enquanto a mais alta
taxa de aprovação está entre os membros das equipes. Quando a categorização se faz por profissão, as preferências se alteram: a maioria dos
médicos (52,6%) e 68% dos outros profissionais (excluídos enfermeiros e
odontólogos) apoiam tal medida (Tabela 11.1, anexa).
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Questão 12
Nos próximos dez anos, as formas mais utilizadas para contratação
de médicos e outros profissionais de nível superior para a APS/ESF
deverão ser em termos de grau de importância:
AFIRMATIVA

0

1

2

3

4

12.1. Estatutária, nos termos da Lei n. 8.112/1990.

10,00 7,27

21,82 27,27 33,64

12.2. Forma direta de vinculação pela CLT.

3,64

6,36

20,91 48,18 20,91

12.3. Formas indiretas de vinculação, desde que atendidos os direitos do trabalhador (terceirização).

6,36

32,73 30,00 25,45 5,45

12.4. Formas mistas (estatutária, celetista e modalidades
indiretas de vinculação).

10,91 20,91 29,09 32,73 6,36

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO IMPORTANTE; (2)
POUCO IMPORTANTE; (3) BASTANTE IMPORTANTE; (4) TOTALMENTE IMPORTANTE.

Nesta questão procurou-se ouvir a opinião dos participantes a respeito da importância futura das diferentes formas de regime de trabalho
na ESF para profissionais de nível superior: no painel aposta-se mais nas
modalidades tradicionais (estatutária e CLT) do que nas formas indiretas
ou mistas.
A contratação pela CLT (item 12.2) foi considerada muito importante
ou totalmente importante por 69% do total de participantes. Na análise por
subgrupos, essa opção demonstra ser alternativa importante para 70% dos
integrantes do grupo gestão, 68,6% do grupo equipe/outro vínculo, bem
como para 70,5% dos membros de equipes. O grupo ensino e pesquisa é
o que apresenta maior percentual (33,3%) dos que consideram a contratação via CLT como pouco importante no futuro. Os outros grupos apresentam percentuais menores com essa mesma opinião (Tabela 12.2, anexa).
O chamado regime estatutário (item 12.1) continuará sendo uma
forma muito importante ou totalmente importante de contratação para 61%
dos entrevistados. Chama atenção, no entanto, a proporção (10%) dos
que não têm opinião formada, uma das maiores taxas encontradas neste
inquérito.
No grupo de gestão está o maior percentual que considera a contratação nos termos da Lei n. 8.112/1990 como a mais importante no futuro
(75%), enquanto no grupo de ensino e pesquisa encontra-se o menor:
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41,6%. Entre os membros de equipe ocorre um valor um pouco mais alto:
47%. Entre os membros de equipe/outro vínculo o percentual foi de 64,7%
(Tabela 12.1, anexa).
As formas indiretas de vinculação (terceirização), mencionadas no
item 12.3, mesmo que atendidos os direitos trabalhistas, não foram consideradas alternativa de importância pela maioria: menos de um terço dos
participantes considera que esta possa ser uma opção muito ou totalmente
importante.
Na análise dos resultados por subgrupos, com exceção dos membros de equipes, que se dividem, os demais não creditam à terceirização
importância maior no futuro. No grupo de gestão, 62,5% acham que a
terceirização terá papel não importante ou pouco importante no futuro. Pensam da mesma forma 57,3% do grupo de ensino e pesquisa (Tabela 12.3,
anexa). Formas mistas de contratação (item 12.4) envolvendo o conjunto
de alternativas também não foram consideradas importantes pela maioria
dos entrevistados: menos de 40% acredita que venham a ter importância
maior.
Resumindo: todos os subgrupos, com exceção do grupo de gestores,
apostam na contratação via CLT como a de maior importância no futuro.
Para os gestores, a forma mais importante será a estatutária. Quanto à
importância futura das terceirizações, os membros de equipes e equipes/
outro vínculo consideram, de forma mais intensa, que as terceirizações
constituirão modalidade de menor importância no futuro.

Questão 13
Expresse agora sua opinião a respeito do grau de importância dos
fatores abaixo na consolidação quantitativa e qualitativa da APS/
ESF:
AFIRMATIVA
13.1. Implementação de um sistema de referência e contrarreferência efetivo.
13.2. Fixação dos recursos humanos, principalmente os
de nível superior, em pequenas localidades e mesmo nas
periferias de grandes cidades.
13.3. Efetiva universalização, alcançando também outros
segmentos da população e áreas urbanas de classe média.

0

1

2

3

4

0,91 1,82 21,82 75,45

0,91 41,82 57,27
0,91 9,09 32,73 57,27
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13.4. Adequada capacitação das equipes de Saúde da
Família.

0,91 1,82 22,73 74,55

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO IMPORTANTE; (2)
POUCO IMPORTANTE; (3) BASTANTE IMPORTANTE; (4) TOTALMENTE IMPORTANTE.

A questão 13 trata dos fatores considerados importantes para a consolidação quantitativa e qualitativa da APS/ESF.
A fixação dos recursos humanos, principalmente os de nível superior, em pequenas localidades e periferias das grandes cidades (item 13.2)
é a medida considerada mais importante, com quase 100% de aceitação.
Essa opinião é compartilhada por todos os subgrupos (Tabela 13.2, anexa).
A implementação de sistemas de referência e contrarreferência (item
13.1) também é objeto de grande consenso no tocante a sua importância
para a consolidação da ESF: nada menos do que 97% das opiniões valorizam esse fator como muito importante ou totalmente importante. Em ordem
de importância, esta é a segunda medida considerada mais relevante.
Todos os subgrupos atribuem grande importância a sistemas de
referência e contrarreferência bem estruturados. Os membros de equipes
são os mais entusiastas dessa condição, com 100% de aprovação: bastante
importante (17,65%) ou totalmente importante (82,35%). Essa opinião é
esposada por 90% a 95% dos membros dos grupos de gestão, ensino/
pesquisa e equipe/outro vínculo (Tabela 13.1, anexa).
A importância da adequada capacitação das equipes (item 13.4) é
mais uma das questões fortemente consensuais. Em torno de 97% dos
participantes, o mesmo percentual encontrado na avaliação da importância de sistemas de referência e contrarreferência, consideraram esse fator
muito importante ou totalmente importante.
A efetiva universalização da ESF, alcançando outros segmentos da
população e áreas urbanas da classe média (item 13.3), também é considerada importante para 90% dos entrevistados. Mas, no conjunto das
medidas sugeridas, esta foi considerada a de menor impacto. Essa questão
pode estar relacionada à alternativa 13.2 (importância da fixação de recursos humanos nas pequenas localidades e periferias das grandes cidades),
o que implicaria, talvez, que a universalização estaria condicionada à realização da condição anterior, ou seja, fixação de recursos humanos nas áreas
mais desassistidas.
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Quando a questão da universalização é avaliada por subgrupos, a
grande maioria julga a condição bastante importante ou totalmente importante para a consolidação da ESF. Nesse posicionamento destacam-se o
grupo de gestão (90%) e o de equipe/outro vínculo (94,1%). Todavia, é
entre os membros de equipes que se encontra o maior percentual (23,5%)
que julga a universalização pouco importante para a consolidação qualitativa e quantitativa da APS/ESF. Nos outros subgrupos, o percentual dos
que julgam essa condição pouco importante é inferior a 10% (Tabela 13.3,
anexa).
Identificam-se, assim, três objetivos considerados da maior importância para a consolidação da ESF e, ao mesmo tempo, para a superação do
fosso existente entre a atenção básica e os demais níveis de atenção: fixação de recursos humanos nas periferias das grandes cidades e nos pequenos municípios; adequada capacitação das equipes; além da implantação
de sistemas de referência e contrarreferência.

Questão 14
A APS/ESF foi criada para ser a principal porta de entrada no SUS.
Contudo, alguns fatores têm dificultado o exercício desse papel.
Expresse sua opinião a respeito dos fatores abaixo como limitantes
do alcance dessa função:
AFIRMATIVA

0

1

2

3

4

14.1. Subfinanciamento do SUS nas três esferas de governo.

0,92 8,26

29,36 61,47

14.2. Carência de recursos humanos qualificados.

0,92 7,34

34,86 56,88

14.3. Incapacidade de garantir resolubilidade na atenção
primária e, quando necessário, acesso oportuno a outros
níveis de atenção.

1,83 8,26

35,78 54,13

14.4. Gestão pouco competente, além de vulnerável a
interesses políticos.

0,92 10,09 33,03 55,96

14.5. Baixo grau de prioridade política para sua implementação.

1,83
11,01 28,44 58,72

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO IMPORTANTE; (2)
POUCO IMPORTANTE; (3) BASTANTE IMPORTANTE; (4) TOTALMENTE IMPORTANTE.
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A questão 14 apresenta alguns fatores que podem estar limitando a
possibilidade de a APS/ESF tornar-se no futuro próximo a principal porta
de entrada no SUS.
Nesse sentido três se destacaram: a carência de recursos humanos
qualificados é considerada o principal fator limitante na opinião de 91,7%
dos entrevistados (item 14.2); o subfinanciamento do SUS em geral e da
APS/ESF em particular (item 14.1) é o segundo em ordem de relevância;
tal como esperado é considerado fator muito ou totalmente importante por
90,8% dos participantes. A pouca resolubilidade da atenção primária e a
falta de garantia de acesso a outros níveis de assistência (item 14.3) completa a tríade dos fatores limitantes mais importantes, com percentual da
ordem de 90% dos participantes considerando esse fator bastante ou totalmente importante.
Gestão pouco eficiente e vulnerável a interesses políticos (item 14.4)
vem logo após em ordem de importância, com taxas equivalentes a 89%.
Outro fator limitante considerado no conjunto de alternativas é a falta de
prioridade política na implementação da ESF (item 14.5), aspecto considerado muito ou totalmente importante por cerca de 87% dos entrevistados.
Os itens abordados nesta questão dizem respeito ao fato (e à necessidade) de que a APS/ESF venha a se constituir, efetivamente, como a
principal porta de entrada do sistema de saúde, percebendo-se que ela
esbarra em fortes elementos de restrição. Contudo, não deixa de provocar
alguma surpresa que a falta de prioridade política na implementação tenha
sido percebida em grau relativo menor como fator limitante. E, ao mesmo
tempo, que a carência de recursos humanos qualificados seja apontada,
com pequena diferença em relação ao subfinanciamento, como o principal
fator limitante.
Quando se analisam os resultados por subgrupo, são encontradas
algumas diferenças. Para os membros de equipe, as principais limitações
advêm da carência de recursos humanos e da gestão pouco competente.
Para o subgrupo de gestão, a questão básica é o subfinanciamento e a
carência de recursos humanos. Para os subgrupos de ensino/pesquisa e
equipe/outro vínculo, a limitação principal está na falta de resolubilidade e
nos problemas de acesso, junto com carência de recursos humanos e falta
de prioridade política (Tabelas 14.1 a 14.5, anexas).
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Questão 15
Em termos de estímulo para aumentar a produtividade do trabalho
e o compromisso das equipes na APS/ESF, estabeleça a ordem de
importância das medidas abaixo relacionadas:
AFIRMATIVA

0

1

2

3

4

15.1. Estabelecimento de metas de desempenho com aportes financeiros repassados às equipes.
0,92 3,67 20,18 36,70 38,53
15.2. Melhoria salarial.

1,83 23,85 47,71 26,61

15.3. Melhoria das condições de trabalho (infraestrutura,
equipamentos, medicamentos, etc.).

0,92 2,75

27,52 68,81

1,83 9,17 9,17

26,61 53,21

15.4. Criação de carreira de Estado.

ESCALA: (0 – ZERO) NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA; (1) NÃO IMPORTANTE; (2)
POUCO IMPORTANTE; (3) BASTANTE IMPORTANTE; (4) TOTALMENTE IMPORTANTE.

A questão 15 expõe diversas medidas que poderiam estimular o
aumento da produtividade no trabalho e o grau de compromisso das equipes de APS/ESF. Com base nas assertivas acima foi solicitado aos entrevistados o estabelecimento da ordem de importância dessas medidas.
Não surpreende o fato de a melhoria nas condições de trabalho
(item 15.3) ter sido considerada por mais de 96% dos participantes uma
condição muito ou totalmente importante para aumentar a produtividade
e o compromisso das equipes na APS/ESF. Esta seria, então, a principal
medida para aumentar a produtividade no trabalho e o compromisso das
equipes de ESF.
Como segunda medida em importância foi apontada a criação de
carreira de Estado (item 15.4): cerca de 80% consideram-na muito ou
totalmente importante. Não deixa de ser inusitado, entretanto, o fato de a
criação dessa modalidade de carreira funcional, altamente valorizada pelo
senso comum, ter sido, simultânea e paradoxalmente, considerada não
importante ou pouco importante por mais de 18% dos entrevistados.
O estabelecimento de metas de desempenho com incentivos financeiros repassados às equipes (item 15.1) requer discussões aprofundadas
dado o grau de importância que lhe foi atribuído: 75% dos entrevistados o
consideram muito ou totalmente importante, embora 24% não o valorizem,
considerando-o como não ou pouco importante.
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Não menos insólita é a posição dos participantes em relação à
melhoria salarial (item 15.2): 74% considerarem essa medida muito ou
totalmente importante, mas ela obteve um percentual ligeiramente inferior
à questão anterior como a menos importante das quatro alternativas oferecidas no enunciado da questão 15. E mais, como corolário da proposição,
24% dos participantes consideraram a melhoria salarial pouco importante
vis-à-vis as demais.
Na análise dos resultados por subgrupos segundo o tipo de vinculação, a melhoria das condições de trabalho é considerada a medida mais
importante por todos os subgrupos. A criação de carreira de Estado é a
segunda medida em ordem de importância para aumentar a produtividade e o compromisso das equipes para gestores, pesquisadores e docentes e membro de equipe mais outro vínculo. Para os membros de equipe, a
segunda medida em importância é o estabelecimento de metas de desempenho com repasse de estímulos financeiros às equipes (Tabelas 15.1 a
15.4, anexas).
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5

Consolidação dos principais
resultados, consensos e dissensos

5.1. 	Futuro da ESF e medidas de aprimoramento da Política
de Atenção Básica

A

maioria dos entrevistados (63,4%) não concorda ou concorda pouco
com a possibilidade de universalização da ESF nos próximos dez
anos, resultado similar ao obtido em estudo Delphi realizado pelo Ipea em
2001 (PIOLA et al., 2001). A diferença é que naquele estudo esta posição
de descrença a respeito das possibilidades de universalização da ESF era
defendida por um percentual um pouco menor de participantes. O grupo
mais descrente com a possibilidade de universalização é o de ensino/pesquisa, e o mais otimista é dos membros de equipes.
Os principais fatores limitantes à tão desejada transformação da
APS/ESF em principal porta de entrada no SUS, exercendo o papel primordial de regulação do acesso aos demais níveis de atenção, foi, em primeiro lugar, a carência de recursos humanos qualificados. Em seguida,
praticamente empatados, aparecem os problemas de financiamento do
SUS nas três esferas de governo, bem como a incapacidade de garantir
resolubilidade na atenção básica e de prover acesso oportuno a outros
níveis da atenção.
Para a consolidação quantitativa e qualitativa da ESF, a fixação de
recursos humanos, principalmente os de nível superior, em pequenas
localidades e periferias das grandes cidades foi considerada a medida
mais importante por 98% dos painelistas. Outros dois fatores também são
considerados de extrema importância para a referida consolidação: a ade-
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quada capacitação das equipes e a implantação de sistemas efetivos de
referência e contrarreferência.
No tema da fixação de recursos humanos, as medidas consideradas de maior importância foram a criação de carreira de Estado (nacional ou estadual) e a instituição do regime de dedicação exclusiva para os
profissionais da APS/ESF, com adição de incentivos para permanecerem
na área. Entretanto, não houve consenso a respeito das seguintes questões: importação de médicos, implementação de estágios supervisionados,
ampliação do período de formação em medicina, instituição de serviço
civil obrigatório, dispensa da exigência de revalidação de diploma estrangeiro, medidas cogitadas ou efetivamente propostas pelo governo federal
quando da implantação recente do Programa Mais Médicos.
Em relação especificamente ao tema importação de médicos estrangeiros, a maioria dos participantes concorda com a iniciativa, condicionada
porém à qualificação desses profissionais, mas reconhece nessa medida
alguma capacidade de reduzir as desigualdades existentes na distribuição
espacial desses quadros, contribuindo, portanto, para a expansão da ESF.
Guardando coerência com a opinião anterior, a maioria discorda da afirmação de que a medida não trará resultados no médio e no longo prazos.
Contudo, a medida não é considerada a mais importante para fixação de
profissionais nas regiões mais carentes. No tocante às questões relacionadas à revalidação obrigatória do diploma ou dispensa transitória de revalidação deste, as opiniões se dividem.
Opiniões sobre o futuro da APS/ESF também foram avaliadas.
Existe consenso relativamente otimista em torno do futuro da Estratégia.
O mesmo não ocorre quanto às possibilidades de efetiva universalização
da APS/ESF nos próximos dez anos. Há, contudo, forte crença na potencialidade de a ESF reorientar o modelo de assistência à saúde no SUS, bem
como em sua capacidade de atender às próximas demandas populacionais,
principalmente as decorrentes do aumento das doenças crônico-degenerativas e do envelhecimento da população. De outra parte, há menos
esperança tanto na possibilidade de a ESF tornar-se prioridade efetiva das
três esferas de governo como de a APS/PSF vir a ser a principal porta de
entrada no SUS. Não obstante, nestes itens as avaliações, de modo geral,
são positivas (concordância de mais de 50% dos respondentes).
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5.2.	Processo de trabalho na ESF
Embora não se discuta a ênfase em atividades de promoção e prevenção da saúde, é notória a discordância da maioria dos entrevistados em
relação a uma função mais restrita da ESF, mais focada na promoção e na
prevenção da saúde. A maioria defende, de forma indireta, a atenção mais
integral à saúde como função primordial da ESF.
Para aumentar o poder resolutivo da ESF é majoritário o apoio a
medidas direcionadas a aperfeiçoar a formação e a capacitação continuada
das equipes, ainda que as opiniões se dividam no caso da importância isolada da ampliação de recursos de diagnóstico e tratamento como medida
isolada para aumentar a resolubilidade da ESF.
Na questão do incremento da produtividade e do fortalecimento
do compromisso das equipes, não chega a ser surpresa o fato de quase
100% dos participantes proporem a melhoria nas condições de trabalho
como medida mais importante. O que pode surpreender é o apoio a essa
medida superar – inclusive – as opções de criação de carreira de Estado ou
de melhoria salarial.
Formação e capacitação continuada foram considerados fatores
muito importantes para maximizar a capacidade das equipes na resolução
de problemas de saúde da população. Isso remete à pertinência de avaliar
a importância de alguns conteúdos do processo de capacitação das equipes. Nesse campo, o destaque fica para o mais alto grau de importância
dada a conteúdos que podem ser considerados inovadores, como gestão
clínica, protocolos, avaliação de desempenho, refletindo, aparentemente,
preocupação com uma melhor qualidade da atenção.
Sobre o processo de trabalho da ESF, que tem no compartilhamento
de responsabilidades, no trabalho em equipe e na atuação extramuros
algumas de suas principais características, alguns posicionamentos são
relevantes. Por exemplo, diante da carência de médicos, poderia ser questionada a participação rotineira desse profissional na visita domiciliar. Mas
a maioria não concorda que a participação médica fique restrita apenas a
situações especiais. Ao contrário, o que prevalece na opinião dos participantes é uma postura de compartilhamento, não somente dessa atividade
como de outras, entre os diversos membros da equipe.
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Entendimento semelhante, relativo também ao compartilhamento
de responsabilidades, prevalece em relação às atividades de ordenamento
dos fluxos internos nas unidades mediante procedimentos de acolhimento e classificação de risco (mais de 60%). A despeito disso, é relevante
o percentual de quase 53% daqueles que consideram tal processo de responsabilidade exclusiva da equipe de enfermagem, quando a questão foi
colocada nestes termos.
Sobre os agentes comunitários de saúde (ACS), presentes desde os
primórdios da implantação da APS no Brasil, os dados revelam alto grau
de aceitação do trabalho destes profissionais, com ampliação de suas tarefas para a promoção do autocuidado entre a população, bem como de
sua participação em questões tanto da assistência como da administração
da unidade. Surpreende, no entanto, o fato de a maioria dos entrevistados admitir a necessidade de revisão do papel desses profissionais na ESF,
embora tal quesito não tenha sido detalhado na pesquisa.

5.3.	Relações de trabalho e modalidades de contratação
Quanto ao futuro das formas atualmente existentes de contratação
de pessoal no setor saúde, as modalidades diretas foram consideradas as
mais importantes. Em primeiro lugar de importância ficou a via CLT, de
acordo com parte dos participantes, seguidas pelo estatuto do funcionalismo público (Lei n. 8.112). As formas indiretas e as terceirizações terão,
na opinião dos participantes, menor importância nos próximos dez anos.
Seguindo a avaliação de importância menor dada às terceirizações de forma geral, o modelo de fundações públicas não é considerado
adequado para contratação de pessoal para a ESF, ainda que a maioria
não concorde resolutamente com a afirmativa de que tal modelo tenha
baixa viabilidade política, extinguindo-se com o tempo ou se restringindo
apenas a situações especiais. Mas trata-se de assunto em que cerca de
20% dos entrevistados afirmam não ter opinião formada sobre a questão,
o percentual mais alto de todo o questionário.
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5.4.	Consensos e dissensos
Como se vê, a tendência maior das respostas aponta para situações
de consenso, de forma geralmente sintonizada com a Política Nacional
de Atenção Básica. Entretanto, alguns dissensos explícitos também estão
presentes. Assim acontece nas questões relacionadas ao suprimento de
profissionais para a ESF, principalmente médicos, por meio da iniciativa
Mais Médicos, recentemente implementada pelo Ministério da Saúde. A
própria importância da contratação de médicos estrangeiros ou nacionais
formados no exterior não é objeto de consenso, assim como os estágios
voluntários, a instituição de serviço civil obrigatório ou a ampliação do
período de formação em medicina, como já mencionado (questão 11). Da
mesma forma, a possibilidade de dispensa de revalidação de diplomas
para médicos estrangeiros ou a manutenção do instituto da revalidação
obrigatória, sem exceção, também dividem opiniões. Outra afirmativa que
dividiu opiniões foi quanto ao acolhimento como atividade precípua dos
profissionais de enfermagem.
No tocante ao futuro da ESF, maioria expressiva acredita na sua
potencialidade para reorientar o modelo de atenção no SUS e se transformar na principal porta de entrada do sistema bem como atender aos
desafios decorrentes do aumento das doenças crônicas e do envelhecimento populacional. Contudo, a crença na prioridade da ESF como política pública não é muito forte.
Para aumento da capacidade resolutiva da ESF, as medidas voltadas para a melhoria da qualificação de recursos humanos foram bastante
consensuais. Ao contrário, a ampliação dos recursos de diagnose e terapia
na atenção básica como medida essencial não possui o mesmo grau de
concordância.
Outra questão que apresentou opiniões pouco consensuais foi a
adequação do modelo de fundação estatal para contratação de profissionais na ESF. Nesta questão, também a viabilidade política do modelo e
sua adequação ao SUS mostraram os maiores percentuais de participantes “sem opinião formada”. O mesmo acontece (com percentual menor, é
verdade) em relação ao posicionamento ante a contratação pelo regime
jurídico previsto no Estatuto do Funcionário Público.
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Haveria grandes pontos de divergência em relação à Pnab? Como
já foi dito, as respostas primam pelo consenso em relação à política de
atenção básica no Brasil com exceções apenas pontuais, geralmente ligadas ao contrato por fundações ou a importação de médicos estrangeiros
sem revalidação de diplomas. Contudo, o que mais importa não é o grau
de consenso ou dissenso em relação à política formal de governo. Antes,
é preciso prestar atenção em tópicos sobre os quais tal política é omissa
ou ambígua, caso em que a opinião dos diversos segmentos da ESF pode
trazer uma visão momentânea ou de futuro para reorientá-la.
E há certamente muitas questões em que a omissão ou a relativa
ambiguidade da Pnab e de outras políticas encontram nos resultados da
pesquisa um possível guia de entendimento das expectativas daqueles que
nela operam. Há diversos tópicos dentro dessa categorização, destacando-se: a forma de contratação preferencial; os conteúdos do processo de
capacitação das equipes; as expectativas quanto ao futuro da ESF e de seus
praticantes; os modos como diferentes profissionais e técnicos do sistema
percebem a APS/ESF, bem como as estratégias voltadas para informar e
aprimorar sua visão; os conteúdos e as estratégias para se qualificar de fato
o processo de trabalho em SF; as formas de capacitação preferenciais das
equipes, e muitas outras questões.
Aspectos paradoxais ou inesperados nas respostas são quase inexistentes e de significado restrito. Pode ser citada, para exemplificar, a suposta
preferência pelo aprimoramento das condições de trabalho em detrimento
do salário. Algumas delas talvez mereçam aprofundamento em trabalho
futuro.
Merecem menção alguns pontos que distinguem as posições das
diversas categorias profissionais e de formas de vinculação à ESF. Como
se viu, entre os dentistas há focos de discordância em relação ao posicionamento das outras profissões da ESF, sendo estas aparentemente mais
próximas de uma posição de consenso em relação à Pnab. Os membros do
grupo acadêmico, por seu lado, parecem professar posições mais cautelosas ou conservadoras em relação a algumas questões. Em contraposição,
os membros das equipes tendem a ser mais ousados e otimistas com o
futuro e as perspectivas correntes da estratégia.
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6

Considerações finais

F

inalizando, procurou-se, com base nas informações produzidas pela
pesquisa, responder à seguinte questão: qual a visão e a proposta
“ideal” ou imagem-objetivo que os entrevistados defendem, acreditam e
apoiam em relação à APS/ESF?
Em primeiro lugar, defendem a integralidade, a universalização, a
responsabilização individual e coletiva, o trabalho em equipe, além do
compartilhamento de tarefas nas Unidades Básicas de Saúde.
Reforçam a necessidade de que haja condições de trabalho adequadas para todos, seja em termos de formação e capacitação continuada, seja
na disponibilidade de tecnologias e processos adequados às práticas de
atenção básica.
Acreditam na criação de carreira de Estado e na adoção do regime
de dedicação exclusiva como as condições mais importantes para fixar os
profissionais da APS/ESF em pequenas localidades e periferias das grandes cidades. São de opinião de que a contratação direta, com base na CLT,
terá papel preponderante entre as formas futuras de contratação, deixando
de fora as terceirizações e mesmo o regime fundacional, supostamente
mais flexível, de contratação de pessoal.
Aceitam a vinda de médicos estrangeiros para comporem as equipes de SF, mas não abrem mão da qualificação desses profissionais e do
cumprimento dos dispositivos legais brasileiros em termos de revalidação
de diplomas.
Acreditam no trabalho em equipe, com respeito e valorização de
todos os trabalhadores envolvidos, em regime de compartilhamento de
práticas, tendo especificamente no ACS um colaborador estratégico, merecedor de melhor capacitação, no sentido de o exercício da delegação de
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tarefas que recebe ser mais qualificado, evitando assim institucionalizar-se
como mera visita domiciliar burocratizada.
Defendem o conceito de porta de entrada da APS e a implementação de uma instância de acolhimento de pacientes e classificação de riscos
nas unidades respectivas.
Demonstram interesse em inovações dos processos de gestão e
assistência, traduzidas, por exemplo, pelos instrumentos de gestão da clínica e pelo planejamento participativo, a serem incorporados nos processos de treinamento desenvolvidos para as equipes, bem como aceitam os
processos de avaliação de desempenho das equipes e o trabalho mediante
metas e incentivos para alcançá-los.
São pessoas críticas, mas sem perder o caráter construtivo, tendo
como focos principais de suas preocupações a insuficiente capacitação das
equipes, o financiamento deficiente, a falta de compromisso político e a
falta de maior empenho na capacitação dos gestores.
Acreditam, por fim, que a Estratégia de Saúde da Família tem um
futuro produtivo e exitoso em termos de mudanças do modelo assistencial
no SUS e no atendimento resolutivo às necessidades básica da população.
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Anexo 1. Resultados por Subgrupos
Tabela 1.1 - A universalização da APS/ESF será alcançada nos próximos
dez anos.
Em - %
Grau de Concordância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

2,94

Não concordo

17,65

12,50

25,00

23,53

Concordo pouco

41,18

47,50

50,00

44,12

Concordo muito

29,41

35,00

8,33

20,59

Concordo totalmente

11,76

2,50

8,33

8,82

Não respondeu

0,00

2,50

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 2.1 - A função primordial da APS/ESF é a promoção da saúde
mediante ações desenvolvidas na comunidade de forma
preponderante sobre o atendimento individual.
Em - %
Grau de Concordância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não concordo

47,06

40,00

16,67

50,00

Concordo pouco

23,53

15,00

33,33

17,65

Concordo muito

17,65

30,00

25,00

29,41

Concordo totalmente

11,76

12,50

16,67

2,94

Não respondeu

0,00

2,50

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 2.2 - Ampliação dos recursos de diagnose e terapia é a principal
medida para aumentar a resolubilidade.
Em - %
Grau de Concordância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não concordo

11,76

20,00

16,67

11,76

Concordo pouco

29,41

32,50

33,33

41,18

Concordo muito

41,18

35,00

25,00

38,24

Concordo totalmente

17,65

10,00

16,67

8,82

Não respondeu

0,00

2,50

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 2.2A - Ampliação dos recursos de diagnose e terapia é a principal
medida para aumentar a resolubilidade
Em - %
Grau de Concordância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não concordo

12,28

11,11

26,32

13,64

Concordo pouco

45,61

29,63

21,05

36,36

Concordo muito

26,32

44,44

36,84

45,45

Concordo totalmente

14,04

11,11

15,79

4,55

Não respondeu

1,75

3,70

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
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Tabela 2.4 - Cursos formais de especialização e residência são as
principais medidas para aumentar resolubilidade
Em - %
Grau de Concordância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não concordo

0,00

7,50

8,33

5,88

Concordo pouco

5,88

22,50

25,00

26,47

Concordo muito

35,29

30,00

58,33

32,35

Concordo totalmente

58,82

37,50

0,00

35,29

Não respondeu

0,00

2,50

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 2.4A - Cursos formais de especialização e residência são as
principais medidas para aumentar resolubilidade.
Em - %
Grau de Concordância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não concordo

5,26

3,70

0,00

9,09

Concordo pouco

15,79

14,81

31,58

22,73

Concordo muito

40,35

33,33

31,58

50,00

Concordo totalmente

36,84

44,44

36,84

18,18

Não respondeu

1,75

3,70

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
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Tabela 3.1 - Flexibilização da carga horária prejudica processo de
trabalho
Em - %
Grau de Concordância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

0,00

3,70

0,00

0,00

Não concordo

10,53

14,81

15,79

18,18

Concordo pouco

15,79

3,70

31,58

13,64

Concordo muito

28,07

25,93

15,79

31,82

Concordo totalmente

43,86

44,44

36,84

36,36

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013

Tabela 4.1 - As Fundações Estatais tem pouca viabilidade política no
SUS
Em - %
Grau de Concordância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

35,29

22,50

25,00

17,65

Não concordo

41,18

40,00

16,67

35,29

Concordo pouco

5,88

10,00

25,00

32,35

Concordo muito

11,76

17,50

25,00

14,71

Concordo totalmente

5,88

5,00

0,00

0,00

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 5.1 - Médicos estrangeiros poderão contribuir para atenuar
as desigualdades na distribuição espacial de médicos e
expandir a APS/ESF.
Em - %
Grau de Concordância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

0,00

0,00

0,00

Não concordo

11,76

5,00

0,00

5,88

Concordo pouco

11,76

15,00

16,67

26,47

Concordo muito

23,53

37,50

58,33

35,29

Concordo totalmente

52,94

37,50

16,67

32,35

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 5.1A - Médicos estrangeiros poderão contribuir para atenuar
as desigualdades na distribuição espacial de médicos e
expandir a APS/ESF.
Em - %
Grau de Concordância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não concordo

7,02

0,00

5,26

4,55

Concordo pouco

15,79

25,93

10,53

18,18

Concordo muito

40,35

29,63

36,84

31,82

Concordo totalmente

35,09

37,04

47,37

45,45

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013

100

Tabela 5.2 - Dispensa temporária da revalidação do diploma para
médicos estrangeiros importados para a APS/ESF
Em - %
Grau de Concordância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

3,51

7,41

0,00

0,00

Não concordo

35,09

29,63

26,32

31,82

Concordo pouco

15,79

14,81

15,79

9,09

Concordo muito

24,56

25,93

15,79

40,91

Concordo totalmente

19,30

14,81

42,11

18,18

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013

Tabela 5.3 - Revalidação do diploma sem exceções para médicos
estrangeiros importados para trabalhar na APS/ESF
Em - %
Grau de Concordância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

1,75

7,41

0,00

9,09

Não concordo

33,33

33,33

36,84

27,27

Concordo pouco

7,02

3,70

26,32

18,18

Concordo muito

24,56

18,52

0,00

13,64

Concordo totalmente

31,58

29,63

36,84

31,82

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
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Tabela 6.1 - Visita domiciliar do médico na APS/ESF apenas em casos
excepcionais
Em - %
Grau de Concordância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho Opinião Formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não concordo

58,82

45,00

58,33

55,88

Concordo pouco

23,53

30,00

8,33

17,65

Concordo muito

0,00

17,50

16,67

20,59

Concordo totalmente

17,65

2,50

8,33

5,88

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 6.1A - Visita domiciliar do médico apenas em casos excepcionais
Em - %
Grau de Concordância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho Opinião Formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não concordo

45,61

62,96

68,42

54,55

Concordo pouco

26,32

11,11

26,32

31,82

Concordo muito

17,54

11,11

5,26

13,64

Concordo totalmente

8,77

7,41

0,00

0,00

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
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Tabela 7.1 - Acolhimento como atividade precípua de profissionais de
enfermagem
Em - %
Grau de Concordância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não concordo

35,29

27,50

33,33

20,59

Concordo pouco

11,76

17,50

25,00

32,35

Concordo muito

35,29

40,00

33,33

32,35

Concordo totalmente

17,65

10,00

0,00

14,71

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 7.1A - Acolhimento como atividade precípua de profissionais de
enfermagem.
Em - %
Grau de Concordância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não concordo

22,81

18,52

42,11

27,27

Concordo pouco

26,32

18,52

21,05

22,73

Concordo muito

26,32

48,15

31,58

45,45

Concordo totalmente

22,81

7,41

5,26

4,55

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
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Tabela 9.1 - A APS/ESF reorientará o modelo de assistência no sistema
público de saúde.
Em %
Grau de Concordância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

2,94

Não concordo

0,00

2,50

0,00

2,94

Concordo pouco

23,53

22,50

33,33

14,71

Concordo muito

29,41

45,00

50,00

35,29

Concordo otalmente

47,06

25,00

8,33

44,12

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 9.2 - A APS/ESF atenderá as necessidades de saúde da
população, particularmente as decorrentes do incremento
das doenças crônicas e do envelhecimento populacional.
Em - %
Grau de Concordância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

2,50

0,00

2,94

Não concordo

0,00

2,50

8,33

0,00

Concordo pouco

17,65

27,50

16,67

17,65

Concordo muito

35,29

40,00

58,33

47,06

Concordo totalmente

47,06

22,50

8,33

32,35

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 9.3 - A APS/ESF será prioridade de política das três esferas de
governo nos próximos anos
Em - %
Grau de Concordância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

5,88

0,00

0,00

2,94

Não concordo

0,00

2,50

16,67

2,94

Concordo pouco

47,06

37,50

41,67

32,35

Concordo muito

5,88

45,00

25,00

38,24

Concordo totalmente

41,18

10,00

8,33

23,53

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 9.3A - ESF será prioridade de política das três esferas de governo
no futuro
Em - %
Grau de Concordância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

3,51

0,00

0,00

0,00

Não concordo

3,51

0,00

5,26

9,09

Concordo pouco

33,33

44,44

47,37

31,82

Concordo muito

35,09

18,52

42,11

54,55

Concordo totalmente

22,81

29,63

5,26

4,55

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
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Tabela 9.4 - A APS/ESF será a principal porta de entrada para o sistema
público no futuro
Em - %
Grau de Concordância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

2,50

0,00

2,94

Não concordo

0,00

0,00

0,00

2,94

Concordo pouco

41,18

37,50

41,67

26,47

Concordo muito

11,76

27,50

41,67

47,06

Concordo totalmente

47,06

27,50

8,33

20,59

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 9.4A - A APS/ESF será a principal porta de entrada para o
sistema público no futuro
Em - %
Grau de Concordância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

3,51

0,00

0,00

0,00

Não concordo

1,75

0,00

0,00

0,00

Concordo pouco

26,32

37,04

36,84

36,36

Concordo muito

43,86

22,22

47,37

36,36

Concordo totalmente

22,81

33,33

15,79

27,27

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
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Tabela 10.1 - Importância de conteúdos relacionados à gestão da clínica
nos processos de capacitação das equipes
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

0,00

0,00

0,00

Pouco importante

5,88

5,00

0,00

2,94

Bastante importante

35,29

40,00

33,33

23,53

Totalmente importante

58,82

50,00

58,33

73,53

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 10.1A - Importância de conteúdos relacionados à gestão da clínica
nos processos de capacitação das equipes
Em - %
Grau de Importância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

0,00

0,00

0,00

Pouco importante

5,26

3,70

5,26

0,00

Bastante importante

26,32

25,93

47,37

54,55

Totalmente importante

66,67

62,96

47,37

45,45

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
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Tabela 10.2 - Importância do uso dos sistemas de informação e
instrumentos de planejamento e programação do SUS nos
processos de capacitação das equipes.
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

0,00

0,00

0,00

Pouco importante

5,88

10,00

16,67

11,76

Bastante importante

41,18

40,00

8,33

32,35

Totalmente importante

52,94

45,00

66,67

55,88

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 10.3 - Importância do domínio de instrumentos normativos e
conceituais relativos ao SUS e à APS/ESF nos processos de
capacitação das equipes
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

0,00

0,00

0,00

Pouco importante

17,65

7,50

16,67

17,65

Bastante importante

64,71

52,50

41,67

44,12

Totalmente importante

17,65

35,00

33,33

38,24

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 10.4 - Importância de estratégias de comunicação e busca de
adesão social aos princípios da APS/ESF nos processos de
capacitação das equipes.
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

2,50

0,00

2,94

Pouco importante

11,76

15,00

0,00

5,88

Bastante importante

41,18

25,00

33,33

41,18

Totalmente importante

47,06

52,50

58,33

50,00

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 10.5 - Importância de conteúdos relacionados ao uso de
mapas, softwares e georreferenciamento nos processos de
capacitação das equipes
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo
por tipo de
vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

5,88

10,00

8,33

11,76

Pouco importante

35,29

20,00

16,67

20,59

Bastante importante

41,18

40,00

41,67

44,12

Totalmente importante

17,65

25,00

25,00

23,53

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 10.5A - Importância de conteúdos relacionados ao uso de
mapas, softwares e georreferenciamento nos processos de
capacitação das equipes
Em - %
Grau de Importância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

8,77

7,41

0,00

18,18

Pouco importante

21,05

25,93

26,32

18,18

Bastante importante

43,86

25,93

42,11

40,91

Totalmente importante

24,56

33,33

31,58

22,73

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013

Tabela 10.6 - Importância do uso de metodologias de avaliação de
qualidade, metas, resultados e impacto da APS/ESF no
processo de capacitação das equipes.
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

0,00

0,00

0,00

Pouco importante

5,88

2,50

16,67

0,00

Bastante importante

29,41

40,00

25,00

32,35

Totalmente importante

64,71

52,50

50,00

67,65

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

110

Tabela 11.1 -Medidas para fixar profissionais em pequenas localidades
e periferias de grandes cidades - Importância de estágio
obrigatório
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

5,88

2,50

0,00

0,00

Não importante

0,00

2,50

0,00

11,76

Pouco importante

35,29

37,50

58,33

44,12

Bastante importante

29,41

37,50

25,00

29,41

Totalmente importante

29,41

15,00

8,33

14,71

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 11.1A - Medidas para fixar profissionais em pequenas localidades
e periferias de grandes cidades - importância de estágio
obrigatório
Em - %
Grau de Importância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

1,75

7,41

5,26

0,00

Não importante

8,77

3,70

0,00

0,00

Pouco importante

35,09

33,33

57,89

31,82

Bastante importante

35,09

25,93

31,58

40,91

Totalmente importante

17,54

22,22

5,26

27,27

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
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Tabela 11.2 - Medidas para fixar profissionais - importância da
importação de médicos
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

5,00

0,00

0,00

Não importante

17,65

17,50

8,33

23,53

Pouco importante

29,41

30,00

41,67

38,24

Bastante importante

47,06

30,00

33,33

29,41

Totalmente importante

5,88

12,50

8,33

8,82

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 11.2A - Medidas para fixar profissionais - mportância da
importação de médicos
Em - %
Grau de Importância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

3,51

3,70

0,00

0,00

Não importante

21,05

3,70

15,79

22,73

Pouco importante

33,33

33,33

36,84

27,27

Bastante importante

31,58

44,44

26,32

36,36

Totalmente importante

8,77

7,41

21,05

13,64

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
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Tabela 11.3 - Medidas para fixar profissionais - Importância da criação
de carreira nacional ou estadual com remuneração atrativa e
condições adequadas de trabalho
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

2,50

0,00

0,00

Não importante

5,88

0,00

0,00

2,94

Pouco importante

5,88

7,50

0,00

0,00

Bastante importante

11,76

15,00

0,00

20,59

Totalmente importante

76,47

70,00

91,67

76,47

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 11.4 - Medidas para fixar profissionais - Importância da
instituição do serviço civil obrigatório
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

5,88

5,00

8,33

0,00

Não importante

23,53

15,00

16,67

20,59

Pouco importante

23,53

20,00

16,67

17,65

Bastante importante

23,53

22,50

25,00

41,18

Totalmente importante

23,53

32,50

25,00

20,59

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 11.4A - Medidas para fixar profissionais - Importância da
instituição do serviço civil obrigatório
Em - %
Grau de Importância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

0,00

3,70

5,26

18,18

Não importante

22,81

7,41

15,79

22,73

Pouco importante

21,05

40,74

5,26

9,09

Bastante importante

28,07

25,93

36,84

27,27

Totalmente importante

26,32

14,81

36,84

22,73

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013

Tabela 11.5 - Medidas para fixar profissionais - Ampliação período de
formação com estágios obrigatórios
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

11,76

5,00

8,33

0,00

Não importante

17,65

30,00

16,67

32,35

Pouco importante

23,53

17,50

25,00

29,41

Bastante importante

23,53

22,50

33,33

23,53

Totalmente importante

23,53

20,00

8,33

14,71

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

114

Tabela 11.5A - Medidas para fixar profissionais - Ampliação período de
formação com estágios obrigatórios
Em - %
Grau de Importância

Categoria Profissional
Médico

Enfermeiro

Odontólogo

Outra

Não tenho opinião formada

5,26

3,70

0,00

13,64

Não importante

24,56

25,93

42,11

40,91

Pouco importante

31,58

18,52

15,79

4,55

Bastante importante

22,81

22,22

26,32

18,18

Totalmente importante

14,04

22,22

15,79

22,73

Não respondeu

1,75

7,41

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013

Tabela 11.6. Medidas para fixar profissionais - Instituição de regime de
dedicação exclusiva para os profissionais da APS/ESF e de
incentivos
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

2,50

8,33

0,00

Não importante

0,00

5,00

16,67

11,76

Pouco importante

23,53

7,50

0,00

17,65

Bastante importante

23,53

25,00

33,33

23,53

Totalmente importante

52,94

55,00

33,33

47,06

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 12.1 - Importância futura contratação de recursos humanos pela
Lei nº 8112/90
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

17,65

10,00

16,67

5,88

Não importante

5,88

7,50

8,33

8,82

Pouco importante

29,41

22,50

25,00

20,59

Bastante importante

35,29

25,00

16,67

23,53

Totalmente importante

11,76

30,00

25,00

41,18

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 12.2 - Importância futura contratação de recursos humanos para a
APS/ESF pela Lei 8.112/90
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

5,00

8,33

2,94

Não importante

5,88

5,00

0,00

5,88

Pouco importante

23,53

15,00

33,33

23,53

Bastante importante

47,06

50,00

33,33

38,24

Totalmente importante

23,53

20,00

16,67

29,41

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 12.3 - Importância futura da contratação de recursos humanos
para via terceirização para a APS/ESF
Em %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

5,88

2,50

16,67

5,88

Não importante

23,53

30,00

41,67

23,53

Pouco importante

23,53

32,50

16,67

29,41

Bastante importante

47,06

22,50

16,67

29,41

Totalmente importante

0,00

7,50

0,00

11,76

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 13.1 - Importância de sistema de referência e contrarreferencia
para consolidação quantitativa e qualitativa da APS/ESF
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

0,00

0,00

2,94

Pouco importante

0,00

0,00

0,00

2,94

Bastante importante

17,65

22,50

16,67

23,53

Totalmente importante

82,35

72,50

75,00

70,59

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 13.2 - Importância da fixação de recursos humanos nas
pequenas localidades e periferias de grandes cidades para
consolidação quantitativa e qualitativa da APS/ESF
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/
Docente

EQ+Outro

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

0,00

0,00

0,00

Pouco importante

0,00

2,50

0,00

2,94

Bastante importante

52,94

32,50

8,33

47,06

Totalmente importante

47,06

60,00

83,33

50,00

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 13.3 - Importância da universalização efetiva para consolidação
quantitativa e qualitativa da APS/ESF
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

0,00

8,33

0,00

Pouco importante

23,53

5,00

8,33

5,88

Bastante importante

23,53

30,00

8,33

38,24

Totalmente importante

52,94

60,00

66,67

55,88

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 13.4 - Importância da adequada capacitação das equipes para
consolidação quantitativa e qualitativa da APS/ESF
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

0,00

0,00

2,94

Pouco importante

0,00

0,00

0,00

5,88

Bastante importante

29,41

17,50

33,33

20,59

Totalmente importante

70,59

77,50

58,33

70,59

Não respondeu

0,00

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 14.1 - Importância do subfinanciamento como limitante da
consolidação da APS/ESF como principal porta de entrada
do SUS
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

5,88

2,50

0,00

0,00

Pouco importante

5,88

5,00

25,00

8,82

Bastante importante

23,53

32,50

16,67

29,41

Totalmente importante

58,82

55,00

50,00

61,76

Não respondeu

5,88

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 14.2 - Importância da carência de recursos humanos qualificados
como limitante da consolidação da APS/ESF como principal
porta de entrada do SUS
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

2,50

0,00

2,94

Pouco importante

5,88

7,50

8,33

5,88

Bastante importante

29,41

37,50

33,33

35,29

Totalmente importante

58,82

47,50

50,00

55,88

Não respondeu

5,88

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 14.3 - Importância da falta de resolubilidade e de acesso
oportuno como limitante da consolidação da APS/ESF como
principal porta de entrada do SUS
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

11,76

2,50

0,00

0,00

Pouco importante

5,88

10,00

8,33

0,00

Bastante importante

17,65

22,50

33,33

44,12

Totalmente importante

58,82

60,00

50,00

55,88

Não respondeu

5,88

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 14.4 - Importância da gestão pouco competente como limitante da
consolidação da APS/ESF como principal entrada do SUS
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

2,50

0,00

0,00

Não importante

0,00

0,00

8,33

0,00

Pouco importante

5,88

15,00

8,33

8,82

Bastante importante

35,29

27,50

25,00

32,35

Totalmente importante

52,94

50,00

50,00

58,82

Não respondeu

5,88

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 14.5 - Importância da falta de prioridade política da APS/ESF
como limitante da consolidação da APS/ESF como principal
porta de entrada do SUS
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

2,50

0,00

2,94

Pouco importante

23,53

12,50

8,33

11,76

Bastante importante

29,41

22,50

16,67

29,41

Totalmente importante

41,18

57,50

66,67

55,88

Não respondeu

5,88

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 15.1 - Importância da fixação de metas de desempenho e
estímulos financeiros para as equipes como forma de
aumentar a produtividade e compromisso
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

2,50

0,00

8,82

Pouco importante

11,76

20,00

16,67

20,59

Bastante importante

35,29

30,00

50,00

35,29

Totalmente importante

47,06

42,50

25,00

35,29

Não respondeu

5,88

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 15.2 - Importância da melhoria salarial como forma de aumentar
a produtividade e compromisso das equipes
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

0,00

0,00

2,94

Pouco importante

23,53

25,00

16,67

26,47

Bastante importante

41,18

42,50

50,00

44,12

Totalmente importante

29,41

27,50

25,00

26,47

Não respondeu

5,88

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Tabela 15.3 - Importância da melhoria das condições de trabalho como
forma de aumentar a produtividade e compromisso das
equipes
Em - %
Grau de Importância

Não tenho opinião formada

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

0,00

0,00

0,00

0,00

Não importante

0,00

0,00

8,33

0,00

Pouco importante

5,88

0,00

0,00

5,88

Bastante importante

17,65

42,50

16,67

14,71

Totalmente importante

70,59

52,50

66,67

79,41

Não respondeu

5,88

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.

Tabela 15.4 - Importância da criação de Carreira de Estado com o forma
de aumentar a produtividade e compromisso das equipes
Em - %
Grau de Importância

Subgrupo por tipo de vinculação
EQ

Gestor

Pesquisador/Docente

EQ+Outro

Não tenho opinião formada

0,00

2,50

0,00

0,00

Não importante

11,76

7,50

0,00

14,71

Pouco importante

11,76

5,00

8,33

5,88

Bastante importante

29,41

25,00

25,00

23,53

Totalmente importante

41,18

55,00

58,33

55,88

Não respondeu

5,88

5,00

8,33

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: ObservaRH/NESP/CEAM/UnB - Pesquisa DELPHI pela internet, realizada em set. e out., 2013
Nota - EQ: Membro de equipe; EQ + Outro: Membro de equipe mais outro vínculo.
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Anexo 2.
Lista Autorizada de participantes

Adriana Cristina Evangelista
Aida Maria Meninea Yunes
Aluísio Cabral Pereira
Ana Elizabeth de Andrade Lima
Ana Maria Cavalcanti
Ana Pitchon
Ana Virginia de Castro da Justa
Andrea Cristina de Farias Mello
Antonio Garcia Reis Junior
Armando Martinho Bardou Raggio
Arturo de Pádua Walfrido Jordán
Beatriz Figueiredo Dobashi
Berardo Augusto Nunan
Carlo Henrique Goretti Zanetti
Carlos Alberto Trindade
Carlos André Aita Schmitz
Claudia Veras
Claunara Schilling Mendonça
Cristiane Mª Ferraz Damasceno Moura Fé
Cristiani Vieira Machado
Daniel Seabra Resende Castro Corrêa
Danielle Marques Bicalho
Djalmo Sanzi Souza
Eliane da Costa Melo Badaró
Elias Rassi Neto
Eline Mascarenhas Cotta
Elisabeth Susana Wartchow
Elizete do Nascimento Araújo
Estela Auxiliadora Almeida Lopes
Eugenio Vilaça Mendes
Fabiana do Amaral e Silva Araújo
Fernanda Barros do Nascimento
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Fernando Antônio Ribeiro de Gusmão Filho
Fernando Passos Cupertino de Barros
Gilson Carvalho
Gloria Maria Muñoz Ortiz
Guadalupe Sales Ferreira
Guilherme Gomes de Freitas
Heloiza Machado de Souza
Hugo Cesar Novais Mota
Isabel Brandão Correia
Isabella M. C. D. M. Nepomuceno de Souza
Jairnilson Silva Paim
Jessica Freitas
José Enio Servilha Duarte
José Inácio Lermen
Juliana Oliveira Soares
Juliana Taís Rufino Herrera
Jurandi Frutuoso Silva
Kariciele Cristina Corrêa
Karine Cavalcante da Costa
Kátia Crestine Poças
Leane de Carvalho Machado
Leonor Cristina Alves Pereira
Leticia de Lima Trindade
Ligia Giovanella
Liziane Maria de Oliveira Gripp
Luciana Dias de Lima
Luciana Martins Versiani Moreira
Luiz Fabiano Chaves Barbosa
Magda Duarte dos Anjos Scherer
Marco Antonio Trajano Ferreira
Maria Aparecida Turci
Maria Cícera da Silva Alves
Maria do Socorro Vieira Marques
Maria Helena Carvalho Brandão Oliveira
Maria Imaculada Ferreira da Fonseca
Maria José Rodrigues
Maria Nadir da Conceição Santos
Maria Zélia Soares Lins
Marisa Aparecida de Souza e Silva
Maristela Olazar Serejo Duarte Alecrim
Maysa Vasconcelos Paiva
Mercionara Machado Toledo
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Mila Lemos Cintra
Namis Levino da Silva Filho
Neilton Araujo de Oliveira
Nelson Rodrigues dos Santos
Nilo Bretas Júnior
Nilson Massakazu Ando
Otavio Coutinho Coelho da Silva
Patrícia Maria Lino Pinheiro
Patricia Taira Nakanishi
Patricia Tavares Ribeiro
Paulo de Tarso Ribeiro de Oliveira
Renilson Rehem de Souza
Ricardo Souza Heinzelmann
Roberta Bernardes da Silva
Roberto Nunes Umpierre
Rodrigo Lima
Rosalina Aratani Sudo
Rosana Marques Ferro Cruz
Rosangela Rocha Leão
Rubens de Freitas Ferreira
Rubia Pereira Barra
Sandra Fortes
Sandro Rogério Rodrigues Batista
Sarah Escorel
Sebastião Elias da Silveira
Severino Azevedo de Oliveira Júnior
Silvia Maria Costa Amorim
Sofia Ferez
Sueli Barbosa dos Santos Lacerda
Suely Arruda Arruda Vidal
Susilei Lourenço dos Santos
Thaís Severino da Silva
Tiago Sousa Neiva
Vanderli de Carvalho Barbosa
Veneza Berenice de Oliveira
Verônica Cisneiros
Veronica Maria Barboza Fernandes
Vitor José de Sousa Machado
Wagner Fulgêncio Elias
Wellington Eustáquio Ribeiro
Wellyton Melo de Souza
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Anexo 3.
Súmula dos Principais Instrumentos
Normativos da APS/ESF
Tipo

Conteúdo

Ano

Documento
técnico

documento Final da Comissão de Avaliação da Atenção Básica
[online]. Brasília: Ministério da Saúde; 2003

2003

Documento
técnico

avaliação para melhoria da qualidade da estratégia saúde da
família. Brasília: Ministério da Saúde; 2005.

2005

Portaria

portaria nº 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, na parte que
dispõe sobre a carga horária dos profissionais médicos que compõem as Equipes de Saúde da Família - ESF e na parte que dispõe sobre a suspensão do Piso de Atenção Básica - PAB variável.

2006

Decreto

decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa
Saúde na Escola - PSE

2007

Portaria

portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008. Cria os Núcleos de
Apoio à Saúde da Família – NASF.

2008

Portaria

portaria nº 302, de 3de fevereiro de 2009. Estabelece que profissionais de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família poderão
ser incorporados às Equipes

2009

Portaria

portaria nº 2.843, de 20 de setembro de 2010. Cria, no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS, os Núcleos de Apoio à Saúde da
Família - Modalidade 3 - NASF 3, com prioridade para a atençãointegral para usuários de crack, álcool e outras drogas

2010

Portaria

portaria nº 2.191, de 3 de agosto de 2010. Institui critérios diferenciados com vistas à implantação, financiamento e manutenção
da Estratégia de Saúde da Família para as populações ribeirinhas
na Amazônia Legal e em Mato Grosso do Sul.

2010

Portaria

portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde – SUS

2010

Lei

lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010. Altera a Lei nº 10.260, de
12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior - FIES (permite abatimento de
saldo devedor do FIES aos profissionais do magistério público e
médicos dos programas de saúde da família

2010
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Portaria

portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes
e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia
Saúde da Família - ESF e o Programa de Agentes Comunitários
de Saúde - PACS.

2011

Portaria

portaria nº 1.377, de 13 de junho de 2011. Estabelece critérios
para definição das áreas e regiões prioritárias com carência e
dificuldade de retenção de médico integrante de equipe de saúde
da família oficialmente cadastrada e das especialidades médicas
prioritárias

2011

Edital

edital nº 8, de 07 de dezembro de 2011. Programa de Valorização
do Profissional da Atenção Básica - PROVAB.

2011

Edital

edital nº 8, de 07 de dezembro de 2011. Programa de Valorização
do Profissional da Atenção Básica - PROVAB. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 08 dez. 2011.

2011

Portaria

portaria nº 576, de 19 de setembro de 2011. Estabelece novas
regras para a carga horária semanal (CHS) dos profissionais
médicos, enfermeiros e cirurgião-dentista,

2011

Documento
técnico

programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ): Manual Instrutivo [online]. Brasília:
Ministério da Saúde; 2011.

2011

Portaria

portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011. Institui, no âmbito do
Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de
Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável.

2011

Portaria

portaria nº 2.396, de 13 de outubro de 2011. Define o valor mensal integral do incentivo financeiro do (PMAQ-AB), denominado
componente de qualidade do piso de atenção básica variável PAB
variável

2011

Portaria

portaria Interministerial nº 2.087, de 01 de setembro de 2011. Institui o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica

2011

Portaria conjunta

portaria Conjunta nº 2, de 25 de agosto de 2011. Define os
Municípios priorizados e a relação das especialidades médicas
e áreas de atuação segundo os critérios dispostos na Portaria nº
1.377/2011,

2011

Decreto presidencial

decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011. Regulamenta
a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento
da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.

2011

Documento
técnico

auto-avaliação para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica – AMAQ [online].Brasília: Ministério da Saúde; 2012

2012
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Desenvolver análises, debates e atividades que possibilitem a obtenção e difusão de informações em âmbito
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seguinte com os profissionais de saúde o questionário consta no projeto encaminhado ao CEP.
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TCLE.
Recomendações:
Todas as recomendações foram atendidas.
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Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Endereço: Faculdade de Ciências da Saúde - Campus Darcy Ribeiro
Bairro: Asa Norte
CEP: 70.910-900
UF: DF
Município: BRASILIA
Fax: (61)3307-3799
Telefone: (61)3107-1947
E-mail:

cepfs@unb.br
Página 02 de 03

130

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA - CEP/FS-UNB
Continuação do Parecer: 649.218

Considerações Finais a critério do CEP:
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