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APRESENTAÇÃO 

 

O Observatório de Recursos Humanos da UnB (ObservaRH/UnB), vinculado ao 

Núcleo de Estudos de Saúde Pública e ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da 

Universidade, integra a Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde, iniciativa da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) que atualmente congrega 21 países da Região 

das Américas com a função de monitorar tendências que repercutem nas políticas de recursos 

humanos em saúde nos respectivos países.  

A Rede Observatórios de Recursos Humanos de Saúde no Brasil está constituída desde 

1999, sob a coordenação nacional da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde, que normaliza sua atuação.  

 O ObservaRH/UnB, um dos pioneiros, está constituído desde 1999, com o objetivo de 

desenvolver investigações e análises que possibilitem a obtenção e difusão de informações 

relacionadas com os processos de regulação, gestão, formação, desenvolvimento e formulação 

de políticas de recursos humanos em saúde. 

Contempla investigações e abordagens de cunho analítico, sobre sistemas de gestão 

pública de pessoal em âmbito nacional e internacional, integrando a pauta de temas 

prioritários da Rede Observatório na América Latina, além de contribuir com a agenda de 

prioridades do Ministério da Saúde do Brasil e demais gestores do SUS. 

A análise do processo de trabalho em saúde da família se inclui no elenco de interesses 

permanentes da equipe de pesquisa do Observatório da UnB e  visa contribuir para o 

fortalecimento dessa estratégia adotada pelos gestores do SUS como eixo para a mudança no 

processo de produção dos serviços desse setor no País. 

Ao disponibilizar os resultados desta pesquisa, a expectativa do Observatório da UnB 

é possibilitar o intercâmbio de experiências e contribuições teóricas e metodológicas com os 
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pesquisadores que, tanto no Brasil como em outros países, dedicam-se ao estudo do processo 

de trabalho nos contextos onde estão em curso processos de implantação de modelos 

assistenciais calcados na estratégia de atenção à saúde da família. 

 

Roberto Passos Nogueira 

Coordenador do ObservaRH-NESP/CEAM/UnB 
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INTRODUÇÃO 

O Observatório de Recursos Humanos em Saúde do Núcleo de Estudos de Saúde 

Pública tem como objetivo desenvolver investigações e análises que possibilitem a obtenção e 

difusão de estudos e informações relacionados com os processos de regulação, gestão, 

formação, desenvolvimento e formulação de políticas de recursos humanos em saúde. Ao 

longo de sua trajetória o ObservaRH/UnB vem ampliando e diversificando suas linhas de 

investigação, contando especialmente com o apoio e cooperação técnica do Ministério da 

Saúde e da OPAS para a execução de suas propostas de atuação. 

Como uma das linhas de investigação de interesse permanente do ObservaRH/UnB, a 

temática e análise do processo de trabalho em saúde da família já mereceu abordagens 

anteriores em artigos, capacitações e pesquisas. Este estudo que ora se apresenta foi 

precedido, em 2005, por pesquisa realizada nos setores público e privado do Distrito Federal, 

que buscou identificar aspectos institucionais, do emprego e da atividade dos médicos das 

equipes de saúde da família em atuação naquele  período. O estudo atual persegue os mesmos 

objetivos gerais e amplia sua abrangência, analisando o perfil profissional dos médicos, bem 

como as características de sua organização e operação nas cidades de Campo Grande (Mato 

Grosso do Sul), Cuiabá (Mato Grosso), Goiânia (Goiás) e Palmas (Tocantins). 

Entre os antecedentes considerados na fundamentação e estruturação desta pesquisa – 

assim como na do DF anteriormente realizada - situa-se o compromisso do setor público com 

a implantação da estratégia de saúde da família como instrumento de justiça e inclusão social 

no campo da saúde, além do interesse crescente das entidades e da sociedade com esse 

modelo de organização da atenção à saúde. Associados a isso, consideraram-se as demandas 

por capacidade organizacional e operacional desses serviços, a partir de objetivos gerenciais e 

da expectativa da sociedade pela melhoria da qualidade dos serviços, bem como do controle 

sobre os mesmos. Outro ponto que mereceu nossa atenção foi a escassez de estudos e 

informações sobre as características do processo de trabalho dos profissionais nesse modelo 

de atenção, importantes para as instituições educacionais e contratadoras de recursos 

humanos. Nesse foco este estudo se propôs a dar continuidade e atualizar o esforço iniciado 
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no estudo de caso do DF, de compilação e revisão da literatura sobre temas associados a 

aspectos institucionais e do emprego do médico, na atenção básica em saúde/saúde da família 

no Brasil, a ser periodicamente atualizado e disponibilizado para consultas na página 

eletrônica do observatório. Finalmente a equipe identificou a necessidade de desenvolvimento 

de metodologias de investigação e difusão de informações sobre o tema, entre as estações de 

trabalho da Rede Observatório de Recursos Humanos no Brasil e demais países da Região das 

Américas. O estudo realizado anteriormente no DF testou a metodologia proposta pela equipe 

e o estudo atual permitiu sua revisão e aperfeiçoamento. Além disso, essa linha de trabalho já 

vem sendo expandida para outras estações de trabalho da Rede ObservaRH.  

Os resultados deste estudo estão organizados de forma a fornecer, inicialmente, uma 

visão panorâmica da evolução da atenção básica/saúde da família nos municípios de Cuiabá, 

Palmas, Goiânia e Campo Grande, abordando as secretarias municipais de saúde e a Caixa de 

Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI). Os aspectos institucionais, do 

emprego e da atividade do médico constitui a segunda parte do trabalho, onde é descrita a 

metodologia adotada e apresentada a análise dos resultados da pesquisa de campo realizada 

junto às secretarias municipais de saúde. Após a referência à bibliografia utilizada, seguem 

como anexos ou apêndices ao estudo todas as tabelas geradas pelas informações contidas nos 

questionários preenchidos pelos médicos das equipes de saúde da família das SMS e da 

CASSI, assim como o modelo do questionário utilizado. Também estão incluídos artigos 

específicos sobre Atenção Básica e Saúde da Família em cada um dos municípios integrantes 

deste estudo.  

A expectativa da equipe de autores ao apresentar este trabalho é mais uma vez 

alimentar a contribuição para o debate e o intercâmbio entre entidades, pesquisadores e 

interessados no estudo do processo de trabalho em modelos assistenciais calcados na 

estratégia de atenção à saúde da família. 
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1. EVOLUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA NOS 

MUNICÍPIOS DE CUIABÁ, PALMAS, GOIÂNIA E CAMPO 

GRANDE 

Esta síntese da evolução da atenção básica e da saúde da família nos municípios de 

Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Palmas tem como base os estudos realizados por 

colaboradores1 do Observatório de Recursos Humanos em Saúde do Núcleo de Estudos Saúde 

Pública da Universidade de Brasília. Os documentos, em sua versão completa, podem ser 

consultados nos anexos do relatório final da pesquisa, disponíveis em 

http://www.observarh.org.br/nesp. Neles busca-se sistematizar informações sobre as 

características da evolução do sistema público de saúde, da organização da atenção básica e 

da Estratégia de Saúde da Família em cada um desses municípios. Adicionalmente, agrega-se 

algumas informações sobre a estratégia saúde da família adotada, no setor privado, pela Caixa 

de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.  

A síntese dos textos acima referidos apresentada a seguir, organiza as informações 

referentes a cada município. Para tanto utiliza como eixo condutor o processo histórico e 

político do sistema de saúde no Brasil nas últimas décadas, reconhecendo que o processo de 

construção de políticas públicas no âmbito municipal, em especial na área da saúde, não é 

homogêneo.  

Inicialmente é abordado o setor público, delineando a evolução dos sistemas dos 

municípios onde a pesquisa foi realizada e agregando informações complementares para situá-

los nos grandes momentos da trajetória do Sistema Único de Saúde (SUS). O item 2 enfoca 

especificamente a proposta de implementação da estratégia de saúde da família nesses 

municípios. O item 3, por sua vez, ao destacar a CASSI proporciona uma visão evolutiva da 

proposta de estratégia da saúde da família dessa instituição do setor privado não lucrativo.  

                                                 
1 Campo Grande: Beatriz Figueiredo Dobashi; Cuiabá: Fátima Ticianel Shrader e Ilva Félix do Nascimento; 
Goiânia: Elias Rassi Neto; Palmas: Neilton Araújo de Oliveira e Solon Magalhães Vianna. 
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1.1. Sistema Público de Saúde nos Municípios Estudados 

1.1.1. Breve contextualização das Políticas Públicas de Saúde no Brasil 

Nos anos 70, a aceleração do processo de industrialização, serviu como fator de 

indução  da ampliação da assistência médica da Previdência Social mediante um  modelo 

médico assistencial ancorado na parceria público-privado. São dessa época, o chamado 

convênio-empresa, primeiro grande incentivo oficial à saúde suplementar (planos de saúde), 

os financiamentos aos empreendimentos médicos privados oferecidos pelo FAS (CEF) e a 

consolidação da estratégia previdenciária de contratação da rede privada em detrimento da 

ampliação da capacidade instalada própria. 

Embora propiciando uma ampliação sem precedentes da cobertura médico-

assistencial, a estratégia excluía parcelas significativas da população. Sua característica mais 

marcante estava na remuneração dos serviços conveniados e contratados, segundo a sua 

quantidade e grau de complexidade dos procedimentos médicos realizados (fee for service). 

Essa modalidade de remuneração dos prestadores de serviços, embora estimule a 

produtividade, é sabidamente vulnerável à fraude e ao desperdício.  

Com o fim do “milagre econômico” no final da década de 70 e com os primeiros sinais 

de uma abertura democrática gradual, o Estado passa a ofertar políticas compensatórias. 

Fortalecido pela proposta internacional de cuidados primários, acordada em Alma Ata, em 

1978, o Brasil passa a desenvolver, sob uma perspectiva reduzida, uma modalidade 

assistencial mais simples às parcelas da população até então excluídas do sistema de saúde, 

por meio de tecnologias apropriadas de baixo custo, operadas por pessoal com menor 

qualificação, e sem contar com um sistema organizado de referência e contra-referência para 

níveis de maior complexidade tecnológica. Neste contexto, surge um movimento contra-

hegemônico da saúde que a partir de experiências piloto, como a de Montes de Claros (MG), 

proporciona a criação de inúmeras iniciativas estatais de extensão de cobertura. È dessa época 

a primeira fase (Nordeste) do Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento 

(PIASS), que contou com o suporte do Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de 

Saúde (PPREPS), ambos concentrados nas secretarias estaduais de saúde (as quais começam a 
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adotar neste período um modelo de regionalização administrativa) e na parceria entre os 

ministérios da Saúde e da Previdência Social.  

Nos anos oitenta as políticas de saúde são profundamente influenciadas pela recessão 

econômica e pela redemocratização do país. Já nos primeiros anos da década, com a evidência 

da crise da Previdência Social e com a realização da VII Conferência Nacional de Saúde com 

o tema central “Extensão das Ações de Saúde por meio dos Serviços Básicos" foi proposto, 

com o apoio da OPAS, o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREVSAÚDE) 

resultante de parceria interministerial expressa na própria sigla. Tendo como objetivo a 

reversão gradual da estratégia até então prevalecente e a ampliação da cobertura, a proposta já 

tratava de temas como a regionalização e hierarquização de serviços, participação 

comunitária, integralização das ações de saúde, uso de técnicas simplificadas, utilização de 

pessoal auxiliar e inclusão do setor privado no sistema. Em que pese os sucessivos ajustes na 

versão original a proposta não foi operacionalizada.  

Surge então nesse contexto de recessão econômica, crise previdenciária, esgotamento 

do regime autoritário e consolidação da parceria saúde/previdência, o Programa de Ações 

Integradas de Saúde (AIS). Impulsionadas a partir de 1985, as AIS levaram não só ao 

aumento significativo dos convênios com estados e municípios, como a introdução de 

mecanismos de planejamento descentralizado e integrado como a Programação e 

Orçamentação Integrada (POI). Em 1986 ocorre a histórica VIII Conferência Nacional de 

Saúde cujos debates e propostas, pela primeira vez gerados com a participação da sociedade 

organizada, tiveram dois desdobramentos politicamente importantes: (i) a implantação do 

Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS) em 1987, como estratégia de transição 

para o Sistema Único de Saúde SUS e (ii) a contribuição e as bases para elaboração do texto 

concernente à área da saúde da nova constituição brasileira promulgada em outubro de 1988.  

A Constituição de 1988 e as Leis 8.080 e 8.142, ambas de 1990, estabelecem os 

princípios ideológicos e organizacionais do Sistema Único de Saúde com mudanças objetivas 

no sistema que passa de um modelo de gestão centralizado para um modelo participativo e 

descentralizado de base municipal. Este processo foi orientado e regulado por sucessivas 

Normas Operacionais Básicas - NOB (NOB 01/91, NOB 01/93, NOB 01/96 e a Norma 

Operacional de Assistência à Saúde - NOAS 01/2001 e 01/2002) que definiam as relações 

entre os gestores e suas responsabilidades assim como os critérios de transferência de recursos 



8 
 

 

federais para estados e municípios. Surgiu então o mecanismo de transferência de recursos 

“Fundo a Fundo”, a partir de 1994, visando aumentar a autonomia alocativa do gasto para 

estados e municípios. Cabe salientar que uma das características peculiares da NOB 01/96 foi 

a indução, por incentivos financeiros, à mudança do modelo assistencial por meio de estímulo 

à implantação dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Saúde da Família 

(PSF). Esse processo de entendimento entre os gestores teve continuidade com a Norma 

Operacional de Assistência à Saúde - NOAS 01/2001 e a de 2002 que trataram das diretrizes 

organizativas do SUS e, a partir de 2006, com o Pacto pela Saúde. 

1.1.2. Evolução dos sistemas de saúde nos municípios de Campo Grande, Cuiabá, 

Goiânia e Palmas  

Os municípios de Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Palmas têm portes diferenciados, 

mas com um ponto em comum: população concentrada na área urbana, em média 98%. 
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Gráfico 1. População dos Municípios de Campo Grande, Cuiabá, 
Goiânia e Palmas, 2006

Campo Grande 765.245

Cuiabá 542.859

Goiânia 1.220.412

Palmas 220.888
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Fonte: DATASUS/MS 
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Os sistemas de saúde desses municípios passaram por profundas modificações, 

definidas tanto por seus próprios processos históricos e políticos, quanto pelas políticas 

públicas de saúde que evoluíram ao longo das últimas décadas de um modelo 

hospitalocêntrico e segmentado (assistência x saúde pública e previdência social x saúde)  

chegando ao Sistema Único de Saúde nos anos 90. Neste processo histórico o município de 

Palmas se diferencia dos demais pelo fato de sua criação ter ocorrido somente em 1989, 

quando já havia se constituído o Sistema Único de Saúde (SUS). 

a) Década de 1970 

Para Cuiabá a década de 1970 foi marcada pela ampliação do número de unidades de 

saúde com a construção de Pronto-Atendimentos Médicos (PAM’s) e Centros de Saúde com 

ampliação da rede básica de saúde. Nessa época, Campo Grande ainda pertencia  a Mato 

Grosso. O novo estado - Mato Grosso do Sul - foi criado em outubro de 1977, mas somente 

em 1979 teve sua organização administrativa implantada. Para Goiânia a década de 70 foi 

caracterizada por diversas reformas administrativas. Os investimentos então realizados pela 

SES nesse município limitaram-se basicamente às unidades hospitalares.  Em 1979, no 

entanto, foram implantados quatro Centros Integrados de Assistência Médico-Sanitária 

(CIAMS), significando a primeira grande intervenção planejada na rede de serviços 

ambulatoriais em Goiânia.  

b) Meados da década de 1980 – AIS e SUDS  

O período que antecedeu à criação do SUS, ainda na década de oitenta, foi marcado 

pela implantação das Ações Integradas de Saúde (AIS) e pela implementação do Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS). Nas cidades estudadas a implantação das AIS 

ocorreu  em diferentes períodos : Cuiabá e Goiânia em 1983, Campo Grande em 1984. O 

impacto da estratégia também foi diferenciado: 

• em Cuiabá as AIS contribuíram para a melhoria da rede, estimulando a criação e o 

financiamento de serviços municipais de saúde e promovendo uma melhor articulação 

da rede pública de saúde por meio da programação orçamentária integrada (POI);  
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• em Campo Grande a partir das AIS foram criadas 4 regiões com Centros de Saúde - 

24 horas, que deveriam atuar como unidades de referência. No entanto, como um 

efeito não desejado, a população passou a dar preferência para o pronto atendimento, 

ocorrendo assim um esvaziamento das unidades de atenção básica. 

• em Goiânia, a implantação do Escritório Regional de Saúde em 1983, que respondia 

pela coordenação das unidades ambulatoriais, propiciou as primeiras grandes 

aproximações institucionais com a Fundação Municipal de Desenvolvimento 

Comunitário (FUMDEC). Embora responsável pela saúde dos munícipes, a FUMDEC 

contava com poucos Postos de Saúde e todos de pequeno porte. A vocação 

institucional estava voltada mais para a assistência social do que para a atenção à 

saúde.  

Em 1987, no rastro da 8ª Conferência Nacional de Saúde2 realizada no ano anterior, 

tem início a implementação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) que 

consolida as AIS, adotando como diretrizes a universalização e a eqüidade no acesso aos 

serviços, a integralidade dos cuidados, a regionalização dos serviços de saúde, a 

descentralização das ações de saúde com a implementação de distritos sanitários, a 

implantação de mecanismos de colegiados gestores e o desenvolvimento de uma política de 

recursos humanos. Essa estratégia, entretanto, encontra barreiras nas diferentes culturas e 

histórias institucionais, dificultando a aproximação entre os serviços públicos de saúde federal 

e estaduais. 

Para Cuiabá esta fase está relacionada à reestruturação e reaparelhamento da secretaria 

de saúde do município e da rede física das unidades sanitárias, tendo em vista a incorporação 

de Ações Integradas de Saúde (AIS), e no campo assistencial com a intensificação de 

medicina curativa e preventiva, incluindo atendimento médico e odontológico à população 

escolar. Essa cidade fazendo uso dos recursos oriundos das Ações Integradas de Saúde (AIS), 

reformou e aparelhou  unidades sanitárias (SILVA, 1996). A Prefeitura de Cuiabá contava, 

então, com apenas 10 postos e centros de saúde e um Pronto Socorro. Não eram ofertadas 

consultas especializadas e na zona rural não havia atendimento à população. 
                                                 
2 A 8ª Conferência Nacional da Saúde, realizada em 1986, teve como temas centrais: I.Saúde como Direito; II. 
Reformulação do Sistema Nacional de Saúde; III. Financiamento do Setor. Com ampla participação popular e 
debate sobre temas considerados da maior relevância, representou um marco para as propostas de mudança no 
setor. Da mesma emanaram as diretrizes para a proposta do SUS, em sua essência, que seriam inseridas no texto 
da nova Constituição Federal homologada em 1988. 
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Em 1986 os recursos para a saúde correspondiam a apenas 2,6% do orçamento 

municipal. Nesse mesmo ano (fevereiro) foi assinado um convênio entre a Prefeitura 

Municipal de Cuiabá e o Ministério da Saúde, tendo como base o documento “Plano 

Emergencial de Saúde”, objetivando a recuperação da rede básica da SMS, mediante reformas 

e ampliações dos Centros de Saúde, construção de Centros e Postos de Saúde e Policlínicas 

(CUIABÁ, 1987).  

Dessa forma, foi criado um modelo assistencial para a saúde do município, com 

estrutura sanitária hierarquizada e regionalizada em 5 Distritos, organizando a atenção 

primária, incluindo agentes de saúde rurais  escolhidos pela comunidade, bem como reforma, 

ampliação e aquisição de equipamentos em 8 dos 10 Postos já existentes. Foram construídos 

16 Postos e Centros de Saúde na área rural e periférica (BOLETIM, 1988).  

Na atenção secundária foram criadas e equipadas Policlínicas com atendimento de 

urgência e emergência, leitos de observação, especialidade e laboratório, assim como 3 

Centros Odontológicos Regionais e o Centro de Controle de Zoonoses. No nível terciário foi 

construído o Hospital Municipal de retaguarda ao Pronto Socorro, com 130 leitos (9 leitos de 

UTI), raio-x, unidade de tratamento de queimados, unidade coronariana, centro de informação 

anti-veneno, etc. (BOLETIM, 1988; BERTÚLIO, 2000). A esses recursos se soma o hospital 

federal “Hospital Universitário Júlio Muller” e outras unidades conveniadas.  

Campo Grande registrou avanços na gestão municipal, ao organizar sua rede básica de 

saúde e estabelecer referências hospitalares para procedimentos de baixa e média 

complexidade, organização que se mantém até os dias de hoje. Em 1986 foi celebrado 

convênio referente à implantação das AIS com a Secretaria Estadual de Saúde em Mato 

Grosso do Sul (SES/MS), substituído no mesmo ano pelo convênio destinado à instalação do 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS). 

Em Goiânia os poucos serviços municipais de saúde existentes eram gerenciados pela 

Fundação Municipal de Desenvolvimento Comunitário (FUMDEC), misto de assistência 

social e embrião da secretaria de saúde. O braço da saúde gerenciava esses pequenos postos 

de saúde, que, geralmente, dividiam o espaço físico com cursos profissionalizantes (corte e 

costura, cabeleireiro, dentre outros).  
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Em 1987, com intervenção estadual no município foram propostas ações para o 

desenvolvimento interinstitucional voltadas à superação de superposições de recursos com as 

instâncias federal e estadual e o direcionamento da atuação municipal para  as populações das 

áreas periféricas. Para o atendimento dessas populações mais pobres, foi proposta a ampliação 

das áreas de abrangência dos 13 Postos de Saúde da Prefeitura além da construção de outros 

cinco (GOIÂNIA, 1988). 

Somente em 1988 é criada a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que absorve 

essa vertente da FUMDEC. O Plano Metropolitano de Saúde (GOIÂNIA, 1988), apresentado 

e executado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás previu a construção em Goiânia de 

um Hospital de Urgências com 200 leitos, de um Centro Médico Pedagógico da Criança e do 

Adolescente e de cinco Centros de Assistência Integral à Saúde (CAIS), com previsão de 

atendimentos ambulatoriais a uma população de 50 mil habitantes. Todas essas unidades 

foram concluídas e iniciaram o funcionamento nesse período. 

Pode-se caracterizar esse período como o segundo grande momento de expansão 

planejada da rede pública de saúde em Goiânia. Contudo, a Prefeitura Municipal, através do 

Instituto de Planejamento Municipal de Goiânia, em documento técnico registrou críticas à 

regionalização implantada pelo SUDS como sendo um obstáculo ao processo de 

municipalização. 

c) O advento do Sistema Único de Saúde  

Com a nova Constituição Federal, promulgada em outubro de 1988, é criado o Sistema 

Único de Saúde (SUS) determinando que "a saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 

196). Entre outros direitos, a Constituição prevê o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde, com regionalização e hierarquização, descentralização com direção única 

em cada esfera de governo, participação da comunidade e atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. As Leis 

8.080 e 8.142, promulgadas em 1990, operacionalizam as disposições constitucionais. As 

Normas Operacionais Básicas (NOBs) 91, 93 e 96, emitidas pelo Ministério da Saúde, foram 

instrumentos de regulamentação do sistema (VIANA & DAL POZ, 2005). 
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Neste contexto, em maio de 1989, foi iniciado o processo de municipalização de saúde 

em Mato Grosso, com a assinatura de convênios entre a SES/MT e os municípios. Em 1992, 

com a cessão das unidades sanitárias do Estado, ampliou-se a rede de atenção primária, sob 

gerenciamento da Prefeitura de Cuiabá (CHARBEL, 2004) mas houve redução no orçamento 

para a saúde durante o período de 1989 a 1992 e desarticulação da lógica dos distritos 

sanitários. A criação do Conselho Municipal de Saúde (CMS) se deu sem consulta às 

entidades populares. Neste período, a rede pública de saúde não se expandiu, com exceção do 

término da Policlínica Sul. Sob a forte influência do movimento pela Reforma Sanitária em 

Cuiabá, os movimentos populares de saúde e sindicais de categorias profissionais bem como 

associações de moradores, entre outros, articularam-se numa frente pró participação popular, 

para elaborar a Lei Orgânica do Município, juntamente com segmentos da saúde da 

Universidade Federal de Mato Grosso e representantes da Câmara de Vereadores. 

Na área de controle social foram observados vários avanços a partir de 1993, como a 

elaboração do novo regimento do Conselho Gestor de Unidade e uma preocupação pela 

ampliação do controle social, criando a Ouvidoria, vinculada ao CMS. A municipalização em 

Cuiabá somente foi concluída em 1994, quando a cidade conquistou a condição de Gestão 

Semi-Plena, efetivada a partir do ano seguinte (Resolução CIB/MT 01/95). Com a gestão 

Semi-Plena, Cuiabá estruturou a Coordenação de Controle e Avaliação e Auditoria do SUS, 

regulamentando os contratos com os prestadores contratados e conveniados e implantando a 

Central de Vagas, para autorização e agendamento de exames e internações eletivas. 

Posteriormente, já sob a égide da NOB 01/96, Cuiabá foi habilitada à Gestão Plena do 

Sistema Municipal de Saúde, quando iniciou então a implantação das primeiras equipes de 

saúde da família.  

A extinção dos distritos sanitários e a re-centralização da administração da rede de 

serviços no nível central, com a ruptura do sistema de planejamento e gestão integrado 

regionalizado e a desarticulação entre a atenção básica e os demais níveis de atenção, 

aconteceram entre 2000 e 2004.  

Por outro lado, com novos investimentos, ocorreram vários avanços na organização da 

rede de atenção secundária e terciária, que possibilitaram a expansão e adequação dos 

serviços públicos municipais. As Policlínicas e o Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá - 

HPSC passaram por reformas, ampliação e aquisição de novos equipamentos, e o Laboratório 
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Central – LACEC foi ampliado e modernizado. Foi implantado o Programa de Saúde Mental, 

criadas 10 Residências Terapêuticas para os pacientes internados de longa permanência e 

inaugurados os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) regionalizados (CUIABÁ, 2004a; 

2004b). O Município tinha em 2004, 5.235 servidores, sendo 2093 estatutários (46,3%), 2265 

prestadores de serviços (50,1%), 184 cedidos da SES, 38 da FUNASA e 79 da União e outros 

de convênios temporários para fins específicos (CUIABÁ, 2004c).  

Em 2004 a rede própria de serviços municipais em Cuiabá estava configurada como 

descrito a seguir.  Essa configuração mantém-se até os dias atuais, com exceção do PSF, que 

teve acrescido duas equipes, passando para 31 em 2006 (CUIABÁ, 2004c; 2006):  

(i) Atenção Básica: 30 Centros de Saúde na área urbana, 31 Unidades de Saúde da 

Família, 4 Postos de Saúde na área rural e 10 Clínicas Odontológicas;  

(ii) Atenção Especializada: 5 Policlínicas, 1 Centro de Especialidades Médicas 

(CEM), 1 Serviço Ambulatorial Especializado (SAE), 5 Centros de Testagem e Orientação 

em DST/AIDS (CTA), 6 Unidades de Reabilitação. Na área de saúde mental: 3 Centros de 

Atenção Psicossocial, sendo 2 para problemas mentais e 1 para adolescentes em uso de 

álcool/droga, 10 Residências Terapêuticas, 1 Laboratório Central, 1 Hospital Pronto Socorro 

Municipal (HPSMC), com 162 leitos.  

A rede assistencial pública municipal é composta também por unidades públicas sob 

gerência do Estado e União e serviços contratados e conveniados pela SMS (CUIABÁ, 

2004c). 

Em Cuiabá convivem dois modos de organização de serviços: os Centros e Postos de 

Saúde e o Programa de Saúde da Família, sendo que a cobertura do PSF ainda é baixa 

(25,6%), e distribuída de forma heterogênea.  A organização da atenção primária, tem como 

módulo básico no distrito sanitário, o centro de saúde, sendo responsável pela assistência à 

saúde individual e coletiva de uma população em torno de 10.000 a 15.000 habitantes 

residentes, e pelas ações de saneamento e meio ambiente. O critério utilizado para construção 

dessas unidades considerou: número de habitantes, inexistência de serviços na área de 

abrangência, dificuldade de acesso geográfico e de transporte, condições de infra-estrutura da 
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localidade, condições sócio-econômicas da população e perfil epidemiológico (BOLETIM, 

1988).  

Com o aumento e adequação da rede de serviços, ampliou-se o número de consultas e 

oferta de atendimento à população. Os Centros de Saúde passaram a contar com clínico, 

pediatra, ginecologista, dentista, atendimento de enfermagem, laboratório, vacina, serviço de 

remoção de urgência, suplementação alimentar e visitas domiciliares, com prioridade para 

crianças até 2 anos, entre outras. A SMS estabeleceu como diretrizes para o plano de trabalho 

da rede básica, medidas de integração do nível local, entre elas: ações preventivas, curativas e 

sobre o ambiente, vigilância e combate a roedores, higiene dos alimentos, vigilância 

epidemiológica, o programa estratégico de atenção à criança e de combate à mortalidade 

infantil e programação da rede para ampliar a oferta de consultas e melhorar a qualidade da 

assistência médico-odontológica, de enfermagem e o atendimento básico (CUIABÁ, 1986a; 

1986b). 

Foi estabelecido em cada distrito um parâmetro mínimo para oferta  de serviços de 

nível secundário (uma Policlínica  para cada 70.000 a 150.000 habitantes). Essas unidades 

serviriam de retaguarda para os centros de saúde localizados na mesma área de abrangência. 

Para assegurar o fluxo dos usuários na rede de serviços, nos diferentes níveis de 

complexidade, e garantir a integralidade das ações, foi também definido um Sistema de 

Referência e Contra Referência (BOLETIM, 1988), estabelecendo-se normas de 

encaminhamentos de paciente da rede básica para o nível secundário ambulatorial ou 

hospitalar e urgência/ emergência. A implantação do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde teve início em 1996. Dois anos depois, em 1998, começou o  Programa de Saúde da 

Família.   

Em Campo Grande é assinado, em 1994, o convênio de municipalização dos serviços 

de saúde. A gestão municipal foi consolidada com a edição da Norma Operacional Básica 

(NOB) de 1993, quando a SESAU assume, em 1994, a gestão parcial dos serviços de saúde 

situados em seu território. No mesmo ano, a Lei 7.062, de 20 de dezembro, reorganiza a 

estrutura básica da Secretaria. Em 1996 o município passa a gestor semi-pleno e, em 1998,  

assume  a Gestão Plena do Sistema Municipal da Saúde.  
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Assumir a gestão plena propiciou à capital reorganizar a rede prestadora de serviços, 

definindo os níveis de atenção e implantando unidades de referência: em menos de 06 anos, 

os serviços próprios municipais passaram a responder por, praticamente, 100% da atenção 

básica (persistiam no Hospital Universitário alguns procedimentos faturados como atenção 

básica em pronto socorro) e 41,8% da média complexidade. Esta situação ainda se mantém na 

data atual, sendo que a rede básica municipal apresentou gradativa substituição do modelo 

tradicional para a estratégia de saúde da família. Assim, em 1999 eram 35 UBS tradicionais; 

em 2006 são 54 UBS, das quais 23 (42,6%) trabalham com o PSF. Hoje, a rede própria 

municipal conta, além das 54 UBS com 9 Centros Regionais de Saúde, 9 Policlínicas 

Odontológicas; 2 serviços de referência distrital, 10 serviços de referência municipal.  

Além dos serviços próprios a SESAU mantém convênios  com 2 hospitais públicos e 5 

privados filantrópicos, em regime de co-gestão, os quais oferecem atendimento de referência 

estadual. Complementarmente, existem contratos com a rede privada de fins lucrativos 

principalmente para prestação de procedimentos de alta complexidade. 

Com o desenvolvimento do processo de urbanização, a Prefeitura de Campo Grande 

definiu 7 (sete) regiões urbanas que passaram a ser utilizadas por todos os órgãos da 

administração municipal no intuito de compartilhar a mesma base de dados e uniformizar 

critérios para implantação de serviços, entre outras medidas do planejamento municipal. Cada 

Distrito passou a contar com centros de saúde 24 horas, policlínicas odontológicas e unidades 

básicas de saúde, na tentativa de organizar uma rede de serviços articulada com o seu 

território.  

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) da rede municipal de saúde, em Campo Grande, 

foram organizadas a partir de uma equipe composta de: 6 médicos (2 pediatras, 02 clínicos 

gerais e 2 obstetras), 2 dentistas, 1 enfermeiro, 4 auxiliares de enfermagem e outros 

profissionais com funções auxiliares. Operacionalmente, em função da carga horária de 20 

horas semanais, metade dos profissionais dessas categorias trabalharia pela manhã e outra 

metade à tarde. Já o pessoal de enfermagem tem regime de 40 horas semanais.  

Nem sempre esta equipe esteve completa na UBS, principalmente pela falta de 

pediatras e clínicos gerais. Tal deficiência, não só sobrecarregava os demais  profissionais, 

como, principalmente, motivava os pacientes a procurar outras unidades fora do seu território. 
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Além disso, os chamados Centros Regionais de Saúde 24 horas, em número de 9 (nove), dois 

por Distrito Sanitário, exceto o Distrito Leste que possui 3 (três) CRS, atuavam como atrativo 

para a clientela que preferia o pronto atendimento. 

Tudo isto, conseqüentemente, dificultava o vínculo da equipe com sua demanda e 

mascarava as informações sobre cumprimento de metas. Em outras palavras, impossibilitava 

que a atenção básica fosse resolutiva, acolhedora e organizada a partir das necessidades 

locais. Estes motivos e a política indutora adotada tanto pelo Ministério da Saúde, como pelo 

Governo Estadual, levaram o município a começar a implantação da estratégia de saúde da 

família. 

Para Goiânia a 1ª Conferência Municipal de Saúde (tema central “Municipalização é o 

Caminho”), realizada em outubro de 1991 foi um marco para o processo de construção do 

SUS, ainda que apontando para a redução dos recursos financeiros municipais destinados à 

saúde e o fechamento dos serviços de urgência dos Centros de Atenção à Saúde (CAIS) 24 

horas pelo Governo Estadual. O atendimento ininterrupto somente foi retomado em 2005, mas 

neste mesmo ano o Governo Estadual fechou o Hospital Geral de Goiânia – HGG, que 

permaneceu “em reformas” por oito anos.  

A Conferência aprovou em seu Relatório Final a criação dos Conselhos de Saúde e do 

Fundo Municipal de Saúde. Reivindicava ainda uma maior integração entre a Secretaria de 

Saúde de Goiânia e a SES, inclusive com a absorção das unidades estaduais pelo município 

no prazo máximo de 12 meses e o controle municipal sobre as Autorizações de Internações 

Hospitalares (AIHs) (CONFERÊNCIA, 1991). Em 1994 a SES já assumira a gestão dos 

antigos Postos de Atendimento Médicos (PAMs) federais (INAMPS), ampliando as suas 

ações e incorporando atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde. A 

Secretaria Estadual então geria 21 unidades ambulatoriais em Goiânia, sendo 12 delas de 

maior porte e abrangência. A recente Secretaria Municipal de Saúde administrava outras 30 

unidades ambulatoriais, com somente uma de maior porte (GOIÁS, 1996). 

Em meio a contínuas crises na saúde pública em Goiás e na capital, com a SES no 

centro delas, Goiânia municipalizou seu sistema de saúde no início de 1998, no contexto 

nacional da NOB 96, assumindo progressivamente as unidades ambulatoriais então 

gerenciadas pelo Estado, assim como a gestão dos recursos e contratos que estavam sob 
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responsabilidade dos governos estadual e federal. Foram então reabertas as unidades 

originárias do Estado que estavam desativadas, construídas novas unidades e realizado 

concurso público para atender as necessidades de reposição de pessoal e ampliação da rede de 

serviços.  

O município de Palmas teve o seu sistema de saúde configurado, de fato, a partir de 

1997, com um intenso processo de reorganização dos serviços, cujo propósito da gestão da 

época era investir na municipalização da saúde. Além de forte ênfase na atenção básica e na 

mobilização da comunidade, vale ressaltar, ainda nesse período, a estruturação da rede física 

com a implantação dos Prontos Atendimentos, Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde 

de Palmas, Núcleo de Atenção Psicossocial, Centro de Controle de Zoonozes, Núcleo 

Odontológico, Núcleo de Assistência Henfil, ampliação dos Centros de Saúde e Postos de 

Saúde na zona urbana e rural (JESUS, 2006). Embora houvesse uma acentuada demanda por 

serviços de saúde, em função do crescimento da cidade e de consolidar-se como referência 

política e econômica da região e do Estado, até 1997 os serviços de saúde em Palmas, 

organizados historicamente de forma precária, eram pouco adequados para atender às 

necessidades crescentes da população (OLIVEIRA, OLIVEIRA, GONÇALVES, 1999). 

Já o atendimento de saúde na capital de Tocantins, nos seus primeiros cinco a seis 

anos, era preponderantemente privado. O sistema público, bastante precário e sem 

planejamento adequado, estava voltado quase que exclusivamente para o primeiro 

atendimento de urgências. Em um dos poucos postos de saúde existentes foi improvisada uma 

maternidade que, agregou na seqüência, um serviço de pronto atendimento, constituindo-se 

assim como o primeiro hospital público. Apesar de insuficiente para atender a demanda 

crescente, essa unidade aos poucos transformou-se na única referência regional para 

atendimentos de maior complexidade. 

A partir de 1997 Palmas vivenciou um intenso processo de reorganização e 

estruturação do sistema de saúde com investimentos na municipalização da saúde, 

institucionalizando os serviços, construindo o sistema de saúde como “propriedade coletiva”, 

de modo a sobreviver e manter-se independente das mudanças de administrações municipais 

(OLIVEIRA, OLIVEIRA, GONÇALVES, 1999). 
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 Os novos instrumentos de regulação criados em âmbito nacional pelo SUS, 

propiciaram à cidade - não habilitada em nenhuma das formas de gestão previstas na NOB 93 

-, reivindicar a habilitação pela NOB 96 na Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde. O 

pleito foi homologado em abril de 1998. Entretanto, durante a gestão 2001-2004, Palmas 

“devolveu” para a Secretaria de Estado da Saúde (SES) a gestão da atenção hospitalar, 

abdicando portanto de seu papel de gestor pleno ao criar uma modalidade de gestão “híbrida” 

onde o município cuida somente da atenção básica, sem uma articulação e interação da 

atenção básica com as ações de média e alta complexidade. 
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1.2. Saúde da Família no Setor Público: As Propostas das Secretarias 

Municipais de Saúde 

Assim como em todas as políticas públicas, o acúmulo técnico-político para 

implantação e expansão da estratégia de saúde da família e, conseqüentemente, da 

reorientação do modelo assistencial tem sido diferenciado em cada um dos municípios e 

evoluído com maior ou menor impacto ao longo dos anos (Gráfico 2).  

Gráfico 2. Implantação de Equipes de Saúde da Família nos 
Municípios de Campo Grande, Cuiabá, Gioânia e Palmas, 2000 a 2006
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O PSF em Cuiabá teve início em 1998, quando foram implantadas 4 unidades 

(CUIABÁ, 2004c). Este passo importante só foi dado depois de vencidas as resistências por 

parte da equipe gestora e de alguns técnicos locais. Para tanto foi necessário muito esforço de 

negociação por parte da SES, que no início do processo apoiava o município com recursos 

repassados através de convênio. Em 2000 foram implantadas onze equipes, em 2003 cinco e 

em 2004 sete. Ainda em 2003 a implantação do Programa de Saúde da Família foi 

regulamentada por decreto municipal (CUIABÁ, 2003b), que definiu as diretrizes políticas e 

operacionais para a implantação da estratégia. Em 2005 não houve expansão. Até dezembro 
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de 2006  alcançou-se  um total de 31 unidades já implantadas. Nesse último ano o PSF cobria 

25,6 % da população da cidade (CUIABÁ, 2004c, 2006).  

Em Cuiabá, não havia equipe de odontologia na Unidade de Saúde da Família porque 

o município adotava o modelo de Clínica Regionalizada de Odontologia. Contudo o atual 

prefeito definiu em seu plano de governo a implantação da equipe de odontologia no PSF. Em 

2006 foi implantada a Residência Médica no Programa de Saúde da Família e Comunidade. A 

SMS aprovou uma planta “modelo” para as unidades de saúde da Família a serem construídas. 

O PSF atende no máximo 4.000 pessoas e os centros atendem regiões de até 30.000 

habitantes, o que dificulta o acesso. O médico e o enfermeiro realizam visita domiciliar, pelo 

menos uma vez por semana. Cada agente responde em média por  150 a 170 famílias 

(CUIABÁ, 2004b). 

Como aconteceu na maioria dos municípios brasileiros, em Campo Grande a 

implantação do PACS foi uma ação preparatória para a chegada da estratégia de saúde da 

família.  Em 1997, depois de autorizada a implantação do PACS pelo Conselho Municipal de 

Saúde, a área urbana do município foi mapeada e realizada a primeira seleção de agentes. 

Dois anos depois o Conselho autorizou a implantação do PSF. 

Inicialmente não foram criados cargos específicos para o Programa. Em lugar dessa 

solução ortodoxa, foram elaborados termos de opção para médicos, enfermeiros e auxiliares 

de enfermagem já pertencentes ao quadro de servidores municipais. 

A partir de então, o progresso foi lento, sobretudo em função da baixa adesão dos 

médicos, fato que se contrapunha ao comportamento dos demais profissionais: a maioria dos 

enfermeiros e auxiliares de enfermagem preferia deixar suas funções em outros  pontos da 

rede municipal de saúde para ingressar numa equipe de saúde da família. 

Os agentes comunitários identificaram 32 áreas chamadas “de risco”, fator 

determinante da localização das primeiras 49 equipes de saúde da família, que atenderiam, na 

época, a cerca de 170 mil pessoas (27% da população à época). A implantação ocorreu, em 5 

etapas, começando das mais críticas para as menos críticas. Na primeira etapa contemplou 9 

áreas; na segunda mais 4 áreas; na terceira outras 3; na quarta outras 7 e na quinta mais 9 

áreas. 



22 
 

 

Com características próprias o PSF de Campo Grande conta com o profissional 

Assistente Social que assume a gerência das UBS e a articulação das questões sociais que 

envolvem as famílias atendidas. Dispõe também de fisioterapeutas, psicólogos e 

nutricionistas, não em cada equipe, mas como referência para uma região ou conjunto de 

equipes. Outra peculiaridade em Campo Grande diz respeito à iniciativa local de incorporação 

da saúde bucal: antes mesmo de ser oficializado o incentivo federal,  dentistas e auxiliares de 

consultório dentário já haviam sido selecionados. A adesão desses profissionais também foi 

expressiva, sendo necessária uma seleção interna a fim de estabelecer uma listagem 

seqüencial para lotação nas equipes. 

Para os médicos que já eram concursados da Prefeitura foi criado o cargo de Médico 

da Família e oferecida a oportunidade de ampliação da carga horária semanal de 20 para 40 

horas a fim de atuarem no PSF. Poucos aderiram. Praticamente os que já estavam atuando e 

recebendo por produtividade. Das 40 vagas oferecidas em concurso público, apenas 22 foram 

preenchidas. O artifício para não deixar equipes descobertas, ou mesmo ampliar o número de 

equipes, tem sido a contratação temporária e em caráter emergencial, por seis meses 

prorrogáveis por igual período. 

Segundo Corina Galhardo Martinho, que atuou como médica de família e, depois, na 

coordenação do Programa, a dificuldade de adesão do médico ao PSF em Campo Grande, se 

deve à impossibilidade de assumir o compromisso com as 40 horas semanais e à remuneração 

que é considerada (pelos médicos) insuficiente. De qualquer forma, em que pesem as 

dificuldades, a estratégia se consolidou e o impacto tem sido positivo, segundo a mesma 

fonte.  A evolução do número de equipes de saúde da família, nos anos de 2000, 2003 e 2006 

é apresentada no Gráfico 2. 

A SMS de Goiânia implantou as sete primeiras Equipes de Saúde da Família (ESF) 

em dezembro de 1998, todas direcionadas à uma região caracterizada como a de menor renda 

média na cidade.. Priorizada no Plano Diretor de Saúde do Município de Goiânia, a região 

recebeu ainda uma maternidade com capacidade para o atendimento de toda a demanda 

regional. Na seqüência foram implantadas em 1999 outras 45 ESF: 17 no ano 2000 e 31 em 

2001 e 2002. Em 2003 houve a ampliação para 114 ESF (102 credenciadas). Cinqüenta delas 

contavam com equipes odontológicas. Em dezembro de 2006 estavam em funcionamento 118 

equipes.  
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Também em Palmas o PSF começou pelo PACS, implantado em 1994, inicialmente 

com 34 ACS. No início de 1997, o número tinha caído para 31 ACS, mas em meados de 

1998, sob Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, a SMS já contava  mais de duzentos 

e vinte ACS, proporcionando uma cobertura potencial de 100% da população e abrindo 

caminho para a expansão do SF.  

A primeira equipe do PSF foi organizada em 1997. Cada uma era formada por médico, 

enfermeiro, odontólogo, psicólogo, assistente social, um técnico, um auxiliar de enfermagem 

e 10 agentes comunitários de saúde. Logo foram implantadas outras cinco ESF, desta vez com 

a composição tradicional mantendo-se a proposta de uma ESF “ampliada” para cada cinco 

ESF tradicionais. Estas, então cadastradas no MS, em novembro de 1997, passaram a receber 

os respectivos incentivos financeiros. Em 1998 foram formadas outras 20 (vinte) ESF. 

Embora estivessem programadas mais 20 (vinte) equipes, em 1999, foram criadas apenas para 

mais 10 (dez), o que perfazia uma cobertura de 77% da população (OLIVEIRA, OLIVEIRA, 

GONÇALVES, 1999). 

Os salários dos profissionais de nível superior eram acrescidos de 100% para os que 

passavam a integrar uma ESF, o que só era feito após um “estágio” (“Estágio de Integração ao 

SUS”) do profissional para familiarização com toda a rede de serviços e identificação do 

território onde estaria referenciado.No ano 2000, contando com 30 equipes, a estratégia 

permitia cobrir 77% da população da cidade. 

A Saúde da Família fortaleceu-se em Palmas, como estratégia da atenção básica e 

como porta de entrada dos serviços, favorecida não apenas pela crescente contratação de 

novos médicos e enfermeiros que migravam para a nova cidade, mas, sobretudo, como 

ferramenta estruturante do modelo de atenção integral à saúde. Nesse sentido, o Programa 

possibilitou a ampliação do acesso mediante à constituição de novos serviços e à organização 

da referência e contra-referência.  

No período 2000-2004 o atendimento e a organização da atenção básica em Palmas, 

enfrentaram dificuldades relativas ao trabalho das ESF. A maioria delas devido (i) a 

inadequação do perfil profissional, (ii) dificuldade de fixação desse profissional, (iii) sub-

financiamento do PSF e, (iv) a falta de uma gestão voltada para a reestruturação do sistema de 

saúde de atenção integral. De acordo com a coordenação municipal do PACS/PSF da época, a 
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rotatividade do profissional médico nas equipes do PSF era muito alta. Das 41 equipes, 

somente 31 estavam completas, nas outras não havia médico. A zona rural era assistida por 8 

Postos de Saúde, com ACS e 1 unidade de saúde da família, com 1 equipe convencional do 

PSF e 1 equipe de saúde bucal.  

Com as 41 ESF incompletas, a cobertura potencial chegava a 73% da população. A 

cobertura populacional nas equipes de saúde bucal era de 33,5% (CUIABÁ, 2004c). Em 2005 

a recomposição das equipes de saúde da família, principalmente em relação ao profissional 

médico, continuou sendo uma das maiores dificuldades enfrentadas pela administração 

municipal. Em dezembro de 2006, dados  levantados junto ao Ministério da Saúde indicavam 

a existência de 41 equipes em funcionamento. 
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1.3. Saúde da Família no Setor Privado: O Plano de Saúde da Caixa de 

Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil nos municípios  

A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil foi fundada em 27 de 

janeiro de 1944 por um grupo de funcionários do BB, como uma caixa de auxílio de adesão 

voluntária. Seu objetivo era ressarcir as despesas com saúde dessa população,. suplementando 

os serviços que eram prestados pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários 

(IAPB) e pelos Serviços de Saúde do próprio Banco. 

Em 1967, com a extinção do IAPB devida a fusão dos serviços dos antigos Institutos 

de aposentadorias e pensões no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o número de 

associados à CASSI teve grande incremento e a partir de 1973, a filiação à CASSI passou a 

ser obrigatória para os funcionários do BB. Nos anos subseqüentes, o Banco foi responsável 

pela administração da CASSI. A modernização e autonomia administrativa da instituição 

aconteceu nos anos 90. 

Atualmente a CASSI é classificada como uma operadora de plano de saúde na 

modalidade autogestão3,e está presente em todo o país. Para isto, conta com onze regionais, 

das quais Goiás é uma delas4, doze sedes estaduais, entre as quais Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, além de núcleos5 em localidades de diversos estados, incluindo-se Palmas. 

A cobertura do Plano Associados é bastante ampla e pode ser exercida a livre escolha 

do profissional. Por outro lado, a cobertura do Plano CASSI Família (familiares não 

dependentes dos servidores) segue as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). 

                                                 
3 A autogestão é a modalidade, sem finalidade lucrativa, em que a própria organização administra a assistência à 
saúde dos beneficiários a ela vinculados. A direção dos planos de saúde na modalidade de autogestão pode ser 
exercida  de forma predominante pela empresa patrocinadora, no caso de plano para seus empregados; 
predominantemente pelo corpo social, no caso de associações de classe ou cooperativas; ou ainda de forma 
conjunta (co-gestão) (CIEFAS, 2000). 
4Na região Centro-Oeste o Distrito Federal é também uma regional.  
5 Núcleos da CASSI, antes conhecidos como núcleos do interior, tinham como objetivo proporcionar maior 
aproximação com o público assistido. Os núcleos prestam serviços administrativos, além de perícia médica, 
auditoria, relacionamento com o mercado, negociações com prestadores, oferta do CASSI Família, entre outros. 
Numa segunda fase, deverão orientar a implantação da estratégia saúde da família nas localidades do interior. 
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O objetivo de prestar “assistência integral à saúde” aos usuários, e não somente a 

provisão de cuidados nas enfermidades, foi o principal fator impulsionador das 

transformações pelas quais passou a CASSI. Com mais de seis décadas de existência, a 

instituição experimentou grande desenvolvimento, tornando-se uma das maiores instituições 

sem fins lucrativos administradoras de planos de saúde do país. Sua missão expressa em 

documentos oficiais é assegurar atenção integral à saúde para uma vida melhor. A adoção da 

estratégia saúde da família, paralelamente à continuidade dos demais serviços 

tradicionalmente prestados pela CASSI, visa garantir atenção à saúde dos seus associados 

dentro dos princípios do cuidado humanizado, ético, solidário e personalizado às necessidades 

de cada indivíduo e sua família. 

De 1996 a 2001 a instituição tentou ampliar o modelo de assistência integral com 

ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação para melhoria da qualidade de vida. 

Para viabilizar esse modelo, a CASSI apostou na reorganização e expansão da rede de 

unidades próprias, os Módulos de Atenção Integral à Saúde. Esses módulos devem funcionar 

como porta de entrada preferencial ao sistema de saúde da CASSI, além de articular as ações 

nos três níveis de assistência à saúde de forma a garantir a atenção integral. 

A mudança do paradigma assistencial se complementou com a escolha da estratégia 

saúde da família. A implantação da Estratégia Saúde da Família, como uma política de 

alcance nacional a partir de agosto de 2003, tem sido um instrumento de consolidação dos 

Módulos de Atenção Integral à Saúde, que conformaram a diretriz assistencial da empresa 

desde 1996. 

As equipes de saúde, na estratégia Saúde da Família, são responsáveis pela 

coordenação dos cuidados aos participantes dos planos da CASSI. Para tanto, é feito um 

cadastramento dos beneficiários, que se caracteriza como uma inserção formal na estratégia 

assistencial, além de fornecer dados indispensáveis ao planejamento das ações. 

Para o desenvolvimento da Estratégia Saúde da Família, são formadas equipes 

multidisciplinares compostas por: médico de família, técnicos de enfermagem, psicólogos, 

enfermeiros, nutricionistas e assistentes sociais. 
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Os parâmetros de tamanho e composição destas equipes estão previstos no Documento 

Diretor para Organização dos Serviços Próprios, aprovado em 2001. Nele está previsto um 

médico de família e um técnico de enfermagem - a chamada Equipe Nuclear - para cada 1.200 

usuários ou 400 famílias cadastradas. Para cada três equipes nucleares, os serviços devem 

dispor de um enfermeiro, um assistente social, um psicólogo  e um nutricionista. Nesse 

projeto de organização dos serviços próprios também está previsto um nutricionista para cada 

módulo. 

Desde 2001, a CASSI vem se preparando para implantação da Estratégia Saúde da 

Família, incluindo curso básico em saúde da família, desenvolvido pela Universidade de 

Toronto/Canadá (conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para exercer os princípios 

da medicina familiar). O lançamento nacional dessa estratégia ocorreu em 2003. Brasília, 

Goiânia e Curitiba foram as localidades que serviram de “piloto” para a expansão da 

estratégia para outras localidades.  

Todos os estados da região Centro-Oeste integraram o lançamento nacional da 

estratégia saúde da família da CASSI. Goiás constituiu uma gerência regional, havendo 

gerências estaduais em MT e MS e núcleos como é o caso de Palmas, que compõe este 

estudo. A data formal de lançamento da estratégia em Goiânia tem como registro 11 de 

setembro de 2003. Os Serviços incluem o atendimento por equipes de saúde da família: 

médicos de família, psicólogo, nutricionista, enfermeiros, assistente social; pronto 

atendimento; perícias - autorizações e deslocamentos, atenção integral à saúde do trabalhador 

e grupos de vida saudável. Quando esta pesquisa foi iniciada Goiânia contava com 4 equipes 

de saúde da família, além da gerência regional, da gerência de  atenção à saúde e de 

relacionamento com o mercado, estas três com atuação estadual.  

Cuiabá segue o modelo nacional, e começou a implantação da estratégia saúde da 

família em 12 de setembro de 2003. A população adscrita ao Plano de saúde é de, 

aproximadamente, 3.700 participantes cobertas por três equipes nucleares de Saúde da 

Família, cada uma6 composta por um médico e um técnico de enfermagem e cobrindo todos 

os beneficiários do Plano. 

                                                 
6 Cada equipe nuclear é responsável por até 1.200 usuários 
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A estratégia dispõe de 34 funcionários,  um ambulatório com 2 leitos de urgência e um 

espaço para micro-cirurgia,  nas dependências da CASSI. A forma de trabalho é preventiva, 

com palestras e visitas domiciliares. Os grupos trabalhados são: 1) qualidade de vida e 2) 

grupo vida saudável, realizado com funcionários da ativa, nas dependências do Banco do 

Brasil. São tratados quatro temas por mês: alimentação saudável, stress e construindo meu 

projeto de vida. Além das equipes nucleares há um grupo de profissionais formado por 

nutricionista, psicólogo, assistente social e enfermeiro, que realizam trabalhos de cuidados, 

através de visitas domiciliares ou na sede da CASSI. Atualmente desenvolvem programas de: 

controle de tabagismo; para vítimas de assalto e seqüestro (PAVAS); bem viver - voltado para 

portadores de deficiências; viva coração - para clientela portadora de um ou mais fatores de 

risco cardiovascular; plena idade - voltado para pessoas acima de 60 anos; controle médico 

para saúde ocupacional (PCMSO); e saúde do trabalhador. 

Em Mato Grosso do Sul,  o enfoque de saúde da família começou em  2002. Campo 

Grande integra o lançamento nacional em 18 de setembro de 2003. Em outubro de 2003, é 

instalado um Módulo de Atenção Integral à Saúde, com  4.404 usuários. A implantação foi 

prevista para dois anos, findos os quais deveriam estar organizadas 3 equipes nucleares 

(médico de família e auxiliar de enfermagem e 1 equipe de apoio composta de enfermeiro, 

nutricionista, psicólogo e assistente social. Cada equipe nuclear estaria vinculada a cerca de 

400 famílias, atendendo o associado funcionário e seus parentes consangüíneos até terceiro 

grau (o pagamento do plano é feito por pessoa).  

Toda a equipe trabalha 40 horas por semana, incluindo os médicos com sua carga 

horária distribuída da seguinte maneira: 20 horas em atendimento a pacientes agendados; 10 

horas no Pronto Atendimento para a população cadastrada e 10 horas para planejamento de 

suas atividades, visitas domiciliares, visitas hospitalares, discussão de casos, seminários, etc. 

A Estratégia Saúde da Família da CASSI em Palmas, foi implantada em outubro de 

2003. Destarte as dificuldades enfrentadas em sua trajetória, o Núcleo da CASSI em Palmas 

mantém a proposta de consolidar essa estratégia, buscando a consolidação da implantação da 

política de referenciamento, a garantia da continuidade no acompanhamento do participante, 

de modo a estabelecer um fluxo adequado de comunicação e confiança mútua e redução de 

custos.  
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No início da implantação foram contratados 1 médico e 1 enfermeiro, ambos 

especialistas em Saúde da Família. Em 2005 foram incluídos um assistente social e um 

técnico de enfermagem. Ainda em 2005, o médico que já havia sido substituído por outro, 

acabou também deixando a equipe, o mesmo acontecendo, em seguida, com a enfermeira. 

Dessa forma, por falta de pessoal e dificuldade na contratação de novos profissionais, devido 

aos pré-requisitos estabelecidos (especialização em Saúde da Família, ou Saúde Pública ou 

Comunitária), mesmo com mais de quinhentos beneficiários cadastrados em Palmas, as ações 

do módulo foram interrompidas e os atendimentos se restringem, hoje, à demanda espontânea 

da unidade. 

A adoção da estratégia saúde da família, paralelamente à continuidade de outros 

serviços prestados pela CASSI, a par do caráter inovador no setor privado e dos avanços 

obtidos, apresenta alguns pontos para maior atenção no permanente trabalho para superação 

de dificuldades. Entre esses pontos destacam-se, o sistema de informação, a organização da 

porta de entrada e do sistema de referência, a  rotatividade de médicos em regime de 40h, a 

adoção do critério da territorialidade versus a preferência pela procura do serviço de saúde 

próximo ao local de trabalho. Nos textos/estudos realizados tendo como foco cada município, 

poderão ser encontradas informações mais específicas sobre cada realidade local.  
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2. METODOLOGIA 

A análise do processo de trabalho se inclui no elenco de interesses permanentes da 

equipe de pesquisa do Observatório, que já realizou estudos e publicações anteriores bem 

como iniciativas de capacitação enfocando aspectos desse objeto da investigação e 

intervenção nos serviços de saúde. O propósito dessa linha de trabalho é compor 

paulatinamente um repertório de informações, análises e recomendações à disposição dos 

diferentes atores interessados na formulação, nos desdobramentos e na avaliação prospectiva 

de suas ações políticas e programáticas, particularmente os gestores do SUS, no tocante ao 

processo de trabalho nos serviços de saúde.  

A modalidade de estudo de caso realizada junto ao universo de médicos das equipes de 

saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde de Campo Grande/MS, Cuiabá/MS, 

Goiânia/GO e Palmas/TO foi precedida por pesquisa realizada no ano anterior no Distrito 

Federal, com o objetivo de analisar os aspectos institucionais, do emprego e da atividade dos 

profissionais médicos dos setores público e privado. Nesta pesquisa ora apresentada, que 

persegue o mesmo objetivo, as equipes locais da instituição privada - CASSI - também foram 

incluídas no estudo, todavia o quantitativo menor de médicos entrevistados levou à opção de 

fazer sua abordagem de forma diferenciada. 

O coordenador e a equipe nuclear da pesquisa se encarregaram do detalhamento do 

projeto e do planejamento e execução ou monitoramento de suas diversas etapas e contaram 

com apoio de estatístico. O estudo e a contextualização da atenção primária e saúde da família 

nas capitais integrantes da pesquisa, bem como a programação local e a execução da etapa de 

coleta de dados, incluindo as secretarias municipais de saúde e CASSI, foram desenvolvidos 

com o apoio de consultores e colaboradores locais.  

As atividades iniciais da equipe nuclear consistiram no detalhamento do termo de 

referência do projeto de pesquisa e sua apresentação às instituições envolvidas no estudo, 

objetivando a obtenção da concordância das mesmas, além da perspectiva de integração no 

trabalho descentralizado de coleta de dados, para o qual os próprios secretários de saúde 

indicaram pesquisadores locais. A partir desse primeiro acordo, houve a apresentação do 
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projeto para o Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB, cujo documento 

de aprovação consta em anexo. 

A equipe nuclear da pesquisa realizou a revisão e aperfeiçoamento do questionário 

contemplando blocos de informações associadas ao perfil do médico, sua formação e 

experiência profissional, atuação individual e em equipe, referência e contra-referência, 

clientela atendida. O questionário foi composto e formatado com questões fechadas e algumas 

abertas para preenchimento dirigido, num total de 52 questões. Modelo do mesmo consta 

como um dos anexos deste relatório. Paralelamente foi elaborado roteiro (anexo) para 

contextualização e evolução da atenção básica e da estratégia de saúde da família (SMS e 

CASSI), em cada uma das cidades.  

De posse desses subsídios básicos houve articulação e reuniões da coordenação da 

pesquisa com colaboradores locais indicados pelas instituições, que se responsabilizaram pela 

etapa de coleta de dados; e também com pesquisadores que se responsabilizaram pela redação 

de artigo sobre atenção básica e saúde da família nas cidades em estudo, em interação com 

integrantes da equipe nuclear da pesquisa. 

Os dados obtidos, buscados no segundo semestre de 2006, junto ao universo previsto 

de 214 médicos das equipes de saúde da família das secretarias municipais estudadas, 

resultaram em 185 (86,5%) médicos participantes do estudo, assim distribuídos: Campo 

Grande 46 médicos, representando 100% dos profissionais em exercício (havia no período da 

coleta de dados 2 cargos vagos); Cuiabá 29 médicos (89,9%), sendo que a ocorrência de greve 

no período de coleta de dados foi apontada como o principal motivo de não se obter todo o 

universo previsto; Goiânia 85 médicos (85,8%), sendo registrada falta de informações por 

licença maternidade (1), licença médica prolongada (4) e  os demais por não concordarem em 

participar da pesquisa. Em Palmas foram 25 médicos (60,9%), sendo apontadas dificuldades 

associadas à greve branca e pedidos de desligamento por parte dos profissionais.  

A análise desses dados do setor público foi feita considerando as tabelas geradas (84), 

que em sua maior parte constam como anexos ao estudo e foram construídos gráficos (33), 

inseridos no corpo do texto. Esse trabalho foi desenvolvido pela equipe nuclear, com apoio de 

estatístico. Em função da peculiaridade de quantitativos não foi incluída nesta análise a 

instituição do setor privado integrante da pesquisa (CASSI). 
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No setor privado estudado (CASSI), em Campo Grande foram entrevistados os 3 

médicos em exercício na instituição e em Cuiabá foram entrevistados 2 profissionais em 

exercício e o 3º cargo estava vago, em fase de seleção. Em Goiânia não foram viabilizadas as 

entrevistas previstas a 4 médicos da estratégia de saúde da família e em Palmas o único cargo 

estava vago, em fase de recrutamento e seleção, pois o médico existente havia migrado para 

outra instituição, por motivo de aprovação em concurso. Em função desse quantitativo não se 

considerou viável comentários e análises tanto singulares como comparativos em relação à 

CASSI, mas o conjunto de dados foi organizado para o total de 5 médicos 

entrevistados,gerando 42 tabelas sobre perfil sócio-profissional (bloco I), 16 tabelas sobre 

atuação em equipe (bloco II), 8 tabelas sobre sistema de referência e contra-referência (bloco 

III), 6 tabelas relativas ao conhecimento da clientela (bloco IV) e consta como um dos anexos 

do relatório final.  

Os artigos produzidos sobre cada uma das capitais em estudo mereceram um 

tratamento na perspectiva de conferir unidade e fornecer visão geral do contexto da atenção 

básica e da estratégia da família nesse conjunto de cidades, à luz de momentos importantes na 

trajetória do SUS. Esse trabalho, que incluiu informações sobre as SMS e a CASSI,  foi 

desenvolvido por pesquisadora que se integrou à equipe nuclear para essa finalidade. Esse 

texto sobre a evolução da atenção básica/saúde da família no conjunto de cidades estudadas 

integra o corpo do relatório final. Os documentos específicos por municípios estão no sítio 

web do ObservaRH. 

Paralelamente ao momento de análise foi definida a estrutura final de apresentação da 

pesquisa e houve a complementação do repertório bibliográfico iniciado com a pesquisa 

anteriormente realizada no Distrito Federal, segundo alguns eixos orientadores (Atenção 

Primária ; Emprego Médico; Atuação do Médico ; Modelos de Atenção de Saúde Da Família; 

Formação e Capacitação em Saúde da Família). 

A etapa final é a própria difusão dos resultados da pesquisa para as Secretarias 

Municipais de Saúde e para a CASSI, para o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências da Saúde da UnB, para o Ministério da Saúde e para a Organização Pan-Americana 

da Saúde, contemplando também as estações de trabalho da Rede Observatório de Recursos 

Humanos no Brasil e demais países da Região das Américas. Além disso, o estudo ficará 
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acessível no site do Observatório de Recursos Humanos da UnB, viabilizando difusão pública 

para outras entidades e segmentos do setor. 
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos junto aos médicos das equipes de 

saúde da família das Secretarias Municipais de Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Palmas, 

organizados por tópicos de assuntos chave, sumarizados na parte inicial da análise de cada 

bloco. Os gráficos e algumas tabelas gerados a partir da base de dados do conjunto de 

questionários respondidos foram integrados ao corpo do texto. A maioria, porém, está em 

anexo. Os dados obtidos junto aos médicos da CASSI de Campo Grande e de Cuiabá constam 

de um conjunto de tabelas específicas igualmente anexadas a este estudo, mas não estão 

presentes nesta parte da análise em função do quantitativo reduzido de profissionais.  

3.1 Perfil Sócio-Profissional (BLOCO I) 

Ao buscar a caracterização dos médicos, este primeiro bloco discute os principais 

dados relacionados ao seu perfil sócio demográfico e profissiográfico. Procurou-se investigar 

a experiência profissional e as diversas modalidades de capacitação dos profissionais, 

incluindo graduação, pós-graduação estrito senso, residência e outras especializações, além de 

capacitações específicas em saúde da família. Além desses elementos, o bloco também 

apresenta questões referentes ao associativismo, locais de atuação, outras atividades e fontes 

de renda.  

3.1.1 Perfil Sócio Demográfico 

A profissão médica no Brasil, embora ainda predominantemente masculina, apresenta 

clara tendência de feminização. Nos anos quarenta a presença da mulher na medicina era 

residual, da ordem de 1%, ou mesmo nula como nas regiões Norte e Centro-Oeste. Em 1995 o 

percentual de mulheres médicas já era de 28% no país como um todo, mas alcançando 41% e 

34% nas regiões Nordeste e Norte, respectivamente. (MACHADO, 1997, p.151) 

No PSF nacional, dados de 1999, indicam uma participação feminina da ordem de 

44% chegando a ser majoritária na Região Sul (51,9%) (MACHADO, 2000, p. 42). Nas 

capitais pesquisadas em 2006, predomina presença feminina no Programa (53,5%) salvo em 
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Campo Grande onde a distribuição por sexo é igualitária e em Goiânia onde também há 

equilíbrio. Em Cuiabá (62,1%) e Palmas (60%) as mulheres predominam na força de trabalho 

do PSF. (Tabela 3) 

 

Gráfico 1 – Percentual de mulheres em relação ao total de profissionais médicos nas equipes de saúde da 
família das Secretarias de Saúde de municípios selecionados (2006), em 1995 (dados nacionais para toda a 
profissão) e em 1999 (médicos do PSF Brasil). 

A distribuição dos médicos (homens e mulheres) por faixa etária também apresenta 

diferenças entre as capitais estudadas (2006) e nos dados nacionais para os médicos em geral 

(1995) e para os que integravam o PSF em 1999. Em 1995 apenas 12,3% dos médicos 

brasileiros tinham menos de 30 anos (MACHADO, 1997, p. 46). No PSF esse percentual, em 

1999, se aproximava dos 20% (19,1%) (MACHADO, 2000, p. 44). Nesta pesquisa o 

percentual dos médicos jovens (menos de trinta anos de idade) do PSF de quatro capitais é um 

pouco mais alto (21,6%), mas com variações importantes (44% em Cuiabá e 13% em Campo 

Grande). (Tabela 4). 

Em outro extremo (médicos com 60 anos e mais), a proporção desses profissionais no 

PSF das capitais estudadas é de apenas 8,6%, atingindo 16% em Palmas. Essas taxas são, 

portanto, bastante superiores as que foram encontradas em 1995 (6%) e 1999 (3,2%) nos 

dados nacionais para a categoria médica em geral e para o segmento profissional no PSF, 

respectivamente. A faixa etária com maior número de médicos é a de 50-59 anos (52 em 185 

profissionais ou 28,1%).  
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As estatísticas descritivas da idade dos médicos estão na tabela 6. 

A maioria dos médicos do PSF das quatro cidades é casada (tabela 5). O percentual 

médio, da ordem de 60%, similar ao observado no Distrito Federal em 2005 no mesmo 

Programa7. Somente em Cuiabá os casados são minoria (41,4%).  

Estudos realizados no início da década de noventa por Schraiber (apud MACHADO, 

2000) mostram como a opção dos jovens pela profissão médica tende a acompanhar a herança 

familiar. Os dados então apurados sugerem que entre 1940 e 1990 crescera a proporção dos 

que tinham feito a mesma escolha profissional de seus pais e avós. Assim, o percentual de 

médicos seguindo a mesma profissão paterna passara de 6,4% nos anos 40/50 para 14,3% nos 

anos noventa. Ao longo do mesmo período cresceu também o número de médicos com 

irmãos, tios e primos na mesma profissão (MACHADO, 1997).  

Em 2006, entre os 185 médicos do PSF do conjunto dos quatro municípios 

selecionados, 18 (9,72%) declararam ter pai (14) e/ou mãe (4) da mesma profissão. Incluindo 

as demais profissões de saúde o número sobe para 28. E, quando se amplia o foco em relação 

à linhagem profissional verifica-se, nas localidades estudadas, que 36,4% e 31,8% dos 

médicos de família, tinham, respectivamente, pai ou mãe com curso superior. Contudo, a 

medicina não era a profissão predominante. Entre os pais a maior freqüência entre as 

profissões de nível superior era Direito (16) e entre as mães o Magistério (25) (Tabela 11) 

Para Schraiber a escolha profissional segue dois caminhos: ascensão social e 

continuidade familiar. Segundo a autora,  

“a profissão (médica) representa a viabilização do projeto de ascensão social que cada um 

traz como expectativa de participação na sociedade de modo a se reconhecerem e serem 

reconhecidos como sujeitos sociais de prestígio e valor. Para alguns pode representar a 

simples continuidade de uma posição social já conquistada pela família (...) (SCHRAIBER, 

1993).  

No caso dos médicos do PSF cujo perfil é objeto desta pesquisa, a continuidade ou 

ampliação do status familiar referida por Schraiber está mais evidente não só nos 18 

profissionais filhos de pai e/ou mãe médico, mas também nos demais que têm pais com outro 
                                                 
7 Caracterização do Processo de Trabalho em Atenção Básica/Saúde da Família nos Setores Público e Privado do Distrito 
Federal: Aspectos Institucionais, do Emprego e da Atividade do Médico. 
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curso superior. No conjunto, filhos de médicos e de outros profissionais de nível universitário 

representam 36,4% dos 173 médicos que informaram a escolaridade paterna e 31,8% dos 179 

que declararam o nível educacional materno. Na maioria parece predominar a aspiração, 

legítima, de superar a posição social de seus ascendentes, notando-se um certo equilíbrio entre 

os municípios pesquisados, na distribuição dos médicos segundo o grau de escolaridade dos 

pais (Tabelas 9 e 10). 

3.1.2. Perfil Profissiográfico 

Experiência 

O grau de experiência profissional pode ser medido pelo tempo de formado (Tabela 7) 

e pela prática médica vivida antes do ingresso no PSF (Tabela 53). No primeiro quesito, 

(tempo de formado) há uma distribuição em valores relativos razoavelmente equilibrada entre 

as faixas estudadas, salvo no que se refere aos mais experientes (mais de 35 anos de 

graduação). Nessa última condição são apenas 5 médicos (em um universo de 185) dos quais 

3 estão em Goiânia. (Tabela 7). Em valores relativos representam 2,7%, um percentual 

inferior tanto nas médias nacional (1,82%) e da região Centro-Oeste (3,7%) em 1999 

(MACHADO, 2000) como, sobretudo a registrada em 2005 no DF (15,7%). 

Já, os profissionais de menor experiência (formados há menos de 5 anos) têm mais 

presença em Cuiabá onde correspondem 44,8 % da força de trabalho médico do PSF. Ali os 

médicos mais jovens e os mais velhos (25 e mais anos de graduação) constituem ampla 

maioria (75,8%). Nessa cidade o quesito tempo de formado apresentou as menores média 

(13,4), mediana (6) e valor máximo (34). Essas estatísticas descritivas em relação à idade 

constam da Tabela I. 6. 

Campo Grande é a cidade com maior percentual de médicos com 25 ou mais anos de 

profissão (41,3%) sendo também a cidade com a mais alta percentagem de médicos (45,7%) 

com idade igual ou superior a 50 anos. 

A experiência assistencial do médico, por sua vez, é importante para que o Programa 

possa cumprir seus objetivos com qualidade, especialmente quando se observa que na 

capacitação específica em saúde da família há, sabidamente, ainda muito por fazer. E quanto 
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mais escasso for o treinamento específico mais significante essa experiência se torna. Esses 

dois elementos - capacitação específica (saúde da família) e experiência profissional em geral 

- precedidas por uma boa formação médica - são fundamentais. Sem esses requisitos o 

programa corre o risco da perda de credibilidade, já que tenderia a crescer a referência para 

níveis secundário e terciário de pacientes que poderiam ter seus problemas de saúde 

equacionados pelo PSF. 

Os profissionais do PSF das localidades cobertas pela pesquisa informaram vivência 

nas áreas ambulatorial e hospitalar superior a 10 anos, em média, tanto no setor público como 

no privado. Em alguns casos, a experiência profissional superou a 23 anos (ambulatório 

privado em Palmas). O menor valor (7,6 anos) ocorreu em Cuiabá quanto a experiência 

hospitalar no setor público (Tabela 52) 

3.1.3. Origem 

Dados de 1999 indicam que 73,8% dos médicos do PSF nacional realizaram sua 

formação profissional em uma instituição pública. A grande maioria dos médicos objeto deste 

estudo têm essa mesma origem (Tabela 12). Em média 70,1% do total, mas o percentual 

supera 75% em Campo Grande. Cuiabá registrou o percentual mais baixo (58,6%). 
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Gráfico 2 – Percentual dos médicos das equipes de saúde da família das secretarias de saúde de 
municípios selecionados graduados em universidades ou faculdades públicas - 2006 

Em 1999 os médicos estrangeiros do PSF nacional correspondiam a 3,24% do total 

dos 1.480 médicos que então trabalhavam no Programa em todo o país. Em 2006, nas cidades 

estudadas nove profissionais (quase 5%) entre 185 entrevistados (um médico não respondeu 

essa pergunta específica) não tinham sido graduados no Brasil (Tabelas 13 e 14). Mas a 

distribuição geográfica desses profissionais é bastante heterogênea variando de zero (Cuiabá) 

a cinco em Palmas, onde representam 20% do total, taxa bastante próxima da encontrada na 

região Norte em 19998.  

Mais da metade (53,5%) dos médicos do PSF (Tabela 13) das quatro capitais é oriunda 

ou do exterior (4,9%, como acima registrado) ou de regiões diferentes das que hoje atuam 

(48,6%). Esse percentual chega a 84% em Palmas, uma cidade nova, que, nesse aspecto 

específico, repete a situação do Distrito Federal onde em 1995 o percentual de médicos 

importados era de 96,5%. Nas demais cidades objeto desta pesquisa o percentual de médicos 

de família migrantes (naturais de outras regiões), também é relativamente alto. Enquanto na 

média nacional, em 1995, os médicos migrantes não chegavam a 25% de toda a população de 

médicos (MACHADO, 1997), no atual PSF de Goiânia, Cuiabá e Campo Grande são, 

                                                 
8 18,07 % dos 83 médicos de família daquela região ou seja, um percentual 5,6 e 11,5 vezes acima das médias 
nacional e da região Nordeste, respectivamente, na época (MACHADO, 2000). 
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respectivamente, 55,3%, 44,8% e 39,1% incluindo os médicos estrangeiros nesses 

percentuais. (Tabela 13) 

 

Gráfico 3 – Número de médicos estrangeiros nas equipes de saúde da família das secretarias de saúde de 
municípios selecionados – 2006  

A origem acadêmica desses profissionais é bastante diversificada. Os estrangeiros 

graduaram-se na Argentina (2), Bolívia, Cuba, México, Polônia (2), Portugal e Ruanda. Na 

média dos 4 municípios menos da metade (46,5%) realizou sua formação médica na mesma 

região onde trabalha atualmente. Esse percentual sobe para 60,9% em Campo Grande e cai 

para apenas 16% em Palmas (Tabela 13). 

Embora Tocantins tenha fortes vínculos culturais com o estado de Goiás, de onde foi 

desmembrado para ser integrado à Região Norte depois da Constituição Federal de 1988, 40% 

(10 profissionais em 25) dos médicos de família de sua capital realizaram sua formação no 

Nordeste. Depois desses, os médicos graduados no exterior (5) são os mais numerosos (5). 

(Tabelas 13 e 14).  

Como esperado para o conjunto dos municípios estudados, o maior percentual de 

egressos (47%) provém do Centro-Oeste, seguido pelo Sudeste com 27% (Tabelas 14 e 15). 

Goiás foi o estado que formou mais médicos (87 profissionais) para o PSF dos 4 municípios. 
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No conjunto das inúmeras universidades provedoras, as mais importantes em termos 

quantitativos (número de egressos incorporados ao PSF) são a UFG (37 médicos) e a UFMS 

(23 médicos). (Tabela 16). Essas duas universidades formaram 32% dos 185 médicos 

abrangidos no estudo. 

3.1.4. Capacitação 

PÓS-GRADUAÇÃO (TODAS AS FORMAS) 

Dos 185 médicos entrevistados, 155 (83,8%) informaram possuir um ou mais cursos 

de pós-graduação seja senso estrito ou senso lato (Tabela 17). Os percentuais mais elevados e 

mais baixos foram constatados, respectivamente, em Campo Grande (93,5 %) e Cuiabá 

(65,5%).  

 

Gráfico 4 – Percentual de médicos com um ou mais cursos de pós-graduação (senso estrito ou senso lato) 
em relação ao total de médicos das equipes de saúde da família nos municípios selecionados – 2006 
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PÓS-GRADUAÇÃO SENSO ESTRITO: LIVRE-DOCÊNCIA, DOUTORADO E 

MESTRADO 

A pós-graduação senso estrito foi obtida por vinte médicos dos quais dezesseis (80%) 

têm o título de Livre Docente. Não foram identificados médicos com esse tipo de titulação em 

Cuiabá. (Tabela 17). Doze (60%) trabalham em Goiânia e sete estão na faixa etária de 30-39 

anos de idade, mas a maioria (13) dos vinte titulados tem mais de quarenta anos (Tabela 18). 

Entre os pós-graduados (senso estrito) as mulheres são maioria. São doze entre os 

vinte (Tabela 19). Dos dezenove médicos que informaram a especialidade obtida no curso, 

seis (três de cada gênero) apontaram saúde da família e comunidade como a área 

correspondente ao título. (Tabela 20). A maioria desses profissionais (nove dos quinze que 

prestaram essa informação) obteve a titulação na Região Centro-Oeste, dos quais sete em 

Goiânia (Tabela 21). 

O grau de experiência desses profissionais medido pelo tempo de posse do respectivo 

título de pós-graduação (supostamente, como já mencionado, quanto mais tempo maior a 

experiência) pode ser considerado como médio. Onze dos vinte médicos com pós-graduação 

senso estrito têm entre cinco e quatorze anos de titulação na área específica onde sua 

formação foi aprofundada. Nos extremos (menos de cinco e mais quinze anos) estão quatro e 

cinco profissionais, respectivamente (Tabela 22). 

PÓS-GRADUAÇÃO SENSO LATO: RESIDÊNCIA E ESPECIALIZAÇÃO 

Como a pós-graduação senso estrito é, por natureza, menos importante para a prática 

profissional do que para a carreira acadêmica, é natural que outras formas de capacitação 

sejam mais procuradas pelos recém formados como a especialização e a residência. Entre os 

155 médicos com algum título de pós-graduação, 135 (87,1%) optaram por uma das duas 

modalidades senso lato (Tabela 17). Entre os 135 profissionais, 67 optaram por especialização 

enquanto 68 escolheram a Residência. Mas em conjunto esses 135 médicos informaram 144 
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títulos9 (Tabela 23). Vale dizer que alguns médicos informaram mais de um título ou curso 

como consta no quadro abaixo: 

Número de 
Residências Número de Médicos Número de 

Especializações Número de Médicos 

1 60 1 60 
2 6 2 7 
3 1 - - 
4 1 - - 

 

Poucos desses títulos foram obtidos no exterior: apenas quatro (2,8%) dos 144. A 

maioria (54,2%) foi realizada na mesma cidade de trabalho do profissional. (Tabela 23).  

RESIDÊNCIA MÉDICA 

Em média 36,7% (em relação ao total de médicos de família) do PSF dos municípios 

estudados, concluíram residência médica. Mas há variações intermunicipais importantes. 

Enquanto em Campo Grande o percentual (43,5%) excede a média, em Palmas situa-se bem 

abaixo (24%) (Tabela 26).  

Pouco mais da metade (51,5%) desses médicos pode ser classificada como jovem ou 

no início da maturidade (menos de 50 anos). Esse percentual chega a 60% em Cuiabá (Tabela 

24). A maioria (61,8%) dos ex-residentes são mulheres. O percentual mais alto (70%) foi 

registrado em Cuiabá (Tabela 25). 

A experiência na especialidade medida pelo tempo entre a conclusão do curso e 2006, 

mostra poucos profissionais em início ou próximo do final de carreira. Nessa situação estão 

perto de 10% dos médicos (7 em 68). Ou seja, cerca de 90% contam mais de 5 e menos de 35 

anos de trabalho e, portanto, atravessam a fase mais produtiva de sua vida profissional. Esse 

percentual, cabe ressaltar, é influenciado por Goiânia que concentra quase a metade dos 

profissionais com diploma de RM (Tabela 25). 

Pediatria é, entre as 79 RM (em 68 médicos com uma ou mais RM), a área de 

concentração de maior freqüência. Entre as 79 residências realizadas cerca de 35% foram 

                                                 
9 O total de médicos entrevistados na pesquisa é 185; 155 que informaram possuir algum título de pós-graduação 
(senso estrito e senso lato), 135 possuem pelo menos uma residência/especialização, enquanto 144 é o numero de 
cursos realizados e/ou títulos obtidos. 
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feitas nessa área principalmente por médicas (22). A RM em Saúde da Família e Comunidade, 

por sua vez, foi a escolha de apenas 12 profissionais, metade mulheres em três cidades já que 

o PSF de Palmas não conta com profissional com essa formação específica (Tabela 27). A 

quase totalidade (91,7%) dos ex-residentes realizou sua formação na Região Centro-Oeste 

(52,8%) principalmente em Goiás e na Região Sudeste (38,9%). Apenas uma residência foi 

realizada no exterior. Esses valores se referem a 72 cursos. Não foi possível determinar o 

local de capacitação para sete dos 79 cursos informados (Tabela 28).  

ESPECIALIZAÇÃO COM TITULAÇÃO 

Pouco mais de 36% dos 185 médicos têm título de especialista (Tabela 29) com 

valores extremos em Campo Grande (43,5%) e Cuiabá (31,0%). 

 

Gráfico 5 – Percentual de médicos com curso de especialização nas equipes de Saúde da Família em 
municípios selecionados – 2006 

As mulheres são maioria (41 médicas ou 61,2%) entre os 67 profissionais com título 

de especialista. Mas a distribuição por sexo não é homogênea entre os municípios, pois a 

predominância feminina se deve aos dados de Campo Grande (15 médicas e apenas 5 

médicos) e Goiânia (17 e 12 respectivamente). Já em Cuiabá a maioria masculina é mínima (5 

médicos e 4 médicas) enquanto em Palmas ocorre exatamente o oposto (4 e 5) (Tabela 30). 
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A grande maioria dos especialistas (80%) tem menos de 15 anos de experiência na 

área em que recebeu formação. Goiânia (82,8%) e Palmas (100%) apresentam percentuais 

acima da média. (Tabelas 30 e 31). 

 

Gráfico 6 – Percentual de médicos com menos de 15 anos de conclusão de curso especialização, por 
município – 2006 

Enquanto na RM Pediatria é a área com mais titulações, entre os cursos de 

especialização a primazia fica com Medicina de Família e Comunitária. Com efeito, nessa 

área estão 18 (24,3%) dos 74 cursos (Tabela 32) realizados por 67 especialistas referidos na 

Tabela 17. Há, contudo, uma grande diversificação nas especialidades declaradas pelos 

entrevistados. Especialidades mais tradicionais como clínica médica (apenas três médicos 

todos em Goiânia), ginecologia e pediatria, em conjunto, correspondem a 19% de todas as 

especialidades. A maioria (56,6%) se enquadra em Outras (72% em Campo Grande).  

ESPECIALIZAÇÃO SEM TITULAÇÃO  

Embora, como já visto, 155 médicos (83,8%) estejam formalmente qualificados para o 

exercício de alguma especialidade como mostra a Tabela 17 (médicos portadores de algum 

curso e/ou título de pós-graduação senso estrito e senso lato), a auto-avaliação desvela um 

quadro ainda mais otimista ou, talvez, de mais auto-confiança. Na verdade 94% dos 

entrevistados se consideram especialistas independente da posse de titulação específica. 
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Pouco mais de 7% se auto-avaliam como especialistas em quatro ou mais áreas embora a 

grande maioria (86,4%) aponte apenas uma (Tabela 33). Em média cada profissional aponta 

1,8 áreas de especialização independente da posse de título (330/185) como se pode 

depreender da Tabela 34. Medicina da Família (32,4%) é a mais apontada seguida de Clinica 

Médica (31,8%), para o conjunto dos quatro municípios. Essa ordem se mantém nas demais 

localidades, salvo em Goiânia onde se inverte.  

CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA  

A maioria dos médicos (em torno de 60% dos 181 médicos que responderam a 

questão) não tinha recebido capacitação em saúde da família antes de ingressar no Programa. 

A única exceção foi observada em Palmas onde a capacitação prévia alcança a metade dos 24 

profissionais do PSF local (Tabela 44). 

Dos 70 médicos com capacitação prévia, 68 informaram a carga horária do 

treinamento realizado. A maioria deles (58,8%) recebeu treinamento de duração igual ou 

inferior a 40 horas. Valores extremos foram registrados em Cuiabá (72,7%) e Palmas 

(54,55%). Apenas 16,2% receberam treinamento com carga horária equivalente ou superior a 

requerida para um curso de especialização (360 horas). Mas enquanto Cuiabá não conta com 

médico nesse quesito, os percentuais de Campo Grande (26,7%) e Palmas (27,3%) 

alcançaram 26,7% e 27,3%, respectivamente. (Tabela 45) 

O treinamento da maioria dos médicos (56,3%) foi de responsabilidade de uma 

Secretaria de Saúde estadual ou municipal. Em Goiânia, o percentual alcança a 69%. 

Instituições de ensino (universidades, faculdades e escolas de saúde pública) respondem por 

outros 31,2%. Mas estes dados (Tabelas 46 e 47) devem ser tomados com cautela já que se 

referem a apenas 48 médicos dos 70 que declararam  ter recebido capacitação prévia ao 

ingresso no Programa (Tabela 44). 

Enquanto 70 médicos declararam ter recebido capacitação prévia em SF, como já 

mencionado, 76 foram treinados depois de ingressarem nos Programas cobertos por esta 

pesquisa. A duração e a responsabilidade pelo treinamento foram similares nas duas situações 

(Tabelas 49 e 50). Também entre os capacitados depois de ingresso no PSF, a maioria foi 

treinada em até 40 horas e menos de 20% teve acesso a curso de nível de especialização 
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(54,5% em Palmas, mas o dado se refere a apenas 6 médicos). Como, por igual, a capacitação 

na maioria das vezes (56,1%) foi proporcionada por Secretaria de Saúde, principalmente em 

Goiânia. Estabelecimentos de ensino (universidades, escolas de saúde publica), responderam 

por cerca de 20% dos treinamentos (38,5% em Cuiabá) (Tabelas 50 e 51). 

Associativismo 

Em torno de 18% dos médicos não têm qualquer vínculo associativo, no entanto é 

expressiva a variação entre os municípios. Em Goiânia - onde está a maioria dos profissionais 

incluídos na pesquisa (o que puxa a média para cima) - são 27,1%; já, em Palmas, o 

percentual cai para 8%. Por outro lado, 10,3% têm mais de dois vínculos. Esse percentual 

sobe para 20,7% em Cuiabá e cai para 8,7% em Campo Grande. A média geral é de 1,4 

vínculo por profissional (Tabelas 35 e 36) 

 

Gráfico 7 – Percentual do total de médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de 
municípios selecionados, segundo a quantidade de vínculos associativos nos municípios selecionados – 
2006 

Em valores absolutos o número de médicas e médicos sem vínculo associativo é o 

mesmo: 17 profissionais. Em valores relativos essa situação corresponde a 19,8% dos homens 
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e a 17,2% das médicas. Diferenças entre gêneros ficam mais nítidas no número de médicos 

(14) com mais de dois vínculos que é o dobro do número de mulheres (7) na mesma situação. 

Percentualmente as duas condições equivalem a 16,3% (homens) e 7% (mulheres). (Tabela 

37). 

A taxa de associativismo, percentual de profissionais afiliados a pelo menos uma 

entidade é aparentemente alta, quase 80%, variando entre 72,4% em Cuiabá e 92% em Palmas 

(Tabela 38). Visto de forma inversa, o dado sugere que, em média, perto de 20% (34 em 185) 

dos profissionais que são parte de uma categoria de elevada escolaridade, respeitabilidade e 

prestígio, tendem a pouca ou nenhuma participação social. (Tabela 35). Os médicos sem 

vínculo algum, estão concentrados entre os mais jovens (38,3% dos 34), os quais somados 

aqueles que estão no início da maturidade profissional (30 a 49 anos de idade) perfazem 70% 

dos profissionais afastados de qualquer atividade associativa (Tabela 39).  

As entidades profissionais específicas respondem por 83% de todos os vínculos. 

Praticamente a metade desse percentual (41,2%) se refere a afiliação sindical. Em 1995 essa 

modalidade associativa alcançava 44,9% de todos os médicos brasileiros (MACHADO, 

1997). A militância política formal tem pouca expressão: apenas 4,7% dos médicos e médicas 

estão associados a algum partido político. E, nesse quesito, não há diferença entre as 

localidades estudadas, salvo em Goiânia onde o valor está um ponto percentual acima da 

média (Tabela 36). 

Local de atuação 

De um modo geral é baixo o percentual dos médicos do PSF que trabalham no bairro 

onde residem. Embora o Programa seja, em tese, de acesso universal, a sua presença é mais 

percebida nas periferias urbanas. Essa característica, mesmo não sendo necessariamente 

injusta, tem como efeito colateral, o risco de consolidar o PSF como um programa para 

“pobres” com todo o corolário de efeitos adversos que essa imagem proporciona. O fato é que 

apenas 10% dos médicos (em Cuiabá, 3,4%) moram no bairro onde atuam. Assim, o que é 

uma exigência (morar na comunidade onde atua) para os agentes comunitários de saúde, 

dificilmente é aplicável, em uma sociedade desigual como a nossa aos médicos e a outros 

profissionais de nível superior. O percentual registrado em Palmas (32% ou três vezes acima 
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da média), é inusitado e, provavelmente, não se repete em outras capitais brasileiras. (Tabela 

40). 

Não obstante, a distância entre os locais de residência e de trabalho dos médicos, 

possivelmente não deve afetar o PSF nos municípios estudados, já que 80% dos médicos 

residem a menos de 30 minutos da unidade de saúde e os outros 20% despendem entre 30 e 

60 minutos no transporte entre um local e outro (Tabela 41). A distância residência/trabalho, 

contudo, pode ser um fator adverso no caso da clientela rural. Nesse caso o profissional além 

de chegar na unidade de saúde onde está sediado, ainda deve se deslocar para a área rural o 

que nem sempre é fácil (distância, más estradas, população esparsa). Nas localidades objeto 

desta pesquisa, entretanto, a população-alvo é predominantemente urbana na percepção de 

91% dos médicos de Campo Grande, percentual que diminui gradativamente nos demais 

municípios até chegar a 68% em Palmas (Tabela 42). Esses valores relativos provavelmente 

decorrem tanto da menor expressão demográfica da área rural10, como é comum nos 

municípios das capitais, como da dificuldade de acesso seja do paciente à unidade de saúde 

seja do médico de família ao paciente no seu domicilio. 

 
 
 

                                                 
10 Apenas 4 médicos (4/185), 2 em Campo Grande e 2 em Cuiabá, indicaram a população rural como sendo a 
clientela predominante (Tabela 42). 
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Gráfico 8 – Percentual de médicos do PSF de municípios selecionados que caracterizam sua população-
alvo como predominantemente urbana – 2006 

3.1.5. Perfil Da Atuação Atual No PSF 

O traço predominante no perfil do PSF, pelo menos no imaginário da população, 

parece ser o atendimento domiciliar. Possivelmente essa imagem se deve menos ao trabalho 

do médico do que a ação de outros membros da equipe, principalmente o agente comunitário 

de saúde. Isto porque o tempo dedicado pelo médico a atenção domiciliar é relativamente 

pequeno, como indica esta pesquisa: o percentual do atendimento domiciliar na carga de 

trabalho semanal do médico (40 horas) é, em média de 12% (Gráfico 10), variando entre 9% 

(Palmas) e 15% em Cuiabá (Tabela 43).  
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Gráfico 9 – Percentual do tempo médio semanal de trabalho dos médicos das equipes de saúde da família 
focado paciente e/ ou na comunidade, por município e total – 2006 

 

A carga de trabalho maior recai sobre o atendimento convencional de consultório que 

absorve 47,5% (63% em Goiânia) das horas de trabalho contratadas do médico, em geral da 

ordem de quarenta por semana (Tabela 43). Assim, a participação relativa do tempo médico 

dedicado a atividades focadas no paciente e típicas do PSF (atenção domiciliar, atendimento 

em grupo na unidade, consultas individuais e trabalho na comunidade), predomina sobre as 

demais. Em média quase 77%. Em Goiânia chega a 85% (Gráfico 9). Por exclusão, vale dizer, 

que as atividades-meio11 respondem por cerca de 23% (15% em Goiânia e 29% em Cuiabá) 

do tempo de trabalho contratado (Tabela 43). 

 

                                                 
11 Administração, capacitação, deslocamento, estudo e atividades com a equipe. 
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Gráfico 10 – Percentual do tempo médio semanal dos médicos das equipes de saúde da família do 
conjunto dos municípios estudados, focado no paciente ou na comunidade, por tipo de atividade – 2006  

 

3.1.6. Atividades Simultâneas ao PSF 

A multiplicidade de situações de trabalho, com e sem vínculo de emprego, é uma das 

características mais marcantes do exercício contemporâneo da profissão médica no Brasil12. 

Em 1995 (MACHADO, 2000) a maioria dos médicos nacionais (54,7%) se dedicava a três ou 

mais atividades. Apenas 17,4% tinham uma única atividade. Dos médicos do PSF no país 

como um todo, em 1999, 54,5% estavam nessa mesma situação (um só emprego). Nos 

municípios estudados nesta pesquisa o percentual de profissionais com atuação exclusiva no 

PSF em 2006 é bem menor (37,3% em média), embora chegue a 56% como acontece em 

Palmas e, no outro extremo, a 31% em Cuiabá (Tabelas 53 e 54, Gráfico 11). 

 

                                                 
12 Feminização, especialização e assalariamento seriam outras características importantes. 
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Gráfico 11 – Percentual, por município, de médicos do PSF com atuação exclusiva no Programa – 2006. 

 

A jornada de trabalho, aparentemente predominante, é de 40 horas semanais para 

todos os quadros do PSF. Mas o programa, pelo menos no caso dos médicos, não ousou exigir 

dedicação exclusiva, possivelmente porque a exigência diminuiria a competitividade dessa 

política pública no mercado de trabalho. Como é sabido, inúmeros municípios oferecem 

salários bem superiores sem essa exclusividade e, mesmo assim, não conseguem atrair (e 

manter) esses profissionais.  

Apesar de o salário percebido pelo médico do PSF situar-se acima do que é pago no 

mercado de trabalho, principalmente no setor público, os valores são considerados 

insatisfatórios (MACHADO, 2000). Dessa situação decorre a procura por outras atividades e, 

talvez, a adoção de outros expedientes (absenteísmo, redução informal da jornada diária). 
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3.1.7. Fontes de Renda 

O percentual de médicos que somam outras rendas à remuneração do PSF está 

ligeiramente acima de 60%13 (84% em Cuiabá). No geral 27,4% dos médicos declararam que 

vivem só com o salário do PSF, percentual com valores extremos em Palmas (50%) e Campo 

Grande (14,3%). Proventos de aposentadoria como única complementação a renda do PSF 

alcançam apenas 5,7% dos médicos o que parece contrariar a idéia, bastante difundida, da 

atratividade do Programa para profissionais aposentados. Médicos com as três fontes (PSF, 

aposentadoria e outras rendas) não são mais do que 6,3%, pelo menos nas quatro capitais 

incluídas no estudo (Tabela 55).  

Seja por serem poucos os aposentados em atividade no Programa (10 ao todo), seja 

porque o valor dos seus proventos é reconhecidamente baixo (comparado com algumas outras 

categorias do setor público) na quase totalidade dos casos, a renda proporcionada por 

aposentadoria (inexistente em Cuiabá), corresponde, em média, a não mais que 3,5% do total. 

Outras rendas representam em média 25,6%, percentual que é bem mais baixo em Palmas 

(14,8%). O fundamental, portanto, para o sustento dos médicos de família objeto desta 

pesquisa é a renda proporcionada pelo PSF (70,9% da renda total em média), embora as 

variações sejam importantes correspondendo a 65,0% em Campo Grande e quase 83,1% em 

Palmas14 (Tabela 56). 

                                                 
13 Dez dos 185 médicos entrevistados não responderam a essa pergunta. 
14 Dezesseis médicos (8,6% dos entrevistados) não responderam a pergunta correspondente a tabela I. 54 
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Gráfico 12 – Participação percentual média das diferentes fontes na renda dos médicos das equipes de 
saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde dos municípios selecionados – 2006  

 

3.2. Atuação em Equipe (BLOCO II) 

Este bloco trata da interação dos médicos com os demais integrantes da equipe. Desta 

forma, procurou-se pesquisar a disposição desses profissionais em buscar a colaboração de 

outros membros da equipe, a freqüência com que os médicos atuam em conjunto com esses 

profissionais e em que circunstâncias a cooperação interdisciplinar ocorre. Buscou-se, 

também, investigar a importância que os médicos atribuem às reuniões da equipe, a 

regularidade com que participam dessa atividade e o seu papel como coordenador dessas 

reuniões. Além desses elementos, o bloco também apresenta questões referentes ao 

recebimento de supervisão tanto médica como administrativa. 
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3.2.1. Colaboração entre os membros da equipe 

Em todos os municípios estudados, foi alto o percentual de médicos que informaram 

buscar a colaboração de outros membros das equipes na realização de suas atividades. No 

conjunto, 87,6% dos médicos procuram esse tipo de interação de forma habitual. Em Palmas e 

em Cuiabá esses percentuais foram de 96% e 89,7%, respectivamente. Percentuais 

ligeiramente mais baixos foram verificados em Campo Grande (87,0%) e Goiânia (84,7%) 

(Tabela 57) 

A freqüência com que os médicos são chamados a colaborar com outros membros das 

equipes também é elevada, quase idêntica à freqüência com que buscam a cooperação. No 

conjunto dos municípios, 87,0% dos médicos entrevistados assinalaram serem habitualmente 

solicitados por outros integrantes das equipes. 

O chamamento por parte de outros membros da equipe é ocorrência habitual para 

93,1% dos médicos de Cuiabá. Nas outras localidades, os percentuais estão bastante 

próximos: 87,0% em Campo Grande, 85,9% em Goiânia e 84,0% em Palmas (Tabela 58) 

A atuação integrada com outros membros da equipe, acontece com maior 

expressividade nas atividades de atendimento no domicílio e de atendimento em grupo na 

unidade: mais de 80,0% de respostas na categoria habitualmente nos municípios de Campo 

Grande, Cuiabá e Palmas. Em Goiânia a freqüência é mais baixa: 62,4% (Gráfico da Tabela 

59). As atividades na comunidade e mesmo as administrativas são também bastante 

compartilhadas com outros membros da equipe: entre 75,9% e 80,4% dos médicos 

informaram compartilhar habitualmente essas atividades. O score mais baixo fica novamente 

por conta de Goiânia: 60,0% dos médicos afirmaram compartilhar essas duas atividades. Na 

consulta na unidade é menor a atuação do médico com os demais integrantes da equipe, 

embora o grau de ocorrência não seja desprezível: entre 44,0% e 52,2% dos médicos dos 4 

municípios responderam que atuavam com outros integrantes da equipe nas consultas na 

unidade, situando-se nesses limites respectivos Palmas e Campo Grande. (Tabela 59).  
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Gráfico 13 –  Percentual das principais atividades em que ocorre, habitualmente, atuação conjunta dos 
médicos com outros membros da equipe – 2006 

 

3.2.2. Participação no atendimento a grupos  

O atendimento em grupo é um reconhecido instrumento facilitador das atividades de 

promoção da saúde. Procurou-se saber, desta forma, no atendimento em grupo, segundo 

diferentes clientelas, qual era a participação dos médicos. O questionário apresentou onze 

diferentes grupos, além de abrir a possibilidade de que fossem especificados outros. Ademais, 

as respostas poderiam ser múltiplas. Em quase todas as localidades, diabéticos, hipertensos e 

gestantes foram os grupos de clientelas citados como os de maior participação dos médicos no 

atendimento. Chama a atenção os percentuais mais baixos de participação médica no 

atendimento a alcoólatras, obesos e a portadores de transtornos mentais. O questionário não 

permitiu discriminar se esse fato estava relacionado a uma maior seletividade na formação 

desses grupos ou se estes três grupos, principalmente os de portador de transtorno mental e 

alcoólatra, eram atendidos exclusivamente por profissionais especializados (Tabela 60). 

3.2.3. Periodicidade das reuniões de coordenação 

A freqüência com que a equipe se reúne  pode ser um bom indicador da interação entre 

seus membros. A avaliação da periodicidade dessas reuniões foi feita considerando o seguinte 

elenco de respostas: semanal, quinzenal, mensal, sem periodicidade definida e não se reúne. A 

periodicidade semanal foi a mais encontradiça para realização das reuniões da equipe de 
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saúde da família, ainda que com grandes variações. Em Cuiabá essa é a periodicidade das 

reuniões para 93,1% das equipes, para 75,3% em Goiânia, 52,2% em Campo Grande e 48,0% 

em Palmas.  Chamou a atenção o fato de que 30,4% dos médicos de Campo Grande 

informarem que não há periodicidade definida para as reuniões das equipes de saúde da 

família e que para 44,0% das equipes de Palmas as reuniões têm uma periodicidade quinzenal 

ou mensal (Tabela 61). 

A duração média mais mencionada para as reuniões das equipes de saúde da família é 

de 2 a 3 horas nos municípios de Cuiabá, Goiânia e Palmas (para 55,2%. 50,6% e 40,0% das 

equipes, respectivamente) e de 1 a 2 horas para Campo Grande (41,3% das equipes). (Tabela 

62). 

3.2.4 Coordenação da equipes e percepção sobre a importância das reuniões de 

coordenação  

Quanto à coordenação das reuniões  procurou-se saber qual profissional a exercia 

habitualmente  ou se havia  um sistema de rodízio. As respostas foram diversificadas. Em 

Cuiabá e Goiânia, 44,8% e 42,4% das equipes têm reuniões coordenadas por enfermeiros. 

Nessas duas localidades, o rodízio ocorre em 27,6% (Cuiabá) e 24,7% (Goiânia) das equipes. 

A coordenação por médico acontece em 27,6% das equipes de Cuiabá, 21,2% em Goiânia e 

40,0% em Palmas. O protagonismo médico nos quatro municípios é baixo: apenas 22,7% 

desses profissionais informaram exercerem habitualmente a coordenação. Em Campo Grande 

a maioria das equipes usa o sistema de rodízio (30,4%). Nessas duas localidades, a 

coordenação por enfermeiro, segundo informação dos médicos, corresponde a 26,1% (Campo 

Grande) e 24,0% (Palmas) das equipes (Tabela 63). De um modo geral a coordenação por 

enfermeiro (36,2 %) ou em rodízio (27,0%) são as modalidades predominantes. 

Em todos os municípios estudados, a maioria dos médicos entrevistados (entre 72,0% 

em Palmas e 78,8% em Goiânia) considera que as reuniões de coordenação contribuem muito 

para a maior eficiência do trabalho em equipe (Gráfico Tabela 64). Entre um quinto e um 

terço dos médicos avaliam que a contribuição das reuniões de coordenação é pequena 

(contribui um pouco para a eficiência do trabalho em equipe) (Tabela 64). 
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Gráfico 14 – Percentual de médicos que expressaram opinião de que as reuniões contribuem muito para a 
eficiência do trabalho em equipe – 2006. 

 

Independentemente da avaliação feita a respeito da contribuição das reuniões em 

equipe, o percentual de médicos que informaram participar habitualmente dessas reuniões é 

elevado. Maior em Cuiabá e em Campo Grande: 96,6% e 93,5%. Menor em Goiânia e 

Palmas, 89,4% e 92,0%, respectivamente. Nenhum médico informou não participar. 

Quanto à coordenação  da equipe, mais da metade dos médicos disseram exercê-la de 

maneira formal ou informal. O percentual mais alto é em Palmas (60,0%) e o menor em 

Campo Grande (47,8%) (Gráfico da Tabela 66) 
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Gráfico 15 – Percentual dos médicos que informaram exercer, formal ou informalmente, a coordenação 
da equipe – 2006. 

 

O percentual de médicos que informou já ter exercido a coordenação das equipes de 

saúde da família foi maior em Cuiabá (48,3%), Goiânia (47,1%) e Palmas (36,0%), do que em 

Campo Grande (19,6%). Ou seja, principalmente em Campo Grande (71,7%) e Palmas 

(52,0%) a maioria dos médicos informou não ter exercido a coordenação da equipe (Tabela 

67) 

3.2.5. Estratégia de programação das atividades da equipe 

A elaboração da programação de atividades é um bom momento para reforço do 

trabalho em equipe e de conhecimento mais integral das responsabilidades dos profissionais 

que compõem as equipes de saúde da família. A maioria dos médicos, mais de 75,0%, 

informou que a elaboração era conjunta. Na totalidade dos municípios os percentuais de 

médicos que informaram que a programação é responsabilidade da equipe variaram entre 

72,0%, em Palmas, e 82,8%, em Cuiabá. O procedimento de cada um elaborar a sua parte na 

programação e esta ser consolidada pelo coordenador da equipe foi o segundo mais citado, 

por cerca de 13,0% dos médicos (de 12,0% dos médicos em Palmas a 13,8% dos médicos em 

Cuiabá). (Tabela 68) 
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3.2.6. Supervisão médica 

Nesse aspecto interessava saber se os médicos recebem algum tipo de supervisão 

específica no desenvolvimento de suas atividades. No conjunto das quatro localidades, 

aproximadamente 75,0% dos médicos informaram negativamente. Esse percentual chegou 

perto de 90% em Cuiabá, de 76,0% em Campo Grande e Palmas e a 68,2% em Goiânia.  

Pouco mais de 2,0% (4 médicos, dos quais 3 em Palmas) não responderam essa questão. 

(Tabela 69) 

3.2.7. Supervisão do nível central 

A ocorrência de reuniões do nível central das secretarias municipais com as equipes de 

saúde da família é mais freqüente em Goiânia, onde 62,2% dos médicos informaram recebê-

la, e menos freqüente entre as equipes de Cuiabá. Neste último município, apenas 34,5% dos 

médicos informaram que as equipes recebiam esse tipo de supervisão. Em Palmas e Campo 

Grande os percentuais foram de 48,0% e 43,5%, respectivamente (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 16 – Percentual da equipes que recebem supervisão do nível central das respectivas secretarias 
municipais – 2006 
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Perguntou-se, ademais, qual era a periodicidade da supervisão do nível central junto às 

equipes de saúde da família. Este quesito não foi respondido pela maioria dos médicos (50,0% 

ou mais) de Campo Grande, Cuiabá e Palmas. Em Goiânia o percentual foi menor (32,9%). 

Entre os que responderam ao quesito, apenas em Palmas houve um maior percentual de 

equipes que informaram receber supervisão com periodicidade mensal ou semanal (33,3%). 

Nas demais localidades, a resposta preponderante foi a de ausência de periodicidade definida: 

Campo Grande (29,6%), Cuiabá (20,7%) e Goiânia (54,1%). (Tabela 71) 

3.2.8. Fatores que poderiam melhorar os resultados do programa 

Neste quesito foram apresentados alguns fatores (aperfeiçoamento dos médicos e das 

equipes, organização do trabalho, melhoria dos mecanismos de referência e contra-referência 

e outros) que afetam a atuação das ESF, para que cada entrevistado atribuísse um valor 

(escala 1 – menor valor e escala 5 – maior valor) de acordo com a opinião sobre a importância 

relativa de cada um desses  fatores para melhorar os resultados do programa.  

Em três localidades - Campo Grande, Goiânia e Palmas -, (i) aperfeiçoamento dos 

médicos, (ii) das equipes, (iii) organização do trabalho e (iv) referência/contra referência, foi 

o ordenamento dos fatores no tocante à sua contribuição para melhorar os resultados do PSF. 

Apenas em Cuiabá o ordenamento foi diferente: (i) aperfeiçoamento das equipes, (ii) 

organização do trabalho, (iii) aperfeiçoamento dos médicos e (iv) referência e contra 

referência. (Tabela 72) 

3.3. Interação com a Rede de Serviços (Bloco III) 

Os dados coletados neste bloco do questionário buscaram avaliar as atividades 

relacionadas à referência e contra-referência, conforme a prática e a visão do médico. Com 

esse objetivo foram formuladas algumas questões sobre as atividades desse profissional 

relacionadas à interação com outros pontos da rede, como (a) busca de opinião de 

especialistas, os meios oferecidos pela instituição para obtê-la e os mais utilizados pelo 

profissional; (b) as especialidades para as quais são referidos os pacientes; e, (c) a proporção, 

em relação ao total de atendimentos, com que esses encaminhamentos ocorrem. Além disto, 

indagou-se também, se o médico recebe algum tipo de retorno após o atendimento do paciente 
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pelo especialista. Por fim, ouviu-se a opinião dos médicos sobre o funcionamento dos 

mecanismos de referência e contra-referência. 

3.3.1. Contato com especialistas 

A maioria dos médicos, entre 86,2% em Cuiabá e 90,6% em Goiânia, disseram buscar 

a opinião de especialistas (Tabela 73). No conjunto das quatro capitais, os meios de 

comunicação com especialistas, mais citados pelos médicos, tanto em função de sua 

disponibilidade na rede os serviços das secretarias municipais, como maior freqüência no uso, 

foram o pedido de parecer (76,2%) e o telefone (12,4%) (Gráfico da Tabela 75). O pedido de 

parecer é o mais utilizado, conforme apontado por 65,2% dos médicos em Campo Grande, 

75,9% em Cuiabá, 76,0% em Palmas e por 82,4% do médicos em Goiânia. O telefone é 

bastante utilizado em Palmas (20,0%), em relação às demais cidades. A internet praticamente 

não é utilizada (apenas duas citações em Campo Grande, Cuiabá e Goiânia). (Tabelas 74 e 75) 

 

Gráfico 17 – Percentual dos meios mais utilizados pelos médicos das equipes de saúde da família, para 
buscar a opinião de especialistas, no conjunto das quatro capitais – 2006 

 

3.3.2. Encaminhamento para especialidades 

Procurou-se também identificar para quais especialidades, e com que freqüência, eram 

feitos encaminhamentos de pacientes. Foram especificadas quatro especialidades (pediatria, 

ginecologia-obstetrícia e clínica médica e deixou-se a opção de apontar alguma outra) e 
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solicitou-se que fosse indicada a freqüência de encaminhamentos: habitual, ocasional ou 

nula. Cirurgia Geral foi a especialidade para a qual 28,o% (Palmas), 30,4% (Campo Grande), 

38,8% (Goiânia) e 41,4% (Cuiabá) dos médicos, informaram encaminhar habitualmente. 

Ginecologia-obstetrícia é a especialidade para a qual entre 72,9% (Goiânia) e 84,0% (Palmas) 

dos médicos dizem encaminhar ocasionalmente. A especialidade para a qual um maior 

número de médicos afirma não fazer encaminhamentos é a de clínica médica. Em percentuais, 

isso foi afirmado por 26,1% dos médicos de Campo Grande, 34,5% de Cuiabá, 51,8,% de 

Goiânia e 64,0% de Palmas. (Tabela 76) 

Para melhor dimensionar o encaminhamento de pacientes para especialidades, também 

foi solicitado aos médicos que estimassem a proporção de pacientes referidos em relação aos 

pacientes atendidos. Na média dos quatro municípios, cerca de 60,0% dos médicos estimam 

em até 10% a proporção dos pacientes encaminhados para atendimento especializado sobre o 

total de atendimentos. Palmas e Campo Grande são os municípios onde uma maior proporção 

de médicos, 68,0% e 71,7%, respectivamente, estimam que os encaminhamentos não superam 

10% dos atendimentos. Por outro lado, as estimativas de referências são bem mais 

pronunciadas em Cuiabá e Goiânia. Nessas duas capitais, 37,9% e 41,2% dos médicos 

estimam, respectivamente, que as referências são feitas em percentuais que superam 10% dos 

atendimentos. (Gráfico 6, a seguir, e Tabela 77) 
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Gráfico 18 – Percentual dos médicos que estimam referir até 10% dos casos para atendimento 
especializado e percentual que estima referir mais de 10%, por município – 200615. 

 

3.3.2. Contra-referência  

A contra-referência, ou seja, o recebimento, por parte do médico de saúde da família, 

de alguma informação sobre o caso do paciente encaminhado denota o grau de articulação da 

equipe de saúde da família com a rede SUS. Quando indagado sobre a freqüência com que 

havia retorno por parte de especialistas, a maioria dos médicos (cerca de 60,0%) informou que 

esse retorno ocorria raramente em Campo Grande e Palmas. Em Cuiabá e Goiânia os 

percentuais foram menores: 51,7% e 47,1%, respectivamente. Os percentuais de respondentes 

que afirmam não haver retorno da parte dos especialistas foram surpreendentemente altos: 

cerca de 40,0% em Campo Grande e Palmas e de cerca de 50,0% em Cuiabá e Goiânia. 

(Tabela 76) 

                                                 
15 Nota: Alguns médicos não souberam estimar a faixa de encaminhamentos: Campo Grande (6,5%); Cuiabá 
(6,9%); Goiânia (8,2%) 
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Gráfico 19 – Percentual do recebimento de retorno após encaminhamento ao especialista, conjunto das 
quatro capitais – 2006.  

 

3.3.4. Avaliação dos mecanismos de referência e contra-referência 

Com o grau de interação existente entre o PSF e outros serviços de atenção à saúde no 

SUS, não se poderia esperar opiniões muito satisfatórias sobre o funcionamento dos 

mecanismos de referência de pacientes para serviços mais especializados. Efetivamente, a 

grande maioria dos médicos do Programa, em torno de 89,0%, afirmou que esses mecanismos 

não funcionam (25,4%) ou funcionam precariamente (63,2%). Essa opinião negativa alcança 

93,1% dos médicos de Cuiabá e 92,0% em Palmas. (Tabela 79, em anexo). 

A opinião dos médicos sobre o funcionamento dos mecanismos de contra-referência 

ainda é mais desfavorável do que a feita para os mecanismos de referência.  O percentual, nos 

quatro municípios, dos médicos que afirmam que a contra-referência funciona precariamente 

(42,7%) ou não funciona (55,7%) é de 98,4% (sendo 100% em Campo Grande e Goiânia). 

Apenas um médico, em 185, opinou por um funcionamento adequado e dois  não tem opinião 

definida. (Tabela 80)  
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3.4. Conhecimento sobre a população e área geográfica (Bloco IV) 

Neste Bloco IV procurou-se averiguar o grau de participação dos médicos de saúde da 

família na elaboração de diagnósticos sobre os problemas de saúde e fatores de risco mais 

importantes da população sob a responsabilidade das equipes de saúde da família. Investigou-

se também as preferências dos profissionais no atendimento a diferentes grupos de população 

e no desenvolvimento de atividades selecionadas. 

3.4.1. Conhecimento do médico sobre os problemas de saúde e dos fatores de risco mais 

importantes 

 
Para identificar de forma indireta a existência de diagnósticos das condições de saúde 

da população e outras condições ambientais relevantes, indagou-se aos médicos se tinham tido 

acesso a essa documentação. As respostas positivas foram mais freqüentes em Cuiabá 

(82,8%) e em Campo Grande (71,7%). Em Goiânia e Palmas, os percentuais foram de 50,6% 

e 48,0%, respectivamente . (Tabela 81) 

 

Gráfico 20 – Percentual dos médicos que informaram terem tido acesso ao diagnóstico da área sob 

responsabilidade da equipe –2006 
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3.4.2. Participação na elaboração do diagnóstico da comunidade 

Em seguimento à pergunta anterior, indagou-se se os entrevistados haviam participado 

da elaboração do diagnóstico sobre os problemas de saúde e fatores de risco da população sob 

responsabilidade da equipe. 

Considerando-se somente aqueles que responderam ter tido acesso ao diagnóstico 

verificou-se que a maior proporção havia participado. Os percentuais mais elevados foram de 

83,3% em Cuiabá e Palmas. Em Campo Grande e Goiânia esses valores foram menores: 

69,7% e 58,1%, respectivamente (Tabela 82). 

3.4.3. Grupos atendidos na unidade de saúde e preferências dos médicos no 

atendimento 

As mulheres adultas formam o grupo populacional mais atendido nos consultórios das 

unidades de saúde da família em todas as localidades estudadas: em torno de 30%. Idosos e 

crianças, respondem por cerca de 25,9% e 20,6% do atendimento, respectivamente. Homens 

adultos (14,2%) e adolescentes (9,5%) são os grupos com menor participação na demanda 

atendida. A baixa cobertura desses dois grupos parece apontar uma das limitações do 

programa possivelmente porque suas ações aconteçam no horário convencional dos cinco dias 

úteis da semana, quando, em geral, homens adultos e adolescentes estão no trabalho e/ou na 

escola (Tabela 83). 

Preferências no atendimento de determinados grupos de clientelas, pode ser uma 

atitude usual, muitas vezes não conscientizada. Nesse aspecto, em todas as outras localidades 

estudadas, com exceção de Goiânia, uma leve maioria dos entrevistados afirmou ter 

preferência no atendimento: 54,4% em Campo Grande, 51,7% em Cuiabá e 56,0% em Palmas 

(Tabela 84).  

Pediu-se também que os médicos informassem o grau de preferência com relação a 

esses grupos (criança, adolescente, homem adulto, mulher adulta e idoso), usando uma escala 

de 1 (menor preferência) a 5 (maior preferência). Com base nesse critério, em todas as 

localidades, os idosos (primeiro lugar) e as mulheres adultas (segundo lugar),  alcançaram a 

maior preferência no atendimento com exceção de Cuiabá. Nessa localidade a segunda 
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preferência é o grupo criança, que ocupa a terceira colocação em todas as outras capitais. Por 

sua vez, os grupos de adolescente e de homens adultos ficaram na  quarta e na quinta 

colocação. (Tabela 1, a seguir) 

Tabela 1 - Preferência relativa declarada pelos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de 
Saúde, a determinados grupos etários, considerando a escala de 1 (menor valor) a 5 (maior valor) – 2006. 

 
 

Clientela     CAMPO GRANDE   CUIABÁ    GOIÂNIA      PALMAS   

1 Criança                   3            4            3            3 

2 Adolescente               1            2            2            1 

3 Homem adulto              2            1            1            2 

4 Mulher adulta             4            3            4            4 

5 Idoso                     5            5            5            5 

 

3.4.4. Preferências do médico no desenvolvimento de atividades 

O mesmo critério (1 menor preferência a 4 maior preferência), foi utilizado para 

hierarquizar a preferência no desenvolvimento de atividades pelos médicos das equipes de 

saúde da família. Nesta questão, o atendimento individualizado, em consultório, obteve a 

preferência (primeiro lugar no ordenamento) em todas as localidades, com exceção de Cuiabá, 

onde essa atividade foi citada como a de menor preferência (quarta colocação). As atividades 

comunitárias foram citadas em segundo lugar em Cuiabá e Goiânia, compartilhando essa 

colocação, nessas localidades, com atividades no domicílio. Já em Campo Grande e Palmas, o 

atendimento em domicílio e as ações comunitárias foram apontadas como as de menor 

preferência. (Tabela 2, a seguir) 

Tabela 2 - Preferência relativa declarada pelos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de 
Saúde, em relação a diferentes atividades, considerando a escala de 1 (menor valor) a 4 (maior valor) – 2006. 

 
Atividade                   CAMPO GRANDE   CUIABÁ    GOIÂNIA      PALMAS   

1 Consultório                          4            2            4            4 

2 Atendimento em domicílio             1            3            3            2 

3 Atendimento em grupo                 3            4            2            3 

4 Ações comunitárias                   2            1            1            1 
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ANEXO A – Tabelas  
 
 
Tabela 3 - Médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios selecionados, por sexo - 
2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral 
Sexo 

N % N % N % N % N % 

Feminino     23   50.0     18   62.1     43   50.6     15   60.0     99   53.5

Masculino     23   50.0     11   37.9     42   49.4     10   40.0     86   46.5

Total     46  100.0     29  100.0     85  100.0     25  100.0    185  100.0
 
 
 

Tabela 4 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios 
selecionados, segundo faixa etária - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ        GOIÂNIA       PALMAS      Total Geral  Faixa etária 
               N      %      N     %     N     %     N     %      N      %   

menos de 30       6   13.0     13   44.8     16   18.8      5   20.0     40   21.6

30 - 39           4    8.7      4   13.8     32   37.6      3   12.0     43   23.2

40 - 49          15   32.6      3   10.3     10   11.8      6   24.0     34   18.4

50 - 59          17   37.0      7   24.1     21   24.7      7   28.0     52   28.1

60 e mais         4    8.7      2    6.9      6    7.1      4   16.0     16    8.6

Total            46  100.0     29  100.0     85  100.0     25  100.0    185  100.0
 
 
 

Tabela 5 – Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios 
selecionados, segundo o estado civil – 2006. 
 

CAMPO 
GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral 

Estado Civil   
  N     %    N    %    N    %    N     %     N    %   

Solteiro                6 13.0 14 8.3 23 7.1 6 24.0 49 26.5 

Casado                  31 67.4 12 41.4 52 1.2 17 8.0 112 60.5 

Viúvo                   . . . . 1 1.2 2 8.0 3 1.6 

Divorciado              5 10.9 3 10.3 5 5.9 . . 13 7.0 
Desquitado ou separado 
judicialmente           4 8.7 . . 4 4.7 . . 8 4.3 

 Total                  46 100.0 29 100.0 85 100.0 25 100.0 185 100.0
 
 
 

Tabela 6- Estatísticas descritivas da idade dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de 
municípios selecionados - 2006. 
 

Estatísticas 
Descritivas  

CAMPO 
GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS 

Média          46.9   38.9    40.9   46.5

Mediana        48.5   34.0    37.0   47.0

Máximo         66.0   62.0    70.0   84.0

Mínimo         25.0   25.0    25.0   24.0

Moda           54.0   27.0    28.0   26.0
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Tabela 7 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios 
selecionados, por tempo (em anos) de graduação - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ        GOIÂNIA       PALMAS      Total Geral  Tempo de 
Graduação 
(em anos)      N      %      N      %      N      %      N      %      N     %    

1 - 4             8   17.4     13   44.8     24   28.2     6   24.0     51   27.6 

5 - 14            2    4.3      3   10.3     25   29.4     5   20.0     35   18.9 

15 - 24          17   37.0      4   13.8     11   12.9     7   28.0     39   21.1 

25 - 34          18   39.1      9   31.0     22   25.9     6   24.0     55   29.7 

Mais de 35        1    2.2      .      .      3    3.5     1    4.0      5    2.7 

Total            46  100.0     29  100.0     85  100.0    25  100.0    185  100.0 
 
 
 

Tabela 8 descritivas do tempo (em anos) de graduação dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de 
Saúde de municípios selecionados - 2006. 
 

Estatísticas 
descritivas  

CAMPO 
GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS 

Média        20.4 13.4 14.7 17.7

Mediana      22.5 6.0 10.5 19.0

Máximo       41 34 44 56

Mínimo       1.0 1.0 0 0

Moda         20.0 2.0 4.0 28.0
  
 
 
 

Tabela 9 - Médicos do PSF em municípios selecionados, segundo o grau de escolaridade paterna - 2006. 
 

Município/ Campo Grande Cuiabá Goiânia Palmas Total Geral 

Escolaridade N % N % N % N % N % 

1º grau 19 43,2 9 31,0 28 36,4 11 47,8 67 38,7 

2º grau 13 29,5 9 31,0 17 22,1 4 17,4 43 24,9 

3º grau 12 27,3 11 37,9 32 41,6 8 34,8 63 36,4 

Total 44 100 29 100 77 100 23 100 173 100 

n.r. 2    8 2 12 

Total geral 46   29  85  25  185  
 
 
 

Tabela 10 - Médicos do PSF em municípios selecionados, segundo o grau de escolaridade materna - 2006. 
 

Campo Grande Cuiabá  Goiânia  Palmas  Total Geral Município/ 
Escolaridade N % N % N % N % N %

1º grau 25 55,6 8 27,6 25 30,5 7 30,4 65 36,3 

2º grau 11 24,4 9 31,0 29 35,4 8 34,8 57 31,8 

3º grau 9 20,0 12 41,4 28 34,1 8 34,8 57 31,8 

Total 45 100 29 100 82 100 23 100 179 100 

n.r. 1  3 2  6

Total geral 46  29 85 25  185
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Tabela 11 - Médicos do PSF em municípios selecionados segundo a profissão de nível superior dos pais - 2006. 
      

Pai Mãe Profissão dos 
pais N % N % 

Medicina 14 23,7 4 7,41

Outras saúde 6 10,2 4 7,41

Direito 16 27,1 6 11,11

Engenharias 7 11,9 -

Professor 15 27,78

Outras NS 16 27,1 25 46,30

Total 59 100 54 100
 
 

Tabela 12 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família das secretarias de saúde de municípios 
selecionados, segundo a natureza (pública/privada/exterior) da instituição de graduação - 2006. 

 
CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral Tipo de  

Instituição  N % N % N % N % N % 

Exterior 3 6.7 . 0.0 1 1.2 5 20.0 9 4.9 

Privada 8 17.8 12 41.4 22 25.9 4 16.0 46 25.0 

Pública 34 75.6 17 58.6 62 72.9 16 64.0 129 70.1 

Total 45 100.0 29 100.0 85 100.0 25 100.0 184 100.0 
   Nota. Um médico de Cuiabá não informou a natureza da instituição de graduação. 
 

 

Tabela 13 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família das secretarias de saúde de municípios 
selecionados, por município, e segundo a região de origem do profissional - 2006. 

 
CAMPO GRANDE     CUIABÁ        GOIÂNIA       PALMAS      Total Geral  

Região de origem  
  N      %     N     %     N     %     N      %      N     %   

Mesma onde trabalha     28   60.9     16   55.2     38   44.7      4   16.0     86   46.5

Outra             15   32.6     13   44.8     46   54.1     16   64.0     90   48.6

Exterior           3    6.5      .    0.0      1    1.2      5   20.0      9    4.9

Total             46  100.0     29  100.0     85  100.0     25  100.0    185  100.0
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Tabela 14 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios 
selecionados, segundo a localização (estado/região) da instituição onde se graduou - 2006.  

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total GeralRegião/Estado 
do curso 
graduação     N % N % N % N % N %

  Total       46 24.9 29 15.7 85 45.9 25 13.5 185 100.0

Centro-Oeste     

total região  28 15.1 18 9.7 39 21.1 2 1.1 87 47.0

      DF      . . 2 1.1 1 0.5 . . 3 1.6

      GO      . . . . 36 19.5 2 1.1 38 20.5

      MS      26 14.1 . . . . . . 26 14.1

      MT      2 1.1 16 8.6 2 1.1 . . 20 10.8

Sudoeste         

total região  9 4.9 8 4.3 30 16.2 3 1.6 50 27.0

      ES      . . . . 1 0.5 . . 1 0.5

      MG      2 1.1 . . 13 7.0 2 1.1 17 9.2

      RJ      3 1.6 6 3.2 14 7.6 1 0.5 24 13.0

      SP      4 2.2 2 1.1 2 1.1 . . 8 4.3

Nordeste         

total região  3 1.6 1 0.5 10 5.4 10 5.4 24 13.0

      AL      . . . . 2 1.1 2 1.1 4 2.2

      BA      . . . . 1 0.5 . . 1 0.5

      MA      . . . . 4 2.2 2 1.1 6 3.2

      PB      2 1.1 1 0.5 1 0.5 3 1.6 7 3.8

      PE      . . . . 2 1.1 2 1.1 4 2.2

      PI      1 0.5 . . . . . . 1 0.5

      SE      . . . . . . 1 0.5 1 0.5

Norte            

total região  . . 1 0.5 3 1.6 4 2.2 8 4.3

      AM      . . 1 0.5 . . . . 1 0.5

      PA      . . . . 3 1.6 2 1.1 5 2.7

      TO      . . . . . . 2 1.1 2 1.1

Sul              

total região  3 1.6 1 0.5 2 1.1 1 0.5 7 3.8

      PR      2 1.1 1 0.5 1 0.5 . . 4 2.2

      RS      1 0.5 . . 1 0.5 1 0.5 3 1.6

Exterior         

total região  3 1.6 . . 1 0.5 5 2.7 9 4.9

      EX      3 1.6 . . 1 0.5 5 2.7 9 4.9
 

Tabela 15 – Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família de municípios selecionados, segundo a região 
onde se graduaram - 2006. 
 

CAMPO GRANDE    CUIABÁ       GOIÂNIA      PALMAS      Total Geral Região do curso de 
graduação      N      %     N     %     N     %     N      %      N     %   

Centro-Oeste 28 15.1 18 9.7 39 21.1 2 1.1 87 47.0

Sudoeste     9 4.9 8 4.3 30 16.2 3 1.6 50 27.0

Nordeste            3 1.6 1 0.5 10 5.4 10 5.4 24 13.0

Norte               . . 1 0.5 3 1.6 4 2.2 8 4.3

Sul                 3 1.6 1 0.5 2 1.1 1 0.5 7 3.8

Exterior            3 1.6 . . 1 0.5 5 2.7 9 4.9

TOTAL               46 24.9 29 15.7 85 45.9 25 13.5 185 100.0
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Tabela 16 - Relação das instituições de graduação dos médicos integrantes de equipes de saúde da família das 
Secretarias de Saúde de municípios selecionados - 2006. 
  
Município                        Instituição                                        UF  N 

CAMPO GRANDE                                                                        MS  1 

CAMPO GRANDE  ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA DO RIO DE JANEIRO                       RJ  1 

CAMPO GRANDE  ESCOLA MÉDICA DO RIO DE JANEIRO                                       RJ  1 

CAMPO GRANDE  FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICA SANTA CASA                                  SP  1 

CAMPO GRANDE  FACULDADE DE MEDICINA - UNESP - BOTUCATU                              SP  1 

CAMPO GRANDE  FACULDADE DE MEDICINA DE CATANDUVA                                    SP  1 

CAMPO GRANDE  FACULDADE DE MEDICINA DE VASSOURAS                                    RJ  1 

CAMPO GRANDE  FACULDADE EVANGÉLICA DE MEDICINA DO PARANÁ                            PR 1 

CAMPO GRANDE  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA                            PR  1 

CAMPO GRANDE  UNIDERP                                                               MS  2 

CAMPO GRANDE  UNIVERSIDADE DE LISBOA - PORTUGAL                                    EX  1 

CAMPO GRANDE  UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOEST                               SP  1 

CAMPO GRANDE  UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB                                PB  2 

CAMPO GRANDE  UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF                           MG  1 

CAMPO GRANDE  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT                            MT  2 

CAMPO GRANDE  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS                    MS  23 

CAMPO GRANDE  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM                            RS  1 

CAMPO GRANDE  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI                                  PI  1 

CAMPO GRANDE  UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - UFTM                      MG  1 

CAMPO GRANDE  UNIVERSIDADE NACIONAL DE BUENOS AIRES - ARGENTINA                     EX  1 

CAMPO GRANDE  UNIVESITE NATIONAL DU RWANDA - UNR                                    EX  1 

CUIABÁ                                                                               MT  2 

CUIABÁ                                                                               SP  1 

CUIABÁ        FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS                                    RJ  1 

CUIABÁ        FACULDADE DE MEDICINA DE VALENÇA                                       RJ  2 

CUIABÁ        FACULDADE DE MEDICINA DE VASSOURAS                                     RJ  1 

CUIABÁ        UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB                                         DF  2 

CUIABÁ        UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC                                          MT  5 

CUIABÁ        UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOEST                               SP  1 

CUIABÁ        UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST                     PR  1 

CUIABÁ        UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB                                 PB  1 

CUIABÁ        UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT                             MT  9 

CUIABÁ        UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM                                AM  1 

CUIABÁ        UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ                          RJ  2 

GOIÂNIA                                                                              MA  1 

GOIÂNIA                                                                              RJ  1 

GOIÂNIA       ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA                             BA  1 

GOIÂNIA       ESCOLA DE MEDICINA DE UBERLÂNDIA                                       MG  1 

GOIÂNIA       ESCOLA SUPERIOR CIÊNCIAS DA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - EMESCAM  ES  1 

GOIÂNIA       FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ                                       MG  1 

GOIÂNIA       FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS                                    RJ  1 

GOIÂNIA       FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS                                 RJ  1 

GOIÂNIA       HAVANA - CUBA                                                          EX  1 

GOIÂNIA       U.S.S - UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA                                   RJ  5 

GOIÂNIA       UDG                                                                    GO  1 

GOIÂNIA       UNAERP                                                                 SP  1 

GOIÂNIA       UNESP                                                                  SP  1 

GOIÂNIA       UNIJUF                                                                 RJ  1 

GOIÂNIA       UNIRIO                                                                 RJ  2 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS - UCEPEL                              RS  1 
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Município                        Instituição                                        UF  N 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB                                         DF  1 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE DE MEDICINA DE VASSOURAS                                  RJ  1 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES                     MG  1 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB                                 PB  1 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL                                 AL  2 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNFENAS                              MG  2 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOÍAS - UFGO                                   GO  35 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF                            MG  1 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT                             MT  2 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG                           MG  4 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE                              PE  2 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARAMHAO - UFMA                                MA  3 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPB                                  PR  1 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA                                    PA  3 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - UFTM                       MG  3 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE GAMA FILHO                                                RJ  1 

GOIÂNIA       UNIVERSIDADE IGUAÇU - UNIG                                             RJ  1 

PALMAS        ACADEMIA DE MEDICINA DE CRACÓVIA - POLÔNIA                             EX  1 

PALMAS        ESCOLA DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ALAGOAS                                  AL  1 

PALMAS        FACULDADE DE MEDICINA FEDERAL DE BELO HORIZONTE                        MG  1 

PALMAS        INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - ITPAC               TO  2 

PALMAS        UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA/MÉXICO DF - UAM                     EX  1 

PALMAS        UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLÍVIA - UCEBOL                             EX  1 

PALMAS        UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS - UCEPEL                              RS  1 

PALMAS        UNIVERSIDADE DE CRACOVIA - POLÔNIA                                     EX  1 

PALMAS        UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB                                 PB  3 

PALMAS        UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL                                 AL  1 

PALMAS        UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOÍAS - UFGO                                   GO  2 

PALMAS        UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG                            MG  1 

PALMAS        UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE                              PE  2 

PALMAS        UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  - UFSE                                SE  1 

PALMAS        UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARAMHAO - UFMA                                MA  2 

PALMAS        UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA                                    PA  2 

PALMAS        UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ                          RJ  1 

PALMAS        UNIVERSIDADE NACIONAL DO NORDESTE - ARGENTINA                          EX  1 
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Tabela 17 - Médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios selecionados, segundo 
modalidade de pós-graduação realizada - 2006. 
 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral modalidade de pós-
graduação            N % N % N % N % N % 

SENSO ESTRITO    

  Doutorado           . . . . . . 2 40.0 2 10.0

  Livre Docência      3 100.0 . . 10 83.3 3 60.0 16 80.0

  Mestrado            . . . . 2 16.7 . . 2 10.0

Sub Total           3 100.0 . . 12 100.0 5 100.0 20 100.0

SENSO LATO               

  Especialista        20 50.0 9 47.4 29 47.5 9 60.0 67 49.6

  Residência          20 50.0 10 52.6 32 52.5 6 40.0 68 50.4

Sub Total           40 100.0 19 100.0 61 100.0 15 100.0 135 100.0

 TOTAL               43 100.0 19 100.0 73 100.0 20 100.0 155 100.0
   

Nota: Foi registrado apenas o curso concluído considerado mais importante pelos 155 
profissionais que informaram ter algum tipo de pós-graduação. Depreende-se dessa informação 
que do total de 185 médicos há 30 sem pós-graduação. 
 

 

Tabela 18 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios 
selecionados, segundo a faixa etária e o grau acadêmico do título de pós-graduação senso estrito – 2006. 

  Doutorado     Livre 
Docência      Mestrado     Total Geral  

Faixa etária 
  N      %      N      %      N      %      N      %   

CAMPO GRANDE                                                               

   40 - 49              .      .      1   33.3      .      .      1    5.0 

   50 - 59              .      .      2   66.7      .      .      2   10.0 

   Total Município      .      .      3  100.0      .      .      3   15.0 

GOIÂNIA                                                                    

   30 - 39              .      .      6   60.0      1   50.0      7   35.0 

   40 - 49              .      .      2   20.0      1   50.0      3   15.0 

   50 - 59              .      .      2   20.0      .      .      2   10.0 

   Total Município      .      .     10  100.0      2  100.0     12   60.0 

PALMAS                                                                     

   30 - 39              1   50.0      .      .      .      .      1    5.0 

   40 - 49              .      .      2   66.7      .      .      2   10.0 

   50 - 59              .      .      1   33.3      .      .      1    5.0 

   60 e mais            1   50.0      .      .      .      .      1    5.0 

   Total Município      2  100.0      3  100.0      .      .      5   25.0 

Total                   2  100.0     16  100.0      2  100.0     20  100.0 
 
Nota: Nenhum médico de Cuiabá informou ter pós-graduação estrito senso 
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Tabela 19 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios 
selecionados com pós-graduação estrito senso por titulação e sexo - 2006 
 

  Feminino  Masculino Total Geral 
Tipo de Pós-Graduação 

  N     %     N     %     N      %    

CAMPO GRANDE                                                

    Livre Docência         .      .      3  100.0      3   15.0 

    Total Município        .      .      3  100.0      3   15.0 

GOIÂNIA                                                     

    Livre Docência         8   80.0      2  100.0     10   50.0 

    Mestrado               2   20.0      .      .      2   10.0 

    Total Município       10  100.0      2  100.0     12   60.0 

PALMAS                                                      

    Doutorado              .      .      2   66.7      2   10.0 

    Livre Docência         2  100.0      1   33.3      3   15.0 

    Total Município        2  100.0      3  100.0      5   25.0 

Total                     12  100.0      8  100.0     20  100.0 
                 
 
 
 

Tabela 20 – Número de médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios selecionados 
com pós-graduação estrito senso por especialidade e sexo – 2006. 
 

Cidade/Especialidade                  Feminino Masculino Total Geral 

CAMPO GRANDE                                          

    Cirurgia Geral             .          1          1 

    Clínica médica             .          1          1 

    Medicina da família e comunidade          .          1          1 

    Total município            .          3          3 

GOIÂNIA                                               

    Pediatria                  3          .          3 

    Outra                      4          2          6 

    Medicina da família e comunidade          3          .          3 

    Total município           10          2         12 

PALMAS                                                

    Pediatria                  .          1          1 

    Outra                        1          .          1 

    Medicina da família e comunidade          1          1          2 

    Total município              2          2          4 

Total                           12          7         19 
                      

Nota: Um médico não respondeu (Palmas)  
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Tabela 21 - Número de médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios selecionados 
com pós-graduação estrito senso por Região/Estado onde obteve a titulação – 2006. 
 

Região/estado   CAMPO   
  GRANDE   GOIÂNIA    PALMAS    Total    

  Geral    
Total                     1         10          4         15 

Centro-Oeste                                              

    total região          1          7          1          9 

    DF                    .          1          .          1 

    GO                    .          6          1          7 

    MS                    1          .          .          1 

Norte                                                     

    total região          .          .          2          2 

    PA                    .          .          1          1 

    TO                    .          .          1          1 

Sudoeste                                                  

    total região          .          3          1          4 

    MG                    .          3          1          4 
                
               Nota. Não Responderam: Campo Grande (2), Goiânia (2), Palmas (1). 
 
 

Tabela 22 - Número de médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios selecionados, 
por sexo e tempo (em anos) de posse de título de pós-graduação estrito senso - 2006. 

 
Tempo de pós-graduação 
(em anos)           Feminino Masculino   Total 

  Geral 
TOTAL                          12          8         20 

CAMPO GRANDE                                          

    5 - 14                      .          3          3 

   Total Município             .          3          3 

GOIÂNIA                                               

    1 - 4                       2          2          4 

    5 - 14                      6          .          6 

   15 e mais                   2          .          2 

   Total Município            10          2         12 

PALMAS                                                

    1 - 4                       .          1          1 

    5 - 14                      1          1          2 

   15 e mais                   1          1          2 

   Total Município             2          3          5 
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Tabela 23 - Médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios selecionados, com 
Residência ou Especialização segundo local onde realizaram essas modalidades de pós-graduação lato senso - 2006.  
 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral Tipo e local da  
pós-graduação senso lato N % N % N % N % N % 

Especialização             

    Exterior            . . . . 1 3.2 . . 1 0.7
    Mesma cidade onde   
    trabalha            

 
10 47.6 7 77.8 22 71.0

 
5 

 
55.6 44 30.6

    Outra cidade no     
    Estado              

 
. . . . 2 6.5

 
1 

 
11.1 3 2.1

    Outra região        11 52.4 2 22.2 6 19.4 3 33.3 22 15.3

    Total modalidade    21 100.0 9 100.0 31 100.0 9 100.0 70 48.6

  Residência                

     Exterior            2 10.0 . . 1 2.8 . . 3 2.1
     Mesma cidade onde   
     trabalha            

 
7 35.0 4 40.0 23 63.9

 
. 

 
. 34 23.6

     Outra região        11 55.0 6 60.0 12 33.3 8 100.0 37 25.7

     Total modalidade    20 100.0 10 100.0 36 100.0 8 100.0 74 51.4

  Total                  41 100.0 19 100.0 67 100.0 17 100.0 144 100.0
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Tabela 24 - Médicos com e sem Residência Médica por faixa etária nas equipes de saúde da família de Secretarias de 
Saúde de municípios selecionados - 2006. 

 
Não Sim Todos de 

médicos Cidade/faixa etária 
N % N % N 

CAMPOGRANDE   

Menos de 30 6 23.1 . . 6 

30-39 2 7.7 2 10.0 4 

40-49 6 23.1 9 45.0 15 

50-59 9 34.6 8 40.0 17 

60emais 3 11.5 1 5.0 4 

Total município 26 100.0 20 100.0 46 

CUIABÁ   

Menos de 30 12 63.2 1 10.0 13 

30-39 2 10.5 2 20.0 4 

40-49 . . 3 30.0 3 

50-59 4 21.1 3 30.0 7 

60 e mais 1 5.3 1 10.0 2 

Total município 19 100.0 10 100.0 29 

GOIÂNIA   

Menos de 30 16 30.2 . . 16 

30-39 21 39.6 11 34.4 32 

40-49 5 9.4 5 15.6 10 

50-59 8 15.1 13 40.6 21 

60emais 3 5.7 3 9.4 6 

Total município 53 100.0 32 100.0 85 

PALMAS   

Menos de 30 5 26.3 . . 5 

30-39 3 15.8 . . 3 

40-49 4 21.1 2 33.3 6 

50-59 5 26.3 2 33.3 7 

60 e mais 2 10.5 2 33.3 4 

Total município 19 100.0 6 100.0 25 

Total Municípios   

Menos de 30 39 33.3 1 1.5 40 

30-39 28 23.9 15 22.1 43 

40-49 15 12.8 19 27.9 34 

50-59 26 22.2 26 38.2 52 

60 e mais 9 7.7 7 10.3 16 

Total 117 100.0 68 100.0 185 
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Tabela 25 - Médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde de municípios selecionados, 
com Residência, por tempo (em anos) de conclusão dessa modalidade de especialização e sexo - 2006.  

Feminino  Masculino  Total geral Cidade/Tempo 
 (anos) de titula-
 cão (Residência)    N     %     N     %     N      %    

 CAMPO GRANDE                                            

     1 - 4              .      .      1   10.0      1    1.5 

     5 - 14             2   20.0      4   40.0      6    8.8 

     15 - 24            5   50.0      3   30.0      8   11.8 

     25 - 34            3   30.0      1   10.0      4    5.9 

     mais de 35         .      .      1   10.0      1    1.5 

     Subtotal          10  100.0     10  100.0     20   29.4 

 CUIABÁ                                                  

     1 - 4              .      .      1   33.3      1    1.5 

     5 - 14             3   42.9      1   33.3      4    5.9 

     15 - 24            2   28.6      .      .      2    2.9 

     25 - 34            2   28.6      1   33.3      3    4.4 

     Subtotal           7  100.0      3  100.0     10   14.7 

 GOIÂNIA                                                 

     1 - 4              1    4.8      .      .      1    1.5 

     5 - 14             8   38.1      3   27.3     11   16.2 

     15 - 24            5   23.8      3   27.3      8   11.8 

     25 - 34            7   33.3      3   27.3     10   14.7 

     mais de 35         .      .      2   18.2      2    2.9 

     Subtotal          21  100.0     11  100.0     32   47.1 

 PALMAS                                                  

     15 - 24            3   75.0      .      .      3    4.4 

     25 - 34            1   25.0      1   50.0      2    2.9 

     mais de 35         .      .      1   50.0      1    1.5 

     Subtotal           4  100.0      2  100.0      6    8.8 

 Total geral                                             

     1 - 4              1    2.4      2    7.7      3    4.4 

     5 - 14            13   31.0      8   30.8     21   30.9 

     15 - 24           15   35.7      6   23.1     21   30.9 

     25 - 34           13   31.0      6   23.1     19   27.9 

     mais de 35         .      .      4   15.4      4    5.9 

 Total de Médicos     42  100.0     26  100.0     68  100.0 
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Tabela 26 - Médicos com Residência Médica nas equipes de saúde da família de Secretarias de Saúde de municípios 
selecionados - 2006. 
 

     RM       
Cidade Total de

médicos   N     %   

Campo Grande       46     20  43.47

Cuiabá             29     10 34.48 

Goiânia            85     32 37.64 

Palmas             25      6 24.00 

total             185     68 36.75 
 
 

Tabela 27 - Cursos de residência médica citados pelos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de 
Saúde de municípios selecionados, por especialidade dos cursos realizados e sexo dos profissionais - 2006. 

 
Feminino  Masculino  Total geral 

Cidade/Especialidade  
  N     %     N     %     N      %    

Total                      47  100.0     32  100.0     79  100.0 

CAMPO GRANDE                                                 

    Pediatria               4   36.4      3   27.3      7    8.9 

    Cirurgia Geral          .    0.0      2   18.2      2    2.5 

    Clínica Médica          2   18.2      1    9.1      3    3.8 

    Ginecologia             4   36.4      1    9.1      5    6.3 

    Medicina da Família      1    9.1      1    9.1      2    2.5 

    Outra                   .    0.0      3   27.3      3    3.8 

    Total município        11  100.0     11  100.0     22   27.8 

CUIABÁ                                                       

    Pediatria               4   50.0      .    0.0      4    5.1 

    Cirurgia Geral          .    0.0      .    0.0      .    0.0 

    Clínica Médica          1   12.5      .    0.0      1    1.3 

    Ginecologia             .    0.0      1   33.3      1    1.3 

    Medicina da Família      1   12.5      2   66.7      3    3.8 

    Outra                   2   25.0      .    0.0      2    2.5 

    Total município         8  100.0      3  100.0     11   13.9 

GOIÂNIA                                                      

    Pediatria              12   52.2      2   15.4     14   17.7 

    Cirurgia Geral          .    0.0      1    7.7      1    1.3 

    Clínica Médica          3   13.0      2   15.4      5    6.3 

    Ginecologia             1    4.3      2   15.4      3    3.8 

    Medicina da Família      4   17.4      1    7.7      5    6.3 

    Outra                   3   13.0      5   38.5      8   10.1 

    Total município        23  100.0     13  100.0     36   45.6 

PALMAS                                                       

    Pediatria               2   40.0      1   20.0      3    3.8 

    Cirurgia Geral          .    0.0      .    0.0      .    0.0 

    Clínica Médica          1   20.0      1   20.0      2    2.5 

    Ginecologia             1   20.0      1   20.0      2    2.5 

    Medicina da Família      .    0.0      .    0.0      .    0.0 

    Outra                   1   20.0      2   40.0      3    3.8 

    Total município         5  100.0      5  100.0     10   12.7 
                 
Nota: Alguns médicos citaram mais de um curso. Foram registrados todos os cursos citados (79) 
pelo total de médicos que tem residência médica (68 profissionais, conforme tabela I.15). 
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Tabela 28 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de selecionadas com 
Residência Médica, por Estado/Região onde realizaram o curso -2006. 
  

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral 
Região/Estado 

N % N % N % N % N % 

  Total geral  18 100.0 10 100.0 36 100.0 8 100.0 72 100.0

  Centro-Oeste     

  Total região 7 100.0 4 100.0 26 100.0 1 100.0 38 52.8

      DF       . . . . 3 11.5 1 100.0 4 5.6

      GO       . . . . 23 88.5 . . 23 31.9

      MS       7 100.0 . . . . . . 7 9.7

      MT       . . 4 100.0 . . . . 4 5.6

  Nordeste         

  Total região 1 100.0 . . . . 1 100.0 2 2.8

      PB       1 100.0 . . . . 1 100.0 2 2.8

  Sudoeste         

  Total região 8 100.0 6 100.0 8 100.0 6 100.0 28 38.9

      MG       . . . . 7 87.5 4 66.7 11 15.3

      RJ       5 62.5 2 33.3 . . 2 33.3 9 12.5

      SP       3 37.5 4 66.7 1 12.5 . . 8 11.1

  Sul              

  Total região 2 100.0 . . 1 100.0 . . 3 4.2

      PR       1 50.0 . . 1 100.0 . . 2 2.8

      RS       1 50.0 . . . . . . 1 1.4

  Exterior         

  Total        . . . . 1 100.0 . . 1 1.4

      Exterior . . . . 1 100.0 . . 1 1.4
  

      Nota: Não foi possível determinar a Região onde 7 médicos fizeram residência médica. 
 
 

Tabela 29 - Médicos de equipes de Saúde da Família de municípios selecionados, com curso de especialização - 2006 

 
Com curso de 
especialista Município Total de 

Médicos 
N % 

C. Grande 46 20 43,5

Cuiabá 29 9 31,0

Goiânia 85 29 34,1

Palmas 25 9 36,0

Total 185 67 36,2
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Tabela 30 - Médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde de municípios selecionados 
com algum curso de especialização, segundo sexo e tempo (em anos) de conclusão do curso - 2006. 
  

Feminino    Masculino  Total Geral Cidades/anos de    
conclusão            N     %     N     %     N      %    

TOTAL                  41  100.0     26  100.0     67  100.0 

CAMPO GRANDE                                             

    1 - 4               3   20.0      1   20.0      4    6.0 

    5 - 14              4   26.7      2   40.0      6    9.0 

    15 - 24             4   26.7      1   20.0      5    7.5 

    25 - 34             4   26.7      1   20.0      5    7.5 

    Total município     15  100.0      5  100.0     20   29.9 

CUIABÁ                                                   

    1 - 4               1   25.0      1   20.0      2    3.0 

    5 - 14              1   25.0      3   60.0      4    6.0 

    15 - 24             1   25.0      .      .      1    1.5 

    25 - 34             1   25.0      1   20.0      2    3.0 

    Total município      4  100.0      5  100.0      9   13.4 

GOIÂNIA                                                  

    1 - 4               3   17.6      4   33.3      7   10.4 

    5 - 14              9   52.9      4   33.3     13   19.4 

    15 - 24             1    5.9      3   25.0      4    6.0 

    25 - 34             4   23.5      1    8.3      5    7.5 

    Total município     17  100.0     12  100.0     29   43.3 

PALMAS                                                   

    1 - 4               3   60.0      3   75.0      6    9.0 

    5 - 14              2   40.0      1   25.0      3    4.5 

    Total município      5  100.0      4  100.0      9   13.4 
 
 

Tabela 31 – Médicos com menos de 15 anos de conclusão de curso especialização, por município - 2006. 

 
Com menos de 15 anos 

de experiência Município Total de 
Especialistas

N % 

C. Grande 20 14 70,0 

Cuiabá 9 7 77,8 

Goiânia 29 24 82,8 

Palmas 9 9 100,0 

Total 67 54 80,6 
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Tabela 32 - Cursos de especialização realizados pelos médicos das equipes de saúde da família das secretarias de 
Saúde de municípios selecionados, por área de especialidade - 2006. 
  

Campo Grande Cuiabá Goiânia Palmas Total  
Especialidade N % N % N % N % N % 

C.Médica     3 9,4  3 4,1

Ginecologia 3 13,6   1 3,1  4 5,4

Pediatria   3 30,0 4 12,5  7 9,5

Med. Familia 3 13,6 5 50,0 4 12,5 6,0 60,0 18 24,3

Outras 16 72,7 2 20,0 20 62,5 4,0 40,0 42 56,8

Total 22 100 10 100 32 100 10 100 74 100 
Nota: Alguns médicos citaram mais de um curso. Foram registrados todos os cursos citados (74) 
pelo total de médicos que concluíram especialização (67 profissionais, conforme tabela I.15). 
 
 

Tabela 33 - Médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde dos municípios selecionados, segundo a 
quantidade de áreas em que se consideram especialistas independentemente da posse de titulação - 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral  Número de    
Especialidades   N      %      N     %     N     %    N     %      N     %    

  Nenhuma           2    4.3      3   10.3      5    5.9     1    4.0    11    5.9

  Uma              18   39.1     12   41.4     36   42.4     9   36.0    75   40.5

  Duas             19   41.3      9   31.0     21   24.7    13   52.0    62   33.5

  Três              4    8.7      4   13.8     14   16.5     1    4.0    23   12.4

  Quatro            3    6.5      .    0.0      7    8.2     .    0.0    10    5.4

  Cinco             .    0.0      .    0.0      2    2.4     .    0.0     2    1.1

  Seis              .    0.0      1    3.4      .    0.0     1    4.0     2    1.1

  Total            46  100.0     29  100.0     85  100.0    25  100.0   185  100.0
 

 

Tabela 34 – Acumulado de citações de áreas nas quais os médicos das equipes de saúde da família nas Secretarias de 
Saúde dos municípios selecionados se consideram especialistas independente da posse de titulação - 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral 
Especialidades citadas 

  N      %     N     %     N     %     N      %      N    %    

Pediatria           14 17.5 10 20.8 26 16.5 6 13.6 56 17.0

Cirurgia Geral      2 2.5 1 2.1 1 0.6 1 2.3 5 1.5

Clínica Médica      20 25.0 10 20.8 60 38.0 15 34.1 105 31.8

Ginecologia         11 13.8 2 4.2 8 5.1 3 6.8 24 7.3

Medicina da Família 29 36.3 21 43.8 47 29.7 16 36.4 113 34.2

Outra             4 5.0 4 8.3 16 10.1 3 6.8 27 8.2

Total             80 100.0 48 100.0 158 100.0 44 100.0 330 100.0
 
 
 

Tabela 35 – Médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios selecionados, segundo a 
quantidade de vínculos associativos - 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total GeralNúmero de vínculos  
associativos   N      %     N     %     N     %     N      %      N     %   

Nenhum       5 10.9 4 13.8 23 27.1 2 8.0 34 18.4

Um           16 34.8 8 27.6 36 42.4 10 40.0 70 37.8
Dois         21 45.7 11 37.9 21 24.7 9 36.0 62 33.5
Mais de dois 4 8.7 6 20.7 5 5.9 4 16.0 19 10.3

Total        46 100.0 29 100.0 85 100.0 25 100.0 185 100.0
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Tabela 36 – Vínculos associativos dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios 
selecionados, segundo o tipo de vínculo - 2006. 

Tipos de vínculos CAMPO 
GRANDE 

CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral 

Entidades 
Profissionais 35 48.6 15 30.6 43 46.2 14 34.1 107 42.0

Outro na Área de 
Saúde  8 11.1 9 18.4 10 10.8 4 9.8 31 12.2

Partido Político      3 4.2 2 4.1 5 5.4 2 4.9 12 4.7

Sindicato             26 36.1 23 46.9 35 37.6 21 51.2 105 41.2

Não respondeu         . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0

Total                 72 100.0 49 100.0 93 100.0 41 100.0 255 100.0
 

 

 

Tabela 37 – Médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde dos municípios selecionados, por sexo e 
quantidade de vínculos associativos - 2006. 

  Feminino    Masculino  Total Geral  Cidade/Número de      
Vínculos associativos   N     %     N     %     N      %    

TOTAL                     99  100.0     86  100.0    185  100.0 

CAMPO GRANDE                                                

    Nenhum                 4   17.4      1    4.3      5    2.7 

    Um                    10   43.5      6   26.1     16    8.6 

    Dois                   9   39.1     12   52.2     21   11.4 

    Mais de dois           .    0.0      4   17.4      4    2.2 

    Total município       23  100.0     23  100.0     46   24.9 

CUIABÁ                                                      

    Nenhum                 2   11.1      2   18.2      4    2.2 

    Um                     5   27.8      3   27.3      8    4.3 

    Dois                   8   44.4      3   27.3     11    5.9 

    Mais de dois           3   16.7      3   27.3      6    3.2 

    Total município       18  100.0     11  100.0     29   15.7 

GOIÂNIA                                                     

    Nenhum                10   23.3     13   31.0     23   12.4 

    Um                    20   46.5     16   38.1     36   19.5 

    Dois                  11   25.6     10   23.8     21   11.4 

    Mais de dois           2    4.7      3    7.1      5    2.7 

    Total município       43  100.0     42  100.0     85   45.9 

PALMAS                                                      

    Nenhum                 1    6.7      1   10.0      2    1.1 

    Um                     6   40.0      4   40.0     10    5.4 

    Dois                   6   40.0      3   30.0      9    4.9 

    Mais de dois           2   13.3      2   20.0      4    2.2 

    Total município       15  100.0     10  100.0     25   13.5 
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Tabela 38 - Médicos das equipes de saúde da família, com pelo menos um vínculo associativo em municípios 
selecionados – 2006. 

Vínculos associativos 
Municípios Total de 

Médicos N % 

C. Grande 46 41 89,1 

Cuiabá 29 21 72,4 

Goiânia 85 62 72,9 

Palmas 25 23 92,0 

Total 185 147 79,5 
 
 
 

Tabela 39 - Médicos das equipes de saúde da família sem vínculo associativo por faixa etária em municípios 
selecionados – 2006. 

C. Grande Cuiabá Goiânia Palmas Total Faixa 
étaria         Número % 

 - 30 anos 2 3 7 1 13 38,2

30-39   7 1 8 23,5

40-49  1 2 3 8,8

50-59 1  6 7 20,6

60 e | 2  1 3 8,8

Total 5 4 23 2 34 100 
 
 
 

Tabela 40 - Distribuição, por município, dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de saúde, 
segundo o local de atuação - 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral 
Local de atuação 

N % N % N % N % N % 

Bairro onde reside 3 6.5 1 3.4 7 8.2 8 32.0 19 10.3

Outra cidade      . 0.0 1 3.4 4 4.7 1 4.0 6 3.2

Outro bairro      43 93.5 27 93.1 74 87.1 16 64.0 160 86.5

Total             46 100.0 29 100.0 85 100.0 25 100.0 185 100.0
 
 
 

Tabela 41 - Médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde dos municípios selecionados, segundo o 
tempo habitualmente gasto para acesso ao local de trabalho - 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral Tempo de acesso do      
médico ao seu local de 
trabalho                N % N % N % N % N % 

  Até 30 minutos          39 84.8 26 89.7 60 70.6 22 88.0 147 79.5

  De 30 a 60 minutos      7 15.2 3 10.3 24 28.2 3 12.0 37 20.0

  Acima de 60 minuto      . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0

  Não Respondeu           . 0.0 . 0.0 1 1.2 . 0.0 1 0.5

  Total                   46 100.0 29 100.0 85 100.0 25 100.0 185 100.0
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Tabela 42 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios 
selecionados, por sexo, conforme a característica da população que atendem - 2006. 

Feminino Masculino Total 

Cidade Tipo de 
População N % N % N 

% do 
total 
municí
pio 

% do 
total 
geral 
(185) 

Mista 
(Urbana/Rural) 2 8,7 1 4,3 3 6,5 1,6 

Predominantement
e Rural 1 4,3   1 2,2 0,5 

Predominantement
e Urbana 20 87 22 95,7 42 91,3 22,7 

Campo 
Grande 

Total 23 100,0 24 100,0 46 100,0 24,9 
Mista 
(Urbana/Rural)   4 36,4 4 13,8 2,2 

Predominantement
e Rural 1 5,6   1 3,4 0,5 

Predominantement
e Urbana 17 94,4 7 63,6 24 82,8 13 

Cuiabá 

Total 18 100,0 11 100,0 29 100,0 15,7 
Mista 
(Urbana/Rural) 9 20,9 8 19,0 17 20,00 9,2 

Predominantement
e Urbana 34 79,1 32 76,2 66 77,6 35,7 

Não respondeu   2 4,8 2 2,4 1,1 

Goiâni
a 

Total 43 100,0 42 100,0 85 100,0 45,9 
Mista 
(Urbana/Rural) 

6 40,0 2 20,0 8 32,0 4,3 

Predominantement
e Urbana 9 60,0 8 80,0 17 68,0 9,2 Palmas 

Total  15 100,0 10 100,0 25 100,0 13,5 

Total Geral 99 100,0 86 100,0 185  100,0 
 

 

 

Tabela 43 - Distribuição percentual por tipo de atividade, do tempo médio (%) semanal de trabalho dos médicos das 
equipes de saúde da família em municípios selecionados – 2006. 

Atend. na unidade % 
Municípios Atendimento Domiciliar Grupo Consultório

Atividade 
comunitária Total 

C. Grande 13 14 44 8 79 

Cuiabá 15 10 42 4 71 

Goiânia 11 7 63 4 85 

Palmas 9 14 41 8 72 

Média 12,0 11,2 47,5 6,0 76,7 
 
 
 

Tabela 44 - Médicos que receberam capacitação em saúde da família antes de ingressar nas equipes das Secretarias de 
Saúde da Família, por município selecionado - 2006 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral Cidade/Capacitação
  prévia           N % N % N % N % N % 

  Não              28 63.6 17 60.7 54 63.5 12 50.0 111 61.3

  Sim              16 36.4 11 39.3 31 36.5 12 50.0 70 38.7

  Total            44 100.0 28 100.0 85 100.0 24 100.0 181 100.0
Nota. Não Responderam: Campo Grande (2), Cuiabá (1), Palmas (1). 
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Tabela 45 – Médicos com capacitação em saúde da família anterior ao ingresso nas equipes de saúde da família das 
Secretarias de Saúde de municípios selecionados, segundo a carga horária do treinamento realizado - 2006. 

CAMPO 
GRANDE 

CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral
Carga/Horária  

N % N % N % N % N % 

De 41 à 179 horas         3 20.0 2 18.2 6 19.4 1 9.1 12 17.6

De 180 à 359 horas        1 6.7 1 9.1 2 6.5 1 9.1 5 7.4

Igual ou maior de 360 hs  4 26.7 . . 4 12.9 3 27.3 11 16.2

Igual ou menor que 40hs   7 46.7 8 72.7 19 61.3 6 54.5 40 58.8

Total                     15 100.0 11 100.0 31 100.0 11 100.0 68 100.0
 
                            Nota. Não Respondeu: Campo Grande (1), Palmas (1). 
 
 
 

Tabela 46 - Relação das instituições responsáveis pela capacitação em saúde da família dos médicos antes do seu 
ingresso no PSF dos municípios selecionados - 2006 

Município                 Instituição                                      N 

CAMPO GRANDE                                                              6 

CAMPO GRANDE  ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA                                      3 

CAMPO GRANDE  ICS - INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE                    1 

CAMPO GRANDE  INTRODUÇÃO AO PSF - TDHS                                    1 

CAMPO GRANDE  SECRETARIA ESTADUAL DE SA[IDE                                1 

CAMPO GRANDE  SES - EXPERIÊNCIA DE TRABALHO EM PROG. MATERNO INFANTIL, EM  1 

CAMPO GRANDE  SESAU - INTRODUÇÃO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA           1 

CAMPO GRANDE  SESAU - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA                 1 

CAMPO GRANDE  UNIDERP                                                      1 

CUIABÁ                                                                    7 

CUIABÁ        ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA                                      1 

CUIABÁ        SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                1 

CUIABÁ        SES - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA                   1 

CUIABÁ        UNIOESTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ          1 

GOIÂNIA                                                                    1 

GOIÂNIA       ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA                                     1 

GOIÂNIA       FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ                             1 

GOIÂNIA       FUNAPE                                                       1 

GOIÂNIA       INTRODUTÓRIO PSF                                            1 

GOIÂNIA       QUALIS - PSF - SAO PAULO                                     1 

GOIÂNIA       SES - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA                   3 

GOIÂNIA       SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA               17 

GOIÂNIA       U.S.S - UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA                         2 

GOIÂNIA       UFMG                                                         1 

GOIÂNIA       UFMG-FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS                          1 

GOIÂNIA       UNAERP                                                       1 

PALMAS                                                                     3 

PALMAS        HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO                             1 

PALMAS        INSTITUTO CANDAGO - CEDRUS                                   1 

PALMAS        SES - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA                   1 

PALMAS        SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOCANTINS             3 

PALMAS        UEPA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ                         1 

PALMAS        UPE                                                          2 
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Tabela 47 - Médicos das equipes de saúde da família de secretarias de saúde de municípios selecionados que 
receberam capacitação na área antes de ingresso no programa, segundo o tipo de instituição responsável pelo 
treinamento - 2006. 

CAMPO 
GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total GeralInstituição             

capacitadora            
N % N % N % N % N % 

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 3 50.0 1 25.0 1 3.4 . . 5 10.4

SECRETARIA DE SAÚDE     1 16.7 2 50.0 20 69.0 4 44.4 27 56.3

UNIVERSIDADE/FACULDADE  1 16.7 1 25.0 5 17.2 3 33.3 10 20.8

OUTROS                  1 16.7 . . 3 10.3 2 22.2 6 12.5

Total                   6 100.0 4 100.0 29 100.0 9 100.0 48 100.0
   
            Nota. Não Respondeu: Campo Grande (10), Cuiabá (7), Goiânia (2), Palmas (3). 
 
 
 

Tabela 48 – Médicos das equipes de saúde da família de secretarias de saúde de municípios selecionados que 
receberam e não receberam capacitação na área proporcionada pelo Programa onde hoje atuam - 2006. 

Cidade/Capacitação  
Pelo programa atual 

CAMPO 
GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral 

Não                 21 53.8 5 18.5 60 70.6 9 45.0 95 55.6

Sim                 18 46.2 22 81.5 25 29.4 11 55.0 76 44.4

Total               39 100.0 27 100.0 85 100.0 20 100.0 171 100.0
 
                      Nota. Não Respondeu: Campo Grande (7), Cuiabá (2), Palmas (5). 
 
 
 

Tabela 49 - Médicos que receberam capacitação em saúde da família após ao ingresso nas equipes de saúde da família 
das Secretarias de Saúde de municípios selecionados, segundo a carga horária do treinamento realizado - 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral Carga/Horária 
 N % N % N % N % N % 

De 41 a 179 
horas         2 14.3 8 42.1 4 18.2 2 18.2 16 24.2

De 180 a 359 
horas        1 7.1 1 5.3 1 4.5 . . 3 4.5

Igual ou 
maior de 360 
hs  

2 14.3 4 21.1 1 4.5 6 54.5 13 19.7

Igual ou 
menor que 
40hs   

9 64.3 6 31.6 16 72.7 3 27.3 34 51.5

Total         14 100.0 19 100.0 22 100.0 11 100.0 66 100.0
 
                       Nota. Não Respondeu: Campo Grande (4), Cuiabá (3), Palmas (3). 
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Tabela 50 - Número de médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde dos municípios selecionados 
que receberam capacitação nessa área após ingressarem no Programa, segundo a instituição responsável pelo 
treinamento - 2006. 

Municipio Instituicao   N 

 CAMPO GRANDE  6 

 CAMPO GRANDE ASSOCIAÇÃO MEDICA FAMILIA E COMUNIDADE 1 

 CAMPO GRANDE COGEPOC  1 

 CAMPO GRANDE ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA  2 

 CAMPO GRANDE FUNDAÇÃO E J ZENBINI - USP 1 

 CAMPO GRANDE PLANEJAMENTO FAMILIAR  1 

 CAMPO GRANDE PMCG 1 

 CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  1 

 CAMPO GRANDE SESAU - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA 4 

 CUIABÁ    7 

 CUIABÁ  CURSO BÁSICO (DENTRO DA RESIDÊNCIA)  1 

 CUIABÁ  ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA  2 

 CUIABÁ  ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - UFMT 1 

 CUIABÁ  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MÜLHER  1 

 CUIABÁ  RECICLAGEM PROFICIONAL 1 

 CUIABÁ  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  2 

 CUIABÁ  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CUIABÁ 1 

 CUIABÁ  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE  1 

 CUIABÁ  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/UFMT  1 

 CUIABÁ  SES - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA 1 

 CUIABÁ  UFMT 3 

 GOIÂNIA  1 

 GOIÂNIA CENFORM  1 

 GOIÂNIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA  1 

 GOIÂNIA IBEED  1 

 GOIÂNIA RECICLAGEM PELA FACULDADE DE MEDICINA  1 

 GOIÂNIA SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA  17 

 GOIÂNIA UFG  2 

 GOIÂNIA UFG - VIRTUAL  1 

 PALMAS   2 

 PALMAS  IBPEX/FACINTER 1 

 PALMAS  POLO CAPACITAÇÃO ESTADO  1 

 PALMAS  SES - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA 2 

 PALMAS  SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOCANTINS 2 

 PALMAS  UFG  1 

 PALMAS  UFPB, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA  1 

 PALMAS  UFTO 1 
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Tabela 51 – Médicos das equipes de saúde da família das Secretarias de Saúde de municípios selecionados que 
receberam capacitação nessa área após ingressarem no Programa, segundo o tipo de instituição responsável pelo 
treinamento - 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral Cidade/Capacitação 
posterior                N      %     N     %     N     %     N      %      N     %   
ESCOLA DE SAÚDE 
PÚBLICA 2 18.2 1 7.7 1 4.2 . . 4 7.0

SECRETARIA DE SAÚDE    5 45.5 6 46.2 17 70.8 4 44.4 32 56.1

UNIVERSIDADE/FACULDADE . . 4 30.8 4 16.7 3 33.3 11 19.3

OUTROS                 4 36.4 2 15.4 2 8.3 2 22.2 10 17.5

Total                  11 100.0 13 100.0 24 100.0 9 100.0 57 100.0
 
Nota: Dezenove médicos não responderam: Campo Grande (7), Cuiabá (9), Goiânia (1), Palmas (2). 
 
 
 

Tabela 52 - Número médio de anos de experiência profissional dos médicos do PSF de municípios selecionados, 
segundo o setor (público/privado) e tipo da atividade desenvolvida (ambulatorial/hospitalar/outro) - 2006. 

Setor/Atividade 
                

 CAMPO  
 GRANDE 

        
 CUIABÁ 

        
GOIÂNIA 

        
 PALMAS 

 Total   
 Geral   

Setor Privado                                            

    Ambulatório    14.92    19.43    16.40    23.33    17.30 

    Hospital       13.50    10.42    11.07    16.00    11.92 

    Outros         15.40     1.00     5.43    32.00    12.00 

Setor Público                                            

    Ambulatório    17.30    15.13    12.81    18.00    15.03 

    Hospital       14.41     7.60    10.13    16.57    11.66 

    Outros         12.58     4.00     6.53     4.40     7.97 
 
 
 

Tabela 53 – Médicos com outra atividade na profissão além do PSF, segundo o setor de atuação (público/privado) nos 
municípios selecionados – 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral 
Setor              

  N      %     N     %     N     %     N      %      N     %   

Setor Privado      3 10.3 2 10.0 8 14.3 . . 13 11.2

Setor Público      23 79.3 8 40.0 29 51.8 5 45.5 65 56.0
Setor Público e  
Privado            3 10.3 10 50.0 19 33.9 6 54.5 38 32.8

  Total              29 100.0 20 100.0 56 100.0 11 100.0 116 100.0
 
 

Tabela 54 - Médicos do PSF com atuação exclusiva no Programa nos municípios selecionados - 2006. 

Exclusivos do PSF 
Cidades 

Total de 
Médicos 

PSF 
Número % 

C. Grande 46 17 37,0

Cuiabá 29 9 31,0

Goiânia 85 29 34,1

Palmas 25 14 56,0

Total 185 69 37,3
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Tabela 55 - Médicos de saúde da família de municípios selecionados, segundo suas diferentes fontes de renda - 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total GeralFontes de Renda 
                      N % N % N % N % N % 

Só o PSF              6 14.3 4 16.0 26 31.0 12 50.0 48 27.4 

PSF/outras atividades 30 71.4 21 84.0 45 53.6 10 41.7 106 60.6 

PSF/aposentadoria     2 4.8 . 0.0 7 8.3 1 4.2 10 5.7 

PSF/Aposentad./outras 4 9.5 . 0.0 6 7.1 1 4.2 11 6.3 

Total                 42 100.0 25 100.0 84 100.0 24 100.0 175 100.0 
   
       Nota: Dez médicos não responderam: Campo Grande (4), Cuiabá (4), Goiânia (1), Palmas 
(1) 
 
 
 

Tabela 56 - Distribuição percentual média das diferentes fontes de renda dos médicos das equipes de saúde da família 
das Secretarias Municipais de Saúde de municípios selecionados - 2006. 

Fontes      CAMPO  
 GRANDE  

        
CUIABÁ  

         
 GOIÂNIA 

         
 PALMAS  

  Total   
  Geral   

 PSF               65.0    71.0     70.2      83.1     70.9  

 Aposentadoria      3.2      0.0     5.2        2.1      3.5  

 Outras            31.8     29.0     24.6      14.8      25.6 
  
Nota: A tabela se refere a 169 médicos, pois dezesseis não responderam: Campo Grande (5), 
Cuiabá (5), Goiânia (5), Palmas (1). 
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BLOCO II 
 

Tabela 57 - Freqüência  de pedidos de colaboração a outros membros da equipe, por parte dos médicos de saúde da 
família das Secretarias Municipais de Saúde  - 2006. 

CAMPO GRANDE    CUIABÁ       GOIÂNIA      PALMAS      Total Geral Freqüência da busca  
de Colaboração    N      %     N     %     N     %     N      %      N     %   

1 Habitual           40 87,0 26 89,7 72 84,7 24 96,0 162 87,6 

2 Ocasional          5 10,9 3 10,3 13 15,3  0,0 21 11,4 

3 Não solicitam       0,0  0,0  0,0 1 4,0 1 0,5 

4 Não responderam    1 2,1  0,0  0,0  0,0 1 0,5 

Total                46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 58 - Freqüência com que os médicos das equipes de saúde da família das secretarias Municipais de Saúde são 
solicitados por outros integrantes da equipe - 2006. 

CAMPO 
GRANDE     CUIABÁ       GOIÂNIA      PALMAS     Total 

Geral  
Freqüência da  
solicitação de 
cooperação          N     %    N    %    N    %    N     %     N    %   

1 Habitualmente         40 87,0 27 93,1 73 85,9 21 84,0 161 87,0 

2 Ocasionalmente        5 10,9 2 6,9 11 12,9 2 8,0 20 10,8 

3 Não são solicitados    0,0  0,0  0,0 1 4,0 1 0,5 

4 Não responderam       1 2,1  0,0 1 1,2 1 4,0 3 1,6 

Total                   46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 
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Tabela 59 - Freqüência com que os médicos das equipes da saúde da família das Secretarias Municipais de saúde 
atuam com outros integrantes da equipe, segundo tipo de atividade - 2006. 

Habitual-
mente 

Ocasional-
mente 

Não Não 
Respondeu 

Total 
Tipos de atividades   

N      %     N     %     N     %     N     %      N     %   

CAMPO GRANDE                        
 1 Consulta na 
Unidade              24 52,2 19 41,3 1 2,2 2 4,4 46 100 

 2 Atendimento no 
Domicílio         37 80,4 7 15,2   2 4,4 46 100 

 3 Atendimento em 
Grupo na Unidade  38 82,6 5 10,9 1 2,2 2 4,4 46 100 

 4 Atividade na 
Comunidade          37 80,4 6 13,0   3 6,5 46 100 

 5 Atividades 
Administrativa        37 80,4 6 13,0   3 6,5 46 100 

CUIABÁ                              
 1 Consulta na 
Unidade              13 44,8 14 48,3 2 6,9   29 100 

 2 Atendimento no 
Domicílio         26 89,7 3 10,3     29 100 

 3 Atendimento em 
Grupo na Unidade  25 86,2 4 13,8     29 100 

 4 Atividade na 
Comunidade          22 75,9 4 13,8 1 3,5 2 6,9 29 100 

 5 Atividades 
Administrativa        22 75,9 4 13,8 1 3,5 2 6,9 29 100 

GOIÂNIA                             
 1 Consulta na 
Unidade              41 48,2 34 40,0 8 9,4 2 2,4 85 100 

 2 Atendimento no 
Domicílio         53 62,4 25 29,4 6 7,1 1 1,2 85 100 

 3 Atendimento em 
Grupo na Unidade  53 62,4 23 27,1 8 9,4 1 1,2 85 100 

 4 Atividade na 
Comunidade          51 60,0 24 28,2 9 10,6 1 1,2 85 100 

 5 Atividades 
Administrativa        51 60,0 24 28,2 9 10,6 1 1,2 85 100 

PALMAS                              
 1 Consulta na 
Unidade              11 44,0 8 32,0 4 16,0 2 8,0 25 100 

 2 Atendimento no 
Domicílio         20 80,0 3 12,0   2 8,0 25 100 

 3 Atendimento em 
Grupo na Unidade  20 80,0 1 4,0 2 8,0 2 8,0 25 100 

 4 Atividade na 
Comunidade          20 80,0 3 12,0   2 8,0 25 100 

 5 Atividades 
Administrativa        20 80,0 3 12,0   2 8,0 25 100 
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Tabela 60 - Participação de médicos  no atendimento em grupo, segundo o tipo de clientela, nos municípios 
selecionados, 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÃNIA PALMAS 
Grupos de Clientela   

N % N % N % N % 

1 Gestantes           43 93,5 27 93,1 74 87,1 23 92,0 

2 Criança             44 95,7 24 82,8 57 67,1 22 88,0 

3 Adolescente         28 60,9 20 69,0 47 55,3 12 48,0 

4 Mulher Adulta       45 97,8 22 75,9 50 58,8 13 52,0 

5 Homem Adulto        30 65,2 19 65,5 44 51,8 10 40,0 

6 Idosos              40 87,0 24 82,8 64 75,3 19 76,0 

7 Obesos              19 41,3 15 51,7 43 50,6 7 28,0 

8 Diabéticos          46 100,0 25 86,2 79 92,9 24 96,0 

9 Hipertensos         46 100,0 26 89,7 79 92,9 24 96,0 

10 Alcoólatra         11 23,9 7 24,1 29 34,1 1 4,0 
11 Portador de 
Transtorno Mental  30 65,2 19 65,5 44 51,8 10 40,0 

12 Outra              1 2,2 0 0,0 9 10,6  0,0 

Total de Médicos 46 100 29 100 85 100 25 100 

 
 
 

Tabela 61 -  Periodicidade das reuniões das equipes de  saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde do 
municípios selecionados 2006. 

CAMPO 
GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total 

Geral Periodicidade               
N % N % N % N % N % 

1 Semanal                   24 52,2 27 93,1 64 75,3 12 48,0 127 68,7 

2 Quinzenal                 5 10,9 1 3,5 11 12,9 5 20,0 22 11,9 

3 Mensal                    1 2,2 1 3,5 5 5,9 6 24,0 13 7,0 
4 Não tem periodicidade 
definida  14 30,4  0,0 4 4,7 2 8,0 20 10,8 

5 Não se reúne              1 2,2  0,0 1 1,2  0,0 2 1,1 

6 Não respondeu             1 2,2  0,0  0,0  0,0 1 0,5 

Total                       46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 62 - Duração média das reuniões dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de 
Saúde - 2006. 

CAMPO 
GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral Duração média das 

reuniões da equipe 
  N     %     N   %     N   %     N     %     N    %    

1 Até 1 hora           12 26,1  0,0 4 4,7 3 12,0 19 10,0 
2 Mais de 1 hora até 
2 horas      19 41,3 8 27,6 21 24,7 6 24,0 54 29,0 

3 Mais de 2 horas até 
3 horas     11 23,9 16 55,2 43 50,6 10 40,0 80 43,0 

4 Mais de 3 horas      3 6,5 5 17,2 15 17,7 6 24,0 29 16,0 

5 Não respondeu        1 2,2  0,0 2 2,4  0,0 3 2,0 

Total                  46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 
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Tabela 63 - Profissionais que coordenam habitualmente as reuniões das equipes de atendimento, conforme 
informação dos médicos – 2006. 

CAMPO 
GRANDE 

CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral 
Profissional                

N % N % N % N % N % 

1 Médico                    6 13,0 8 27,6 18 21,2 10 40,0 42 22,7 

2 Enfermeiro                12 26,1 13 44,8 36 42,4 6 24,0 67 36,2 

3 Outro                     13 28,3  0,0 8 9,4 1 4,0 22 11,9 
5 Um dos integrantes, 
rotativamente  14 30,4 8 27,6 21 24,7 7 28,0 50 27,0 

6 Não Respondeu             1 2,2  0,0 2 2,4 1 4,0 4 2,2 

Total                       46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 64 -  Opinião dos médicos sobre o grau de contribuição das reuniões para a eficiência do trabalho das equipes 
de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ        GOIÂNIA       PALMAS      Total Geral  Grau de 
contribuição das 
reuniões   N     %      N     %     N     %     N     %      N     %   

1 Muito           34 73,9 21 72,4 67 78,8 18 72,0 140 75,7 

2 Um pouco        9 19,6 8 27,6 16 18,8 7 28,0 40 21,6 

3 Não contribui   2 4,4  0,0 1 1,2  0,0 3 1,6 

4 Não Respondeu   1 2,2  0,0 1 1,2  0,0 2 1,1 

Total             46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 65 -  Freqüência com que os médicos os médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de 
Saúde participam das reuniões  -  2006. 

CAMPO 
GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral 

Freqüência 
  N     %    N    %    N    %    N     %     N    %   

1 Habitualmente    43 93,5 28 96,6 76 89,4 23 92,0 170 91,9 

2 Ocasionalmente   2 4,4 1 3,5 8 9,4 2 8,0 13 7,0 

3 Não               0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

4 Não Respondeu    1 2,2  0,0 1 1,2  0,0 2 1,1 

Total              46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 66 - Médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde que informaram exercer, 
formal ou informalmente, a coordenação da equipe - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ        GOIÂNIA       PALMAS      Total Geral  Exercício 
coordenação  por 
médico   N      %      N     %     N     %     N      %      N     %   

1 Sim             22 47,8 15 51,7 43 50,6 15 60,0 95 51,4 

2 Não             23 50,0 12 41,4 40 47,1 8 32,0 83 44,9 

3 Não Respondeu   1 2,2 2 6,9 2 2,4 2 8,0 7 3,8 

Total             46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 
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Tabela 67 -  Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde que já 
exerceram a coordenação da equipe  - 2006.Municipais de Saúde que já exerceram a coordenação da equipe  - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ        GOIÂNIA       PALMAS      Total Geral  Já exerceu 
coordenação    N      %      N     %     N     %     N      %      N     %   

1 Sim             9 19,6 14 48,3 40 47,1 9 36,0 72 38,9 

2 Não             33 71,7 12 41,4 44 51,8 13 52,0 102 55,1 

3 Não Respondeu   4 8,7 3 10,3 1 1,2 3 12,0 11 6,0 

Total             46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 68 - Sistemática de elaboração da programação de atividades, segundo os médicos das equipes de saúde da 
família das Secretarias Municipais de saúde -  2006. 

CAMPO 
GRANDE    CUIABÁ       GOIÂNIA      PALMAS     Total 

Geral  Sistemática de Programação 
das atividades da equipe    

  N   %     N   %     N   %     N     %     N   %   

1 Cada um elabora a sua 
parte,  que é consolidada 
pelo coordenador da equipe  
 

6 13,0 4 13,8 11 12,9 3 12,0 24 13,0 

2 Em conjunto pela equipe   36 78,3 24 82,8 64 75,3 18 72,0 142 76,8 
3 Pelo coordenador da 
equipe      2 4,4  0,0 6 7,1 2 8,0 10 5,4 

4 Pela coordenação do 
Programa     0,0  0,0 4 4,7  0,0 4 2,2 

5.Outro 2 4,4  0,0 - 0,0 1 4,0 3 1,6 

6 Não Respondeu              0,0 1 3,5 - 0,0 1 4,0 2 1,1 

Total                       46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 69 -  Recebimento de alguma supervisão médica no desenvolvimento das atividades dos médicos das equipes de 
saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde - 2006. 

CAMPO 
GRANDE    CUIABÁ      GOIÂNIA     PALMAS     Total Geral  

Supervisão médica      
  N     %    N    %    N    %    N     %     N     %    

1 Sim                  11 23,9 3 10,3 26 30,6 3 12,0 43 23,2 

2 Não                  35 76,1 26 89,7 58 68,2 19 76,0 138 74,6 

3 Não Respondeu         0,0  0,0 1 1,2 3 12,0 4 2,2 

Total                  46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 70 -  Recebimento de supervisão do nível central pela equipe de saúde da família das Secretarias Municipais de 
Saúde -  2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ        GOIÂNIA       PALMAS      Total Geral  Supervisão de 
nível central      N      %      N     %     N     %     N      %      N     %   

1 Sim             20 43,5 10 34,5 58 68,2 12 48,0 100 54,1 

2 Não             25 54,4 19 65,5 27 31,8 13 52,0 84 45,4 

3 Não Respondeu   1 2,2  0,0  0,0  0,0 1 0,5 

Total             46 100 29 10 85 100 25 100 185 100 
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Tabela 71 -  Periodicidade da supervisão do nível central junto às equipes de saúde da família das Secretarias 
Municipais de Saúde, segundo os médicos  - 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral Periodicidade  da 
supervisão         N % N % N % N % N % 

1 Semanalmente          0,0  0,0 3 3,5 6 25,0 9 5,0 

2 Mensal               7 15,9 4 13,8 8 9,4 2 8,3 21 11,5 
3 Sem periodicidade 
definida           13 29,6 6 20,7 46 54,1 4 16,7 69 37,9 

4 Não respondeu        24 54,6 19 65,5 28 32,9 12 50,0 83 45,6 

Total                  44 100 29 100 85 100 24 100 182 100 

 
 
 

Tabela 72 - Importância relativa atribuída pelos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais 
de Saúde, a fatores que podem melhorar os resultados do programa, considerando a escala de 1 (menor valor) a 5 
(maior valor) – 2006. 

Fatores              CAMPO 
GRANDE 

   
CUIABÁ    

  
GOIÂNIA   

   
PALMAS       Geral   

1 Aperfeiçoar 
Médicos           4,26 4,3 4,24 4,6 4,3 

2 Aperfeiçoar 
Equipes           4,21 4,6 3,33 4,2 3,86 

3 Organização do 
trabalho       3,86 4,5 3,21 4,0 3,67 

4 Referência/contra 
referência  3,59 4,1 2,87 3,9 3,37 

5 Outros             2,55 4,5 1,36 2,7 1,6 

 
 
 
BLOCO III 
 

Tabela 73 -  Busca de opinião de especialistas pelos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias 
Municipais de Saúde -  2006 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral Busca da opinião de 
especialistas        N % N % N % N % N % 

1 Sim                  41 89,1 25 86,2 77 90,6 22 88,0 165 89,2 

2 Não                  5 10,9 4 13,8 8 9,4 3 12,0 20 10,8 

3 Não Respondeu         0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Total                  46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 74 -  Meios oferecidos pelo programa aos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais 
de Saúde para buscarem a opinião de especialista -  2006. 

CAMPO GRANDE    CUIABÁ       GOIÂNIA      PALMAS      Total 
Geral  Meios de Comunicação 

oferecidos ao médico   
  N      %     N     %     N     %     N      %      N    %   

1 Pedido de parecer  48 46,6 34 54,0 122 66,3 27 50,0 231 57,2 

2 Telefone  29 28,2 17 27,0 40 21,7 23 42,6 109 27,0 

3 Internet  2 1,9 2 3,2 2 1,1  0,0 6 1,5 

4 Outro  24 23,3 10 15,9 20 10,9 4 7,4 58 14,4 

5 Não Respondeu            

Total                  103 100 63 100 184 100 54 100 404 100 
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Tabela 75 - Meios mais utilizados pelos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde 
para buscar a opinião de especialistas - 2006. 

CAMPO GRANDE    CUIABÁ       GOIÂNIA      PALMAS      Total Geral Meios de Comunicação 
utilizados pelos 
médicos     N      %     N     %     N     %     N      %      N     %   

1 Pedido de parecer    30 65,2 22 75,9 70 82,4 19 76,0 141 76,2 

2 Telefone             6 13,0 4 13,8 8 9,4 5 20,0 23 12,4 

3 Internet              0,0  0,0 1 1,2  0,0 1 0,5 

4 Outro               8 17,4 1 3,5 5 5,9  0,0 14 7,6 

5 Não Respondeu        2 4,4 2 6,9 1 1,2 1 4,0 6 3,2 

Total                  46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 76 - Freqüência com que os médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde 
referem o encaminhamento para as especialidades  - 2006. 

1 Habitual-
mente 

2 Ocasio -
nalmente 3 - Não 4 - Não 

Respondeu Total 
especialidade         

N % N % N % N % N % 

CAMPO GRANDE                        

 1 Pediatria             36 78,3 8 17,4 2 4,4 46 100 
 2 Ginecologia e 
obstetrícia 4 8,7 37 80,4 3 6,5 2 4,4 46 100 

 3 Cirurgia geral      14 30,4 32 69,6     46 100 

 4 Clinica médica      2 4,4 28 60,9 12 26,1 4 8,7 46 100 

 5 Outra               12 26,1 14 30,4   20 43,5 46 100 

 6 Não respondeu                 

CUIABÁ                              

 1 Pediatria           1 3,5 17 58,6 11 37,9   29 100 
 2 Ginecologia e 
obstetrícia 5 17,2 23 79,3 1 3,5   29 100 

 3 Cirurgia geral      12 41,4 17 58,6     29 100 

 4 Clinica médica      1 3,5 17 58,6 10 34,5 1 3,5 29 100 

 5 Outra               11 37,9 3 10,3   15 51,7 29 100 

 6 Não respondeu                 

GOIÂNIA                             

 1 Pediatria           3 3,5 56 65,9 25 29,4 1 1,2 85 100 
 2 Ginecologia e 
obstetrícia 21 24,7 62 72,9 2 2,4   85 100 

 3 Cirurgia geral      33 38,8 50 58,8 1 1,2 1 1,2 85 100 

 4 Clínica médica      6 7,1 31 36,5 44 51,8 4 4,7 85 100 

 5 Outra               31 36,5 9 10,6 2 2,4 43 50,6 85 100 

 6 Não respondeu                 

PALMAS                           

 1 Pediatria           1 4,0 16 64,0 7 28,0 1 4,0 25 100 
 2 Ginecologia e 
obstetrícia 2 8,0 21 84,0 1 4,0 1 4,0 25 100 

 3 Cirurgia geral      7 28,0 16 64,0   2 8,0 25 100 

 4 Clinica médica        6 24,0 16 64,0 3 12,0 25 100 

 5 Outra               8 32,0 6 24,0 1 4,0 10 40,0 25 100 
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Tabela 77 -  Encaminhamentos para atendimento especializado estimados pelos médicos das equipes da saúde da 
família das Secretarias Municipais de Saúde, por faixas percentuais de referência - 2006. 

CAMPO 
GRANDE 

CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral 
Percentual de referencia  

N % N % N % N % N % 

1 Até 10%               33 71,7 16 55,2 43 50,6 17 68,0 109 58,9 

2 Acima de 10% até 20%  10 21,7 8 27,6 24 28,2 5 20,0 47 25,4 

3 Acima de 20% até 30%   0,0 3 10,3 10 11,8 3 12,0 16 8,7 

4 Acima de 30% até 40%   0,0  0,0 1 1,2  0,0 1 0,5 

5 Não tenho estimativa  3 6,5 2 6,9 7 8,2  0,0 12 6,5 

Total                   46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 78 - Recebimento de retorno do especialista aos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias 
Municipais de Saúde que encaminharam paciente - 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral Retorno de 
especialista  N % N % N % N % N % 

1 Freqüentemente      0,0  0,0 1 1,2  0,0 1 0,5 

2 Raramente          27 58,7 15 51,7 40 47,1 15 60,0 97 52,4 

3 Não                18 39,1 14 48,3 44 51,8 10 40,0 86 46,5 

4 Não respondeu      1 2,2  0,0  0,0  0,0 1 0,5 

Total                46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 79 -  Opinião os médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde sobre o 
funcionamento dos mecanismos de referência  - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ        GOIÂNIA       PALMAS      Total Geral  Funcionamento 
dos mecanismos 
de referencia       N      %      N     %     N     %     N      %      N     %   

1 Adequadamente   5 10,9 1 3,5 9 10,6 1 4,0 16 8,7 

2 Precariamente   22 47,8 17 58,6 62 72,9 16 64,0 117 63,2 

3 Não funcionam   17 37,0 10 34,5 13 15,3 7 28,0 47 25,4 
4 Sem opinião 
definida  1 2,2 1 3,5 1 1,2 1 4,0 4 2,2 

5 Não respondeu   1 2,2  0,0  0,0  0,0 1 0,5 

Total             46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 80 - Opinião dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde sobre o 
funcionamento dos mecanismos de contra-referência - 2006 

CAMPO GRANDE    CUIABÁ       GOIÂNIA      PALMAS      Total Geral Funcionamento dos 
mecanismos de contra- 
referencia      N      %     N     %     N     %     N      %      N     %   

1 Adequadamente         0,0  0,0  0,0 1 4,0 1 0,5 

2 Precariamente        21 45,7 9 31,0 39 45,9 10 40,0 79 42,7 

3 Não funcionam        25 54,4 19 65,5 46 54,1 13 52,0 103 55,7 
4 Sem opinião 
definida   0,0 1 3,5  0,0 1 4,0 2 1,1 

5 Não respondeu         0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Total                  46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 



105 
 

 

BLOCO IV 
 

Tabela 81 -  Acesso dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde ao diagnóstico 
dos problemas de saúde da comunidade e dos fatores de risco mais importantes da área de atuação – 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ        GOIÂNIA       PALMAS      Total Geral  Acesso a 
diagnósticos da 
comunidade     N      %      N     %     N     %     N      %      N     %   

1 Sim             33 71,7 24 82,8 43 50,6 12 48,0 112 60,5 

2 Não             12 26,1 4 13,8 41 48,2 10 40,0 67 36,2 

3 Não Respondeu   1 2,2 1 3,5 1 1,2 3 12,0 6 3,2 

Total             46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 

 
 
 

Tabela 82 -   Participação dos médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde na 
elaboração de diagnóstico dos problemas de saúde e fatores de risco nas áreas de atuação -  2006. 

CAMPO RANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral Participação do 
médico no 
diagnóstico N % N % N % N % N % 

1 Sim              23 69,7 20 83,3 25 58,1 10 83,3 78 69,6 

2 Não              10 30,3 3 12,5 16 37,2 2 16,7 31 27,7 

3 Não Respondeu     0,0 1 4,2 2 4,7  0,0 3 2,7 

Total              33 100 24 100 43 100 12 100 112 100 

 
 
 

Tabela 83 - Estimativa do percentual da clientela atendida no consultório da unidade pelos médicos das equipes das 
equipes de saúde da família das Secretarias Municipais, por grupo etário -   2006. 

Grupos atendidos  CAMPO 
GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total 

Geral 

1 Criança         24,8 19,3 18,4 21,1 20,4 

2 Adolescente     8,8 12,5 8,9 8,7 9,3 

3 Homem adulto    10,9 16,3 14,6 14,7 13,9 

4 Mulher adulta   29,4 28,7 31,2 31,2 30,5 

5 Idoso           26,1 23,2 26,9 24,3 25,9 

 
 
 

Tabela 84 -  Médicos das equipes de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde que expressaram ter 
preferência no atendimento de determinado grupo de clientela – 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ GOIÂNIA PALMAS Total Geral Preferência por  
Clientela       N % N % N % N % N % 

1 Sim              25 54,4 15 51,7 41 48,2 14 56,0 95 51,4 

2 Não              21 45,7 14 48,3 44 51,8 8 32,0 87 47,0 

3 Não Respondeu     0,0  0,0  0,0 3 12,0 3 1,6 

Total              46 100 29 100 85 100 25 100 185 100 
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ANEXO B – Modelo do questionário aplicado 
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ANEXO C – Cópia do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Ciências da Saúde da UnB 
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Apêndice A – Conjunto de Tabelas Geradas pela Pesquisa de Campo Junto 

à CASSI 

Tabela 85 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família CASSI, nos municípios selecionados, por sexo - 
2006. 

 
CAMPO GRANDE CUIABÁ Total Geral Sexo 

  N   %   N   %   N    %  

Feminino      .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Masculino       3  100.0      2  100.0      5  100.0 

Total           3  100.0      2  100.0      5  100.0 

 
 
 

Tabela 86 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados, segundo 
faixa etária - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Faixa 
etária   N      %      N      %      N      %    

30 - 39       .      .      1   50.0      1   20.0 

40 - 49       2   66.7      1   50.0      3   60.0 

50 - 59       1   33.3      .      .      1   20.0 

Total         3  100.0      2  100.0      5  100.0 
 
 
 

Tabela 87 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI em municípios selecionados, segundo 
o estado civil - 2006 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Estado Civil 

  N      %      N      %      N      %    

Solteiro            1   33.3      .      .      1   20.0 

Casado              1   33.3      2  100.0      3   60.0 
Desquitado ou 
separado  
judicialmente  

1 33.3 . . 1 20.0 

Total               3  100.0      2  100.0      5  100.0 
 
 
 

Tabela 88 - Estatísticas descritivas da idade dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios 
selecionados - 2006. 

Estatísticas Descritivas  
                          

 CAMPO  
GRANDE   CUIABÁ   

Média                         45.3     35.5 

Médiana                       43.0     35.5 

Máximo                        52.0     41.0 

Mínimo                        41.0     30.0 
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Tabela 89 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados, por 
tempo (em anos) de graduação - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Tempo de Graduação 
(em anos)          
                     N      %      N      %      N      %     

5 - 14                  .      .      1   50.0      1   20.0 

15 - 24                 2   66.7      1   50.0      3   60.0 

25 - 34                 1   33.3      .      .      1   20.0 

Total                   3  100.0      2  100.0      5  100.0 
 
 
 

Tabela 90 - Estatísticas descritivas do tempo (em anos) de graduação dos médicos das equipes de saúde da família da 
CASSI nos municípios selecionados - 2006. 

Estatísticas descritivas   CAMPO    GRANDE  
         
 CUIABÁ  

Média                       21.7     12.0 

Mediana                     20.0     12.0 

Máximo                        27       18 

Mínimo                        18        6 
 
 
 

Tabela 91 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados, segundo 
a natureza (pública/privada/exterior) da instituição de graduação - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Tipo de      
Instituição    N      %      N      %      N      %    

Exterior          .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Privada           .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Pública           3  100.0      2  100.0      5  100.0 

Total             3  100.0      2  100.0      5  100.0 
 
 
 

Tabela 92 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos Municípios selecionados,  por 
cidade e segundo a região de origem do profissional - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Região de origem 

  N      %      N      %      N      %    

Mesma onde  
trabalha           2   66.7      2  100.0      4   80.0 

Outra              1   33.3      .    0.0      1   20.0 

Exterior           .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Total              3  100.0      2  100.0      5  100.0 
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Tabela 93 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI em municípios selecionados, segundo 
a localização (estado/região) da instituição onde se graduou - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Região do curso de  
graduação    N      %      N      %      N      %    

Total Brasil             3   60.0      2   40.0      5  100.0 

Centro-Oeste                                                  

    total região         2   40.0      2   40.0      4   80.0 

    MS                   2   40.0      .      .      2   40.0 

    MT                   .      .      2   40.0      2   40.0 

Sudoeste                                                      

    total região         1   20.0      .      .      1   20.0 

    RJ                   1   20.0      .      .      1   20.0 
 
 
 

Tabela 94 - Distribuição dos médicos das equipes da CASSI nos municípios selecionados, segundo a região onde se 
graduaram - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Região do curso de graduação  

  N      %      N      %      N      %    

Centro-Oeste                 2   40.0      2   40.0      4   80.0 

Sudoeste                     1   20.0      .      .      1   20.0 

TOTAL                        3   60.0      2   40.0      5  100.0 
 
 
 

Tabela 95 - Relação das instituições de graduação dos médicos integrantes de equipes 

Município     Instituição                        UF   N 

CAMPO GRANDE  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE              RJ    1 

CAMPO GRANDE  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS  MS    2 

CUIABÁ                                                           MT    1 

CUIABÁ        UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT         MT    1 
 
 
 

Tabela 96 - Médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados, segundo modalidade de 
pós - graduação - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Modalidade de pós-graduação 
SENSO LATO   N      %      N      %      N      %    

Residência                       1   33.3      1  100.0   2   50.0 

Outras especializações           2   66.7      .      .      2   50.0 

TOTAL                            3  100.0      1  100.0      4  100.0 
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Tabela 97 -Médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados, com Residência ou 
Especialização segundo local onde realizaram essas modalidades de pós-graduação lato senso - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Local da pós-graduação 
SENSO LATO       N      %      N      %      N      %    

Residência                                                       

    Mesma cidade onde                                            

    trabalha                1  100.0      1  100.0      2   40.0 

    Total modalidade        1  100.0      1  100.0      2   40.0 

Outras especializações                                           

    Mesma cidade onde                                            

    trabalha                1   33.3      .      .      1   20.0 

    Outra região            2   66.7      .      .      2   40.0 

    Total modalidade        3  100.0      .      .      3   60.0 

Total                       4  100.0      1  100.0      5  100.0 
 
 
 

Tabela 98 – Distribuição de médicos com Residência Médica por faixa etária nas equipes de saúde da família da 
CASSI nos municípios selecionados - 2006. 

         Não tem RM     Tem RM         
Cidade/faixa 
etária           N        %        N        %     

Total de 
médicos   

CAMPO GRANDE                                               

    40 - 49          1     50.0        1    100.0        2 

    50 - 59          1     50.0        .        .        1 
    Total 
município            2    100.0        1    100.0        3 

CUIABÁ                                                     

    30 - 39          .        .        1    100.0        1 

    40 - 49          1    100.0        .        .        1 
    Total 
município            1    100.0        1    100.0        2 

Total 
Municípios                                                 

    30 - 39          .        .        1     50.0        1 

    40 - 49          2     66.7        1     50.0        3 

    50 - 59          1     33.3        .        .        1 

Total Geral          3    100.0        2    100.0        5 
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Tabela 99 -Médicos das equipes de saúde da família da CASSI com Residência Médica, por tempo de conclusão do 
curso e sexo, nos municípios selecionados - 2006. 

  Masculino   Total Geral Cidade/Tempo de 
Pos-Graduação RM   
(em anos)          N % N % 

CAMPO GRANDE                                   

    15 - 24             1  100.0      1   50.0 

    Sub-total           1  100.0      1   50.0 

CUIABÁ                                         

    1 - 4               1  100.0      1   50.0 

    Sub-total           1  100.0      1   50.0 

Total Municípios                               

    1 - 4               1   50.0      1   50.0 

    15 - 24             1   50.0      1   50.0 

Total de Médicos        2  100.0      2  100.0 
 
 
 

Tabela 100 - Médicos com e sem Residência Médica nas equipes de saúde da família 
 

     Não      Sim 
Cidade 

  N      %      N      %    

CAMPO GRANDE       2   40.0      1   20.0 

CUIABÁ             1   20.0      1   20.0 

Total              3   60.0      2   40.0 
 
 
 

Tabela 101 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados com 
Residência Médica por especialidade e sexo -  2006. 

  Feminino      Masculino    Total Geral  
Cidade/Especialidade 

  N      %      N      %      N      %    

Total Brasil                 .      .      2  100.0      2  100.0 

CAMPO GRANDE                                                      

    Pediatria                .      .      .    0.0      .    0.0 

    Cirurgia Geral           .      .      .    0.0      .    0.0 

    Clínica Médica           .      .      .    0.0      .    0.0 

    Ginecologia              .      .      1  100.0      1   50.0 

    Medicina da Família      .      .      .    0.0      .    0.0 

    Outra                    .      .      .    0.0      .    0.0 

    Total município          .      .      1  100.0      1   50.0 

CUIABÁ                                                            

    Pediatria                .      .      .    0.0      .    0.0 

    Cirurgia Geral           .      .      .    0.0      .    0.0 

    Clínica Médica           .      .      .    0.0      .    0.0 

    Ginecologia              .      .      .    0.0      .    0.0 

    Medicina da Família      .      .      1  100.0      1   50.0 

    Outra                    .      .      .    0.0      .    0.0 

    Total município          .      .      1  100.0      1   50.0 
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Tabela 102 - Distribuição dos médicos  das equipes de saúde da família da CASSI no municípios selecionados com 
Residência Médica, por Estado/Região onde realizaram o curso - 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ Total Geral 
Região/Estado  

  N      %      N      %      N      %    

Total Brasil        1  100.0      1  100.0      2  100.0 

Centro-Oeste                                             

Total região        1  100.0      1  100.0      2  100.0 

    MS              1  100.0      .      .      1   50.0 

    MT              .      .      1  100.0      1   50.0 
 
 
 

Tabela 103 – Distribuição por faixa etária de médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios 
selecionados com título de especialista - 2006. 

     Não          Sim    Total Geral  
Cidade/Faixa etária  

  N      %      N      %      N      %    

TOTAL                     3   60.0      2   40.0      5  100.0 

CAMPO GRANDE                                                   

    40 - 49               1   50.0      1   50.0      2   40.0 

    50 - 59               .      .      1  100.0      1   20.0 

    Total município       1   33.3      2   66.7      3   60.0 

CUIABÁ                                                         

    30 - 39               1  100.0      .      .      1   20.0 

    40 - 49               1  100.0      .      .      1   20.0 

    Total município       2  100.0      .      .      2   40.0 
 
 
 

Tabela 104 - Médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados com algum curso de 
especialização, por anos de conclusão do curso e sexo - 2006. 

  Masculino    Total  Geral  
Cidades/anos de conclusão 

  N      %      N      %    

TOTAL                        2  100.0      2  100.0 

CAMPO GRANDE                                        

    5 - 14                   1   50.0      1   50.0 

    15 - 24                  1   50.0      1   50.0 

    Total município          2  100.0      2  100.0 
 
 
 

Tabela 105 - Distribuição por sexo dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados 
segundo o curso de especialização realizado - 2006. 

  Masculino      Total Geral  
Cidade/Especialidade 

  N      %      N      %    

Total Brasil               3  100.0      3  100.0 

CAMPO GRANDE                                      

    Cirurgia Geral         1   33.3      1   33.3 

    Outra                  2   66.7      2   66.7 

    Total município        3  100.0      3  100.0 
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Tabela 106 - Médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados, segundo a quantidade 
de áreas em que se consideram especialistas independente da posse de titulação - 2006. 

CAMPO GRANDE    CUIABÁ      Total Geral  Número de       
Especialidades   N      %      N      %      N      %    

Nenhuma              .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Uma                  1   33.3      .    0.0      1   20.0 

Duas                 2   66.7      .    0.0      2   40.0 

Três                 .    0.0      2  100.0      2   40.0 

Quatro               .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Cinco                .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Seis                 .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Total                3  100.0      2  100.0      5  100.0 
 
 
 

Tabela 107 - Médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados, segundo as áreas em que 
se consideram especialistas independente da posse de titulação - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total  Geral  
Especialidades  

  N      %      N      %      N      %    

Pediatria                  .    0.0      1   16.7      1    9.1 

Cirurgia Geral             .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Clínica Médica             3   60.0      2   33.3      5   45.5 

Ginecologia                1   20.0      1   16.7      2   18.2 

Medicina da Família        1   20.0      2   33.3      3   27.3 

Outra                      .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Total                      5  100.0      6  100.0     11  100.0 
 
 
 

Tabela 108 – Número de médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados, segundo a 
quantidade de vínculos associativos 2006 

CAMPO GRANDE CUIABÁ Total Geral Numero de 
Vínculos    
Associativos    N      %      N      %      N      %    

Nenhum             .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Um                 2   66.7      .    0.0      2   40.0 

Dois               1   33.3      2  100.0      3   60.0 

Mais de dois       .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Total              3  100.0      2  100.0      5  100.0 
 
 
 

Tabela 109 - Vínculos associativos dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios 
selecionados, segundo o tipo de vínculo - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Tipos de Vínculos        

  N      %      N      %      N      %    

Entidades Profissionais      3   75.0      2   50.0      5   62.5 

Outro na Área de Saúde       1   25.0      .    0.0      1   12.5 

Partido Político             .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Sindicato                    .    0.0      2   50.0      2   25.0 

Não respondeu                .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Total                        4  100.0      4  100.0      8  100.0 
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Tabela 110 - Médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados, por sexo e quantidade 
de vínculos associativos - 2006. 

  Masculino   Total Geral  Cidade/Número de 
Vinculos      N      %      N      %    

TOTAL                      5  100.0      5  100.0 

CAMPO GRANDE                                      

    Nenhum                 .    0.0      .    0.0 

    Um                     2   66.7      2   40.0 

    Dois                   1   33.3      1   20.0 

    Mais de dois           .    0.0      .    0.0 

    Total município        3  100.0      3   60.0 

CUIABÁ                                            

    Nenhum                 .    0.0      .    0.0 

    Um                     .    0.0      .    0.0 

    Dois                   2  100.0      2   40.0 

    Mais de dois           .    0.0      .    0.0 

    Total município        2  100.0      2   40.0 
 
 

Tabela 111  - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados, por 
faixa etária e número de vínculos associativos - 2006. 

     Um      Dois   Total Geral  
Cidade/faixa etária  

  N      %      N      %      N      %    

TOTAL                     2  100.0      3  100.0      5  100.0 

CAMPO GRANDE                                                   

    40 - 49               1   50.0      1  100.0      2   40.0 

    50 - 59               1   50.0      .      .      1   20.0 

    Total                 2  100.0      1  100.0      3   60.0 

CUIABÁ                                                         

    30 - 39               .      .      1   50.0      1   20.0 

    40 - 49               .      .      1   50.0      1   20.0 

    Total                 .      .      2  100.0      2   40.0 
 
 

Tabela 112 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados, 
segundo o  local de atuação - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Local de atuação  

  N      %      N      %      N      %    

Bairro onde reside       1   33.3      .    0.0      1   20.0 

Outra cidade             .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Outro bairro             2   66.7      2  100.0      4   80.0 

Total                    3  100.0      2  100.0      5  100.0 
 
 

Tabela 113 - Médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados, segundo o tempo 
habitualmente gasto para acesso ao local de trabalho - 2006. 

CAMPO GRANDE CUIABÁ Total Geral Tempo de acesso do  
médico ao seu local de 
trabalho                 N      %      N      %      N      %    

Até 30 minutos              3  100.0      2  100.0      5  100.0 

De 30 a 60 minutos          .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Acima de 60 minuto          .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Não Respondeu               .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Total                       3  100.0      2  100.0      5  100.0 
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Tabela 114 - Distribuição, por sexo, dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios 
selecionados, conforme a característica da população que atendem - 2006. 

  Masculino    Total Geral  
Cidade/Tipo de População    

  N      %      N      %    

TOTAL                            5  100.0      5  100.0 

CAMPO GRANDE                                            

  Predominantemente Urbana       3  100.0      3   60.0 

  Total                          3  100.0      3   60.0 

CUIABÁ                                                  

  Predominantemente Urbana       2  100.0      2   40.0 

  Total                          2  100.0      2   40.0 
 
 
 

Tabela 115 - Percentual médio do tempo dedicado, semanalmente pelos médicos das equipes de saúde da família da 
CASSI nos municípios selecionados, por sexo, segundo atividade desenvolvida  - 2006. 

Cidade/Atividade                 Masculino   Total Geral  

CAMPO GRANDE                                              

    Atend. de grupo na unidade          4.72         4.72 

    Atend. domiciliar                   8.64         8.64 

    Atividade administrativa            4.72         4.72 

    Atividades com a equipe             6.28         6.28 

    Atividades na comunidade            2.34         2.34 

    Capaciatacao                       0.00         0.00 

    Consultorio                        67.77        67.77 

    Deslocamento                        3.16         3.16 

    Estudo                              2.36         2.36 

CUIABÁ                                                    

    Atend. de grupo na unidade          0.00         0.00 

    Atend. domiciliar                   5.26         5.26 

    Atividade administrativa            0.00         0.00 

    Atividades com a equipe            10.53        10.53 

    Atividades na comunidade            0.00         0.00 

    Capacitação                         0.00         0.00 

    Consultório                        78.95        78.95 

    Deslocamento                        0.00         0.00 

    Estudo                              5.26         5.26 
 
 
 

Tabela 116 - Médicos que receberam capacitação em saúde da família antes de ingressar nas equipes de saúde da 
família da CASSI , por município selecionado - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Cidade/Capacitação  
prévia              
                      N      %      N      %      N      %    

1. Sim                   3  100.0      1   50.0      4   80.0 

2. Não                   .      .      1   50.0      1   20.0 

Total                    3  100.0      2  100.0      5  100.0 
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Tabela 117 - Médicos com capacitação em saúde da família anterior ao ingresso nas equipes de saúde da família da 
CASSI nos municípios selecionados, segundo a carga horária do treinamento realizado - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Carga/Horária            
                           N      %      N      %      N      %    

De 41 à 179 horas             1   33.3      .      .      1   25.0 

De 180 à 359 horas            1   33.3      .      .      1   25.0 

Igual ou maior de 360 hs      .      .      1  100.0      1   25.0 

Igual ou menor que 40hs       1   33.3      .      .      1   25.0 

Total                         3  100.0      1  100.0      4  100.0 
 
 
 

Tabela 118 - Relação das instituições da capacitação anterior em saúde da família dos médicos integrantes de equipes 
de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados- 2006 

Município  Aplicação Instituição                      N 

CAMPO GRANDE CASSI                           1 

CAMPO GRANDE FHDF - FUNDAÇÃO HOSPITAL DO DF  1 

CAMPO GRANDE UNIDERP                         1 

 CUIABÁ UFMT                            1 
 
 
 

Tabela 119 - Médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados que receberam 
capacitação na área antes de ingresso no programa, segundo o tipo de instituição responsável pelo treinamento - 2006. 

CAMPO GRANDE Total Geral Instituição de 
Capacitação   N      %      N      %    

UNIVERSIDADE/FACULDADE      1  100.0      1  100.0 

Total                       1  100.0      1  100.0 
 
 
 

Tabela 120 – Médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados que receberam 
capacitação na área depois de ingressar no Programa onde hoje atuam - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ    Total Geral  Cidade/Capacitação pelo 
programa atual      N      %      N      %      N      %    

1)Sim                         2  100.0      2  100.0      4  100.0 

2)Não                         .    0.0      .    0.0      .    0.0 

Total                        2  100.0      2  100.0      4  100.0 
 
 
 

Tabela 121 - Médicos com capacitação em saúde da família após ao ingresso nas equipes de saúde da família da 
CASSI nos municípios selecionados, segundo a carga horário do treinamento realizado - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Carga/Horária  

  N      %      N      %      N      %    

Igual ou menor que 40hs       1   50.0      .      .      1   25.0 

De 41 à 179 horas             1   50.0      2  100.0      3   75.0 

Total                         2  100.0      2  100.0      4  100.0 
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Tabela 122 - Médicos das equipes de saúde da família da CASSI nos municípios selecionados que receberam 
capacitação nessa área após ingressarem no Programa, segundo o tipo de instituição responsável pelo treinamento - 
2006. 

   CUIABÁ  Total Geral  Cidade/Capacitação  
posterior    N      %      N      %    

SECRETARIA DE SAÚDE       1  100.0      1  100.0 

Total                     1  100.0      1  100.0 
 
 

Tabela 123 - Número médio de anos de experiência profissional em outra área além de saúde da família, dos médicos 
do Programa de municípios selecionados, segundo a natureza por setor (público/privado) e tipo da atividade 
(ambulatorial/hospitalar/outro) - 2006. 

Setor/Atividade  
                 

 CAMPO   
 GRANDE   CUIABÁ   Total   

 Geral   
Setor Privado                               

    Ambulatório     14.33        .    14.33 

    Hospital        20.00        .    20.00 

    Outros          25.00        .    25.00 

Setor Público                               

    Ambulatório     16.67        .    16.67 

    Hospital        16.67    16.00    16.50 

    Outros          25.00    16.00    20.50 
 
 

Tabela 124 – Número de profissionais com outra atividade médica alem de saúde da família por setor de atuação 
(público/privado) – 2006 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Setor              

  N      %      N      %      N      %    

Setor Privado           .      .      1   50.0      1   20.0 

Setor Público           .      .      1   50.0      1   20.0 

Setor Público e Privado       3 100.0      .      .      3   60.0 

Total                   3  100.0      2  100.0      5  100.0 
 
 

Tabela 125 - Médicos de saúde da família de municípios selecionados, segundo suas diferentes fontes de renda - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Fontes de Renda        

  N      %      N     %      N      %    

1.PSF            1   33.3     .    0.0      1   20.0 

2.PSF/aposentadoria                    .    0.0     .    0.0      .    0.0 

3.PSF/outras rendas                    1   33.3     2  100.0      3   60.0 

4.PSF/aposentadoria/outras rendas      1   33.3     .    0.0      1   20.0 

Total                                  3  100.0     2  100.0      5  100.0 
 
 

Tabela 126 - Participação percentual média das diferentes fontes na renda dos médicos das equipes de saúde da 
família da CASSI nos municípios selecionados - 2006. 

Fontes   CAMPO GRANDE    CUIABÁ    Total   
  Geral   

Remuneração       60.00     55.00     58.00 

aposentadoria     20.00      0.00     12.00 

outras            20.00     45.00     30.00 
 



120 
 

 

Tabela 127 - Freqüência com que os médicos das equipes de saúde da família da CASSI solicitam colaboração de 
outros integrantes da equipe - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Busca Colaboração  

  N      %      N      %      N      %    

1 Habitualmente         3    100      2    100      5    100 

2 Ocasionalmente        .      0      .      0      .      0 

3 Não                   .      0      .      0      .      0 

4 Não respondeu         .      0      .      0      .      0 

Total                   3    100      2    100      5    100 
 
 
 

Tabela 128 - Freqüência com que os médicos das equipes de saúde da família da CASSI são solicitados por outros 
integrantes da equipe - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Freqüência   

  N      %      N      %      N      %    

1 Habitualmente        2     67      1     50      3     60 

2 Ocasionalmente       1     33      1     50      2     40 

3 Não                  .      0      .      0      .      0 

4 Não respondeu        .      0      .      0      .      0 

Total                  3    100      2    100      5    100 
 
 
 

Tabela 129 - Freqüência com que os médicos das equipes da saúde da família da CASSI atuam com outros integrantes 
da equipe, por atividade - 2006. 

Habitual- 
mente 

Ocasional- 
mente 

Não 
Respondeu Total 

Atividade    
  N       %     N       %     N       %      N     %   

CAMPO GRANDE               
 1 Consulta na 
Unidade            2 66.67 1 50.00 . . 3 12.00 

 2 Atendimento no 
Domicílio         3 60.00 . . . . 3 12.00 

 3 Atendimento em 
Grupo na Unidade  3 75.00 . 0.00 . . 3 12.00 

 4 Atividade na 
Comunidade         3 100.00 . 0.00 . 0.00 3 12.00 

 5 Atividades 
Administrativa     3 100.00 . 0.00 . 0.00 3 12.00 

CUIABÁ                     
 1 Consulta na 
Unidade            1 33.33 1 50.00 . . 2 8.00 

 2 Atendimento no 
Domicílio         2 40.00 . . . . 2 8.00 

 3 Atendimento em 
Grupo na Unidade  1 25.00 1 100.00 . . 2 8.00 

 4 Atividade na 
Comunidade         . 0.00 1 100.00 1 100.00 2 8.00 

 5 Atividades 
Administrativa     . 0.00 1 100.00 1 100.00 2 8.00 
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Tabela 130 - Grupos de clientela dos quais os médico das equipes de saúde  da família da CASSI participam do 
atendimento - 2006. 

CAMPO  GRANDE    CUIABÁ    Total  Geral  
Clientela  

  N     %      N     %      N     %    

1 Gestantes                          2   9.09     1  10.00     3   9.38 

2 Criança                            .   0.00     .   0.00     .   0.00 

3 Adolescente                        2   9.09     .   0.00     2   6.25 

4 Mulher Adulta                      3  13.64     1  10.00     4  12.50 

5 Homem Adulto                       3  13.64     1  10.00     4  12.50 

6 Idosos                             3  13.64     2  20.00     5  15.63 

7 Obesos                             3  13.64     2  20.00     5  15.63 

8 Diabéticos                         1   4.55     1  10.00     2   6.25 

9 Hipertensos                        1   4.55     1  10.00     2   6.25 

10 Alcoólatra                        .   0.00     .   0.00     .   0.00 

11 Portador de Transtorno Mental     3  13.64     1  10.00     4  12.50 

12 Outra                             1   4.55     .   0.00     1   3.13 
 
 

Tabela 131 - Periodicidade com que os médicos das equipes de saúde da família da CASSI se reúne - 2006. 

CAMPO GRANDE    CUIABÁ    Total Geral  
Periodicidade  

  N     %      N     %      N     %    

1 Semanalmente                       3 100.00     2 100.00     5 100.00 

2 Quinzenalmente                     .   0.00     .   0.00     .   0.00 

3 Mensal                             .   0.00     .   0.00     .   0.00 

4 Não tem periodicidade definida     .   0.00     .   0.00     .   0.00 

5 Não se reúne                       .   0.00     .   0.00     .   0.00 

6 Não respondeu                      .   0.00     .   0.00     .   0.00 

Total                                3 100.00     2 100.00     5 100.00 
 
 

Tabela 132 6 - Duração das reuniões dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI - 2006. 

CAMPO GRANDE    CUIABÁ    Total Geral  
Duração média       

  N     %      N     %      N     %    

1 Até 1 hora                       1  33.33     .   0.00     1     20 

2 Mais de 1 hora até 2 horas       1  33.33     2 100.00     3     60 

3 Mais de 2 horas até 3 horas      .   0.00     .   0.00     .      0 

4 Mais de 3 horas                  1  33.33     .   0.00     1     20 

5 Não respondeu                    .   0.00     .   0.00     .      0 

Total                              3 100.00     2 100.00     5    100 
 
 

Tabela 133 - Profissionais que coordenam habitualmente as reuniões da CASSI conforme informação dos médicos - 
2006. 

  CAMPO GRANDE    CUIABÁ     Total  Geral 
Profissional  

  N     %     N     %     N     %   

1 Médico                                1 33.33     .  0.00     1 20.00 

2 Enfermeiro                            .  0.00     .  0.00     .  0.00 

3 Outro                                 .  0.00     1 50.00     1 20.00 

5 Um dos integrantes, rotativamente     2 66.67     1 50.00     3 60.00 

6 Não Respondeu                         .  0.00     .  0.00     .  0.00 

Total                                   3 100.0     2 100.0     5 100.0 
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Tabela 134 - Opinião dos médicos sobre o grau de contribuição das reuniões para a maior eficiência do trabalho das 
equipes de saúde da família da CASSI - 2006. 

CAMPO GRANDE    CUIABÁ    Total Geral  Grau de contribuição  
das reuniões    N     %      N     %      N     %    

1 Muito                   2  66.67     1  50.00     3  60.00 

2 Um pouco                1  33.33     1  50.00     2  40.00 

3 Não contribui           .   0.00     .   0.00     .   0.00 

4 Não Respondeu           .   0.00     .   0.00     .   0.00 

Total                     3 100.00     2 100.00     5 100.00 
 
 
 
 

Tabela 135 - Freqüência com que os médicos os médicos das equipes  de saúde da família das da CASSI participam 
das reuniões - 2006. 

CAMPO  GRANDE    CUI ABÁ     Total  Geral  
Freqüência    

  N      %      N      %      N      %    

1 Habitualmente        3 100.00      2 100.00      5 100.00 

2 Ocasionalmente       .   0.00      .   0.00      .   0.00 

3 Não                  .   0.00      .   0.00      .   0.00 

4 Não Respondeu        .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                  3 100.00      2 100.00      5 100.00 
 
 
 

Tabela 136 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI que informaram exercer, formal ou 
informalmente, a coordenação da equipe - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Exerce coordenação  
                      N      %      N      %      N      %    

1 Sim                    2  66.67      .   0.00      2  40.00 

2 Não                    1  33.33      2 100.00      3  60.00 

3 Não Respondeu          .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                    3 100.00      2 100.00      5 100.00 
 
 
 

Tabela 137 - Distribuição dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI que já exerceram a coordenação da 
equipe - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ         Geral     Já exerceu coordenação 
                         N      %      N      %      N      %    

1 Sim                       3 100.00      1  50.00      4  80.00 

2 Não                       .   0.00      1  50.00      1  20.00 

3 Não Respondeu             .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                       3 100.00      2 100.00      5 100.00 
 
 
 



123 
 

 

Tabela 138 - Elaboração da programação de atividades,segundo os  médicos das equipes de saúde da família da 
CASSI - 2006 

CAMPO GRANDE    CUIABÁ    Total Geral  
Sistemática de Programação  

  N     %      N     %      N     %    
1 Cada um elabora a sua parte,  
que é consolidada pelo          
coordenador da equipe           

    .   0.00     .   0.00     .   0.00 

2 Em conjunto pela equipe           2  66.67     2 100.00     4  80.00 

3 Pelo coordenador da equipe        .   0.00     .   0.00     .   0.00 

4 Não Respondeu                     .   0.00     .   0.00     .   0.00 

4 Pela coordenação do Programa      1  33.33     .   0.00     1  20.00 

5 Outro                             .   0.00     .   0.00     .   0.00 

Total                               3 100.00     2 100.00     5 100.00 
 
 
 

Tabela 139 - Recebimento de alguma supervisão médica no desenvolvimento das atividades dos médicos das equipes 
de saúde da família da CASSI 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Supervisão médica  
                     N      %      N      %      N      %    

1 Sim                   1  33.33      .   0.00      1  20.00 

2 Não                   2  66.67      2 100.00      4  80.00 

3 Não Respondeu         .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                   3 100.00      2 100.00      5 100.00 
 
 
 

Tabela 140 - Recebimento de supervisão do nível central pela equipe de saúde da família da CASSI - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total  Geral  Supervisão de nível  
central    N      %      N      %      N      %    

1 Sim                     3 100.00      2 100.00      5 100.00 

2 Não                     .   0.00      .   0.00      .   0.00 

3 Não Respondeu           .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                     3 100.00      2 100.00      5 100.00 
 
 
 

Tabela 141 - Periodicidade da supervisão do nível central junto às equipes de saúde da família das da CASSI, segundo 
os médicos - 2006 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Periodicidade  

  N      %      N      %      N      %    

1 Semanalmente               .   0.00      2 100.00      2  40.00 

2 Mensal                     .   0.00      .   0.00      .   0.00 

3 Não tem periodicidade                                           

definida                     3 100.00      .   0.00      3  60.00 

4 Não respondeu              .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                        3 100.00      2 100.00      5 100.00 
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Tabela 142 - Importância relativa atribuída pelos médicos das equipes de saúde da família das da CASSI, a fatores 
que podem melhorar os resultados do programa, considerando a escala de 1 (menor valor) a 5 (maior valor) - 2006 

1 2 3 4 5 Geral 
Fatores                  

N % N % N % N % N % N % 

CAMPO GRANDE                           

1 Aperfeiçoar Médicos      . 0.00 . 0.00 1 50.00 . 0.00 2 40.00 3 16.67 

2 Aperfeiçoar Equipes      . 0.00 1 100.0 . 0.00 1 100.0 1 20.00 3 16.67 

3 Organização do trabalho  1 50.0 . 0.00 1 50.00 . 0.00 1 20.00 3 16.67 
4 Referência/ 
contra referência . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 

5 Outros                   1 50.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 1 20.00 2 11.11 

 CUIABÁ                               

1 Aperfeiçoar Médicos      . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 2 66.67 2 11.11 

2 Aperfeiçoar Equipes      . 0.00 . 0.00 1 100.0 . 0.00 1 33.33 2 11.11 

3 Organização do trabalho  . 0.00 1 100.0 . 0.00 1 100.0 . 0.00 2 11.11 
4 Referência/ 
contra referência . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 

  5 Outros                 1 100.0 . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 1 5.56 
 
 
 

Tabela 143 - Busca de opinião de especialistas pelos médicos das equipes de saúde da família da CASSI - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Busca opinião  

  N      %      N      %      N      %    

1 Sim                 3 100.00      2 100.00      5 100.00 

2 Não                 .   0.00      .   0.00      .   0.00 

3 Não Respondeu       .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                 3 100.00      2 100.00      5 100.00 
 
 
 

Tabela 144 - Meios oferecidos pelo programa aos médicos das equipes de saúde da família da CASSI para buscarem a 
opinião de especialista - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Meios de Comunicação  
oferecidos    N      %      N      %      N      %    

1 Pedido de parecer        3  33.33      1  16.67      4  26.67 

2 Telefone                 6  66.67      3  50.00      9  60.00 

3 Internet                 .   0.00      2  33.33      2  13.33 

4 Outro                    .   0.00      .   0.00      .   0.00 

5 Não Respondeu            .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                      9 100.00      6 100.00     15 100.00 
 
 

Tabela 145 - Meios mais utilizados pelos médicos das equipes de saúde da família da CASSI para buscar a opinião de 
especialista - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Meios de Comunicação  
utilizados    N      %      N      %      N      %    

1 Pedido de parecer        3 100.00      1  50.00      4  80.00 

2 Telefone                 .   0.00      .   0.00      .   0.00 

3 Internet                 .   0.00      1  50.00      1  20.00 

4 Outro                    .   0.00      .   0.00      .   0.00 

5 Não Respondeu            .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                      3 100.00      2 100.00      5 100.00 
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Tabela 146 - Freqüência com que os médicos das equipes de saúde da família da CASSI referem o encaminhamento 
para as especialidades - 2006. 

1 Habitual- 
mente 

2 Ocasional- 
mente 3 Não 4 Não 

Respondeu 
Total 
Geral Especialidade    

                 
N % N % N % N % N % 

CAMPO GRANDE               

1 Pediatria      . 0.00 2 28.57 1 25.00 . 0.00 3 12.00 
2 Ginecologia e 
obstetrícia  1 33.33 1 14.29 1 25.00 . 0.00 3 12.00 

3 Cirurgia 
geral            1 33.33 2 28.57 . 0.00 . 0.00 3 12.00 

4 Clinica 
médica           . 0.00 1 14.29 2 50.00 . 0.00 3 12.00 

5 Outra          1 33.33 1 14.29 . 0.00 1 100.00 3 12.00 

6 Não respondeu  . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 0.00 

CUIABÁ                     

1 Pediatria      . 0.00 . 0.00 2 66.67 . . 2 8.00 
2 Ginecologia e 
obstetrícia  . 0.00 2 40.00 . 0.00 . . 2 8.00 

3 Cirurgia 
geral            1 50.00 1 20.00 . 0.00 . . 2 8.00 

4 Clinica 
médica          . 0.00 1 20.00 1 33.33 . . 2 8.00 

5 Outra          1 50.00 1 20.00 . 0.00 . . 2 8.00 

6 Não respondeu  . 0.00 . 0.00 . 0.00 . . . 0.00 
 
 
 

Tabela 147 - Encaminhamentos para atendimento especializado estimados pelos médicos das equipes da saúde da 
família da CASSI dos municípios selecionados, por faixas percentuais de referência - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Percentual de          
referência   N      %      N      %      N      %    

1 Até 10%                   2  66.67      1  50.00      3  60.00 

2 Acima de 10% até 20%      1  33.33      1  50.00      2  40.00 

3 Acima de 20% até 30%      .   0.00      .   0.00      .   0.00 

4 Acima de 30% até 40%      .   0.00      .   0.00      .   0.00 

5 Não tenho estimativa      .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                       3 100.00      2 100.00      5 100.00 
 
 
 

Tabela 148 - Recebimento de retorno do especialista aos médicos das equipes de saúde da família da CASSI que 
encaminharam paciente - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  
Retorno do especialista 

  N      %      N      %      N      %    

1 Freqüentemente             1  33.33      1  50.00      2  40.00 

2 Raramente                  2  66.67      1  50.00      3  60.00 

3 Não                        .   0.00      .   0.00      .   0.00 

4 Não respondeu              .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                        3 100.00      2 100.00      5 100.00 
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Tabela 149 - Opinião os médicos das equipes de saúde da família da CASSI sobre o funcionamento dos mecanismos de 
referência - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Funcionamento dos  
mecanismos referencia    N      %      N      %      N      %    

1 Adequadamente              1  33.33      1  50.00      2  40.00 

2 Precariamente              2  66.67      1  50.00      3  60.00 

3 Não funcionam              .   0.00      .   0.00      .   0.00 

4 Sem opinião definida       .   0.00      .   0.00      .   0.00 

5 Não respondeu              .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                        3 100.00      2 100.00      5 100.00 
 
 

Tabela 150 - Opinião dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI sobre o funcionamento dos mecanismos 
de contra-referência - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total Geral  Funcionamento dos 
Mecanismos de  
contra- referencia        N      %      N      %      N      %    

1 Adequadamente             1  33.33      1  50.00      2  40.00 

2 Precariamente             2  66.67      1  50.00      3  60.00 

3 Não funcionam             .   0.00      .   0.00      .   0.00 

4 Sem opinião definida      .   0.00      .   0.00      .   0.00 

5 Não respondeu             .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                       3 100.00      2 100.00      5 100.00 
 
 

Tabela 151 -  Acesso dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI ao diagnostico dos problemas de saúde e 
dos fatores de risco da área de atuação por parte, nos municípios selecionados. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ      Total 
 Geral  Acesso a diagnóstico 

  N      %      N      %      N      %    

1 Sim                      2  66.67      2 100.00      4  80.00 

2 Não                      1  33.33      .   0.00      1  20.00 

3 Não Respondeu            .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                      3 100.00      2 100.00      5 100.00 
 
 

Tabela 152 - Participação dos médicos das equipes de saúde da família da CASSI na elaboração de diagnóstico dos 
problemas de saúde e fatores de risco nas áreas de atuação - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ    Total Geral  Participa do  
diagnóstico   N      %      N      %      N      %    

1 Sim                 2  66.67      2 100.00      4  80.00 

2 Não                 .   0.00      .   0.00      .   0.00 

3 Não Respondeu       1  33.33      .   0.00      1  20.00 

Total                 3 100.00      2 100.00      5 100.00 
 
 

Tabela 153 - Estimativa do percentual da clientela atendida no consultório da unidade pelos médicos das equipes das 
equipes de saúde da família da CASSI, por grupo de clientela, em municípios selecionados - 2006. 

Clientela        CAMPO GRANDE    CUIABÁ    Total Geral  

1 Criança                4.33         5.00         4.60 

2 Adolescente            1.33        17.50         7.80 

3 Homem adulto          26.33        30.00        27.80 

4 Mulher adulta         28.00        30.00        28.80 

5 Idoso                 40.00        17.50        31.00 
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Tabela 154 - Médicos das equipes de saúde da família da CASSI que expressaram ter preferência no atendimento de 
determinado grupo de clientela, nos municípios selecionados - 2006. 

CAMPO GRANDE     CUIABÁ     Total Geral    
Preferência por Clientela 

  N      %      N      %      N      %    

1 Sim                        1  33.33      1  50.00      2  40.00 

2 Não                        2  66.67      1  50.00      3  60.00 

3 Não Respondeu              .   0.00      .   0.00      .   0.00 

Total                        3 100.00      2 100.00      5 100.00 
 
 
 

Tabela 155 - Preferências de atendimento em relação a determinados grupos etários entre os profissionais médicos das 
equipes de saúde da família da CASSI em municípios selecionados - 2006. 

Clientela        CAMPO GRANDE    CUIABÁ    

1 Criança                   .      1    

2 Adolescente               .      4    

3 Homem adulto              .      3    

4 Mulher adulta             .      2    

5 Idoso                     .      5    
 
 
 

Tabela 156 - Preferências em relação a diferentes atividades por parte dos profissionais  médicos das equipes de saúde 
da família da CASSI em municípios selecionados - 2006. 

Atividade                   CAMPO GRANDE CUIABÁ 

1 Consultório                    3         1    

2 Atendimento em domicílio       2         3    

3 Atendimento em grupo           1         2    

4 Ações comunitárias             2         3    
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APÊNDICE B 

Atenção Básica/Saúde da Família em Campo Grande/MS16 

Beatriz Figueiredo Dobashi17 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL 

A ocupação do estado de Mato Grosso do Sul data do século XVIII, como resultado 

das caminhadas bandeirantes no sentido leste/oeste do país, no início à procura de escravos e, 

depois, em busca do ouro que fora encontrado ao norte do hoje estado de Mato Grosso. 

Desde então, sua povoação foi um processo descontínuo, temporal e espacialmente, 

mas que se fez acompanhar do desejo de criação do Novo Estado, fato que só se efetivou em 

1977, através da Lei Complementar 31, de 11 de outubro daquele ano. 

Surgia, assim, um estado privilegiado geograficamente: faz fronteira com as 

Repúblicas do Paraguai e da Bolívia, além de se ligar à Argentina, pela Bacia do Prata, o que 

lhe garante o acesso ao Oceano Atlântico. Está próximo aos grandes centros consumidores e 

abastecedores do país (sudeste e sul) e pode exercer o papel de re-distribuidor para as regiões 

centro-oeste e norte do Brasil. 

Abrange uma área de 357.124,962 Km e conta, atualmente, com 78 municípios 

agrupados em 09 microrregiões homogêneas e população de 2.264.468 habitantes, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2005). 

O setor primário é o mais representativo na economia sul-mato-grossense, com a 

agricultura se destacando na última década, ainda que enfrente a tradição da pecuária. 

Paradoxalmente, entretanto, o fantasma do êxodo rural sempre se fez presente, acelerando de 

forma inadequada o processo de urbanização, de forma que, hoje, 85,38% da população estão 

em zona urbana (IDB-Brasil, 2005). 

                                                 
16 Esse material integra a pesquisa Caracterização do Processo de Trabalho em Atenção Básica/Saúde da Família 
nos Setores Público e Privado: Aspectos institucionais do emprego e da atividade do médico na Atenção à Saúde 
da Família: estudo de caso nos setores público e privado nos municípios de Campo Grande-MS, Cuiabá-MT, 
Goiânia-GO e Palmas-TO, componente do Plano Diretor  2006. Faz parte da produção do Observatório de 
Recursos Humanos em Saúde (NESP/CEAM/UnB), que conta com patrocínio do programa de cooperação 
OPAS/Ministério da Saúde. Pode ser encontrado na categoria Gestão da seção Projetos e Estudos. Disponível 
em: <http://www.observarh.org.br/nesp>. Contribuições e sugestões podem ser enviadas para o endereço eletrônico: 
<observarh.unb@observarh.org.br>. 
17 Médica, especialista em Saúde Pública, Medicina do Trabalho, Planejamento Regional e Administração Pública. 
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A TRAJETÓRIA DA SAÚDE EM MATO GROSSO DO SUL 

Na saúde, sua trajetória não difere dos caminhos nacionais e começa em 1979, com a 

implantação administrativa do novo estado. A Secretaria de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos (SDRH), foi concebida com 5 Fundações: Saúde; Educação; Trabalho e Promoção 

Social; Cultura; Desporto e Lazer. Tratava-se de uma proposta inovadora para 

institucionalizar as interfaces das políticas públicas sociais. 

No entanto, em 13 de junho de 1979, ao ser promulgada a Constituição do estado de 

Mato Grosso do Sul, a cadeira do Governador estava vazia18  e a posse de seu sucessor 

motivou diversas mudanças na estrutura administrativa, entre elas a extinção da SDRH e a 

criação das Secretarias: de Saúde; de Educação e de Desenvolvimento Social. 

As unidades do Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento 

(PIASS) foram as primeiras da zona rural, atendendo primordialmente às comunidades 

indígenas. Os 53 municípios existentes à época, excetuando-se Campo Grande, possuíam 

poucas unidades de saúde, as quais ofereciam: consulta médica, vacinação e algumas ações 

programáticas determinadas pelo Ministério da Saúde. 

A Fundação Serviços de Saúde Pública (SESP) atuava nos municípios de Porto 

Murtinho, Bela Vista, Caracol, Nioaque, Guia Lopes da Laguna e Jardim, porém não 

contribuía para o desenvolvimento da atenção básica nos demais municípios do estado, 

mantendo um trabalho compartimentalizado, inclusive no que diz respeito ao sistema de 

informações. 

Em 1983, a Secretaria Estadual de Saúde inicia o processo de regionalização, 

formando equipes multiprofissionais, implantando a supervisão integrada sob a ótica da 

capacitação em serviço e estruturando o órgão de desenvolvimento de recursos humanos, 

como ferramenta da educação continuada. 

Em 1985, a adesão às Ações Integradas de Saúde (AIS), que tiveram o importante 

mérito de reunir os diversos atores do setor saúde em torno de uma programação, ainda que 

fosse baseada em parâmetros extremamente rígidos e pouco representativos da realidade sul-
                                                 
18 Em janeiro de 1979 o Presidente Ernesto Geisel nomeou o engenheiro gaúcho Harry Amorim Costa para 
governar o novo estado de Mato Grosso do Sul, o que gerou conflito entre as correntes partidárias existentes à 
época. Seis meses depois, num movimento de coalisão local, lideranças políticas conseguiram a exoneração do 
então governador e indicaram Marcelo Miranda Soares para ocupar o cargo. No dia seguinte à saída de Harry, 
em 13 de junho de 1979, foi promulgada a primeira Constituição do Estado e, na Mesa Oficial da cerimônia, a 
cadeira de Governador estava vazia, já que ocorrera a exoneração do governante anterior mas ainda não a posse 
do novo. 
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mato-grossense. Programaram juntos: a Delegacia Federal de Saúde, o Escritório do 

INAMPS, o Escritório da Fundação SESP, a Superintendência de Campanhas para Combate 

às Endemias (SUCAM), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o Governo do 

Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde (SES/MS). 

Um ano depois da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, o Sistema Unificado 

e Descentralizado de Saúde pavimenta a estrada para a inserção do Sistema Único de Saúde 

(SUS), na Constituição Federal de 1988, apontando a saúde como direito de cidadania. 

Alguns municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e 

Aquidauana, avançavam na gestão municipal de saúde, organizando sua rede básica de saúde 

e estabelecendo referências hospitalares para procedimentos de baixa e média complexidade, 

à exceção de Campo Grande que já abrigava serviços mais resolutivos, os quais são referência 

estadual até hoje. 

Na região de Coxim (ao norte do estado), a SES/MS desenvolveu um projeto piloto 

para organização da regional, a partir da integração de várias instituições de saúde e 

saneamento. Embora esse projeto tenha apresentado bons resultados, o modelo não foi 

replicado para outras regionais. Ao contrário, as Agências Regionais de Saúde, idealizadas 

como a reprodução da presença da Secretaria Estadual de Saúde na região e, portanto, 

incumbidas de operacionalizar as políticas de saúde em nível regional, com interfaces 

intersetoriais, hoje são Núcleos cartoriais cuja responsabilidade se restringe às auditorias 

contábeis e à intermediação no recebimento de dados.  

Com o advento da Norma Operacional Básica 01/93, são assinados os convênios da 

municipalização dos serviços de saúde e começa o fortalecimento da gestão municipal com 55 

municípios sul-mato-grossenses se tornando gestores da saúde em seu território19 . 

Com a edição da NOB 01/96, esse processo se consolida, de modo que em 2000, dos 

77 municípios existentes no estado, 68 (88,31%) estavam habilitados na Gestão da Atenção 

Básica em Saúde e 8 (10,39%) na Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde (MANSUR, 

2001). 

Mesmo assim, a atenção básica não estava uniformemente consolidada no estado. 

Muitos municípios mantinham um atendimento centrado na atenção médica e reproduziam a 

                                                 
19 Segundo Oliveira (2002) na vigência da NOB 01/93, 3.127 municípios se habilitaram, sendo 2367 na gestão 
incipiente; 616 em gestão parcial e 144 na gestão semi-plena. Em Mato Grosso do Sul, dos 77 municípios 
existentes, 55 (71,4%) se habilitaram, sendo 30 (54,5%) na gestão incipiente; 17 (30,9%) em gestão parcial e 8 
(14,6%) na gestão semi-plena. 
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verticalidade dos programas federais, sem considerar as demandas sociais de cada território 

ou mesmo a integralidade da atenção. 

Em 1996, começa a adesão dos municípios ao Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), hoje considerado etapa preliminar de implantação da estratégia de saúde da 

família. Foram pioneiros 12 municípios, com 142 Agentes e atendimento a 83.950 pessoas. 

Passados 10 anos, já são 76 municípios (dos 78 existentes), com 3.572 Agentes e atendimento 

a 2.038.375 pessoas.  

Embora não se possa considerar a estratégia de saúde da família como a única capaz 

de qualificar a atenção básica é inegável sua capacidade indutora na busca da 

intersetorialidade, integralidade, resolutividade e acolhimento. 

Dessa forma, dois anos depois de implantado o trabalho dos agentes comunitários de 

saúde, Mato Grosso do Sul adotou essa estratégia, iniciando com 8 equipes, em 7 municípios, 

atendendo a 27.600 pessoas e chegando a 2006 com 301 equipes, em 75 municípios (dos 77 

existentes) e atendendo a 1.186.800 pessoas. Importante ressaltar que 15 desses municípios 

atingiram 100% de cobertura de sua população. 
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As figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a seguir, demonstram a evolução da presença dos Agentes Comunitários de Saúde e das Equipes de Saúde da 

Família, em Mato grosso do Sul, no período de 1996 a agosto de 2006. 

MATO GROSSO DO SUL 
1998 – 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Evolução da população assistida por equipes de Saúde da Família 
Fonte: SIAB/MS (ago./2006) 
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MATO GROSSO DO SUL 
1998 – 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Evolução do número de equipes de Saúde da Família 
Fonte: SIAB/MS (ago./2006) 
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MATO GROSSO DO SUL 
jan./98 – ago./06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Evolução do Número de Municípios com Equipes de Saúde da Família 
Fonte: SIAB/MS (ago./2006) 
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MATO GROSSO DO SUL 
jan./96 – ago./06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Evolução da população assistida por Agentes Comunitários de Saúde 
Fonte: SIAB/MS (ago./2006) 
Obs: A partir de Abril/2006, houve alteração na população de acordo com a estimativa do IBGE. 
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MATO GROSSO DO SUL 
jan./96 – ago./06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5 – Evolução do número de Agentes Comunitários de Saúde 
Fonte: SIAB/MS (ago./2006) 
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MATO GROSSO DO SUL 
jan./96 – ago./06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Evolução do número de Municípios com Agentes Comunitários de Saúde 
Fonte: SIAB/MS (ago./2006) 
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INCENTIVOS ESTADUAIS 

O Estado foi pioneiro na criação de incentivos próprios para a atenção básica, 

especificamente em relação à saúde da família. Em que pese os constantes atrasos no repasse 

desses valores, é indiscutível o poder indutor que exerceram junto aos municípios para que 

aderissem à proposta.  

Em relação ao PACS, no sexto ano de seu funcionamento, em 2002, o Decreto 10.675, 

de 26 de fevereiro, criou um bônus de R$ 91,66 por agente, por mês, valor que foi corrigido 

para R$ 108,00 em 16/09/03, através do Decreto 11.395. 

No início, foram muitas as controvérsias, pois o gestor estadual estabeleceu que o 

repasse seria feito direto na conta do Agente Comunitário. Essa medida, além de acarretar 

problemas operacionais, pois os municípios deveriam informar mensalmente os agentes em 

atuação e, às vezes, não havia tempo hábil para informar os demitidos, o que levava a 

pagamentos indevidos, também criou problemas legais para o governo do estado, já que 

alguns alegaram vínculo empregatício estabelecido pelo pagamento direto. Dessa forma, 

conforme inclusive havia sido sugerido na Comissão Intergestores Bipartite, o estado passou a 

efetuar os repasses para os Fundos Municipais de Saúde. 

Já em relação às equipes de saúde da família e às equipes de saúde bucal, os incentivos 

se iniciaram em 1999, um ano após a implantação da estratégia no estado, através de 

convênios firmados com 10 (dez) municípios e, a seguir, em função do decreto 9.914, de 22 

de maio de 2000, com repasses diretos do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de 

Saúde. 

Esse Decreto estabeleceu valores por equipe: R$ 12.000,00/equipe/ano para zona 

urbana e R$ 15.000,00/equipe/ano para zona rural. No ano seguinte, outro Decreto, o de           

nº 10.251, de 14 de fevereiro de 2001, criou incentivos para equipes de saúde bucal:                  

R$ 5.400,00 para a modalidade I (com Auxiliar de Consultório Dentário – ACD) e                 

R$ 7.200,00 para a modalidade II (com Técnico de Higiene Dental – THD). 

Ainda em 2001, as equipes que atuam em municípios de fronteira foram contempladas 

com um incentivo diferenciado, através do Decreto 10.500, de 28 de setembro. Já as equipes 

dos assentamentos tiveram sua inclusão nos incentivos em 2004, através de uma ação 

conjunta entre a Secretaria Estadual de Saúde e o IDATERRA. Foram beneficiadas as equipes 

que atendem a 8.616 famílias, em 39 assentamentos de 08 municípios, através da compra de 

caminhonetas, ambulâncias e motos, além dos “kits PSF”, compostos de materiais e 

mobiliários para unidades básicas de saúde.  
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O ano de 2002 foi crucial para os municípios, pois o gestor estadual deixou de pagar 
os incentivos a partir do mês de abril. Voltando a analisar a figura 2, é possível perceber que 
as Prefeituras assumiram a totalidade dos custos, contando apenas com os incentivos federais, 
já que não houve redução de equipes. Os pagamentos só foram regularizados em 2003, 
quando o montante referente aos 9 meses de 2002 foi dividido em 12 parcelas, as quais eram 
pagas com as parcelas normais do exercício de 2003. 

Finalmente, em 2004, novas modificações: o decreto 11.684, de 8 de setembro de 
2004, determinou que as equipes implantadas, a partir daquela data deveriam, 
obrigatoriamente, contemplar a saúde bucal com 1 Dentista e 1 ACD ou 1 THD. Com isso, 
das 301 equipes de saúde da família em Mato Grosso do Sul, 210 (69,8%) realizam atividades 
de saúde bucal. 

Os valores estabelecidos naquele Decreto permanecem os mesmos em 2006 e são 
calculados por faixa de cobertura populacional para pagamento por equipe, por ano: 

Tabela 1 – Cobertura populacional para pagamento por equipe 

Valores em R$ 1,00 

% de cobertura Equipes sem saúde 
bucal 

Equipes com saúde 
bucal I * 

Equipes com saúde 
bucal II * 

0 a 29,9% 16.800 27.000 30.000
30 a 49,9% 19.200 29.400 32.400
50 a 69,9% 21.600 31.800 34.800

70 e mais 24.000 34.200 37.200
*Equipes com saúde bucal, tipo I, contam com ACD e, tipo II, com THD. 

Além dos repasses financeiros, também foram doados equipamentos e construídas ou 

reformadas unidades básicas de saúde com recursos repassados pelo gestor estadual (Tabela 2).  

Tabela 2 – Construção de unidades e aquisição de equipamentos, realizadas pelo 
governo de Mato Grosso do Sul, a fim de apoiar a estratégia de saúde  

da família nos municípios sul-mato-grossenses de 2001 a 2004 

Valores em R$ 1,00 
KITS PSF 

(mobiliários e 
equipamentos 
médicos e de 
enfermagem) 

EQUIPAMENTOS 
E VEÍCULOS PARA 

ACS 

OBRAS EM 
UNIDADES 

BÁSICAS DE 
SAÚDE 

VEÍCULOS PARA 
ASSENTAMENTOS 

170 

500 bicicletas 
2.000 pranchetas 

3.500 termômetros 
3.500 fitas métricas 

3.500 balanças 

41 UBS 
08 caminhonetas 
08 ambulâncias 

08 motos 

2.251,550  7.642.970 1.103.000 
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Dessa forma, é possível concluir que o estado de Mato Grosso do Sul tem mantido 

uma política de indução à implantação da estratégia de saúde da família, levando a quase 

totalidade dos municípios (97,4%) a reorganizar sua atenção básica a partir desse modelo de 

atenção. 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE 

Campo Grande ocupa 8.118,40 km num espaço geográfico privilegiado na região 

central do estado de Mato Grosso do Sul, nas imediações do divisor de águas das bacias dos 

rios Paraná e Paraguai, onde os elementos básicos da natureza tornam-se fatores 

imprescindíveis para a fixação do homem.  

Abriga, atualmente, 765.247 habitantes e conhece bem as rápidas caminhadas: 27 anos 

depois da primeira visão de José Antonio Pereira, seu fundador, já chegava à categoria de 

município, desanexando-se da Comarca de Nioaque. 

Gradativamente foi centralizando no sul do então estado de Mato Grosso as principais 

atividades econômicas e políticas e, aos 78 anos, a jovem morena (assim chamada em virtude 

da cor vermelha de sua terra) já era a capital do novo estado de Mato Grosso do Sul. 

Localiza-se em zona neo-tropical pertencente aos domínios do Cerrado, com clima 

tropical úmido de estação chuvosa no verão e seca no inverno. Possui dois Distritos: 

Anhandui e Rochedinho, que são considerados zona urbana para fins de planejamento. 

Suas características praticamente planas facilitaram a ocupação espraiada da cidade 

que, inicialmente, se deu entre as margens dos córregos: Prosa e Segredo e explodiu nos anos 

60, evoluindo para uma configuração urbana radial, onde praticamente todos os acessos 

convergem para o centro, reforçando a centralidade comercial e de serviços (PLANURB, 

2004). 

Segundo o censo do IBGE em 2000, 98,84% dos campo-grandenses estão em zona 

urbana, a qual foi dividida, para fins administrativos, em 06 regiões que receberam os nomes 

dos seus principais cursos d’água, além da área central: Segredo, Prosa, Bandeira, 

Anhanduizinho, Lagoa e Imbirussu. 

Essa regionalização embasa todas as ações governamentais e permite o 

compartilhamento da base municipal de dados por todos os órgãos da Prefeitura de Campo 

Grande. Também é importante para o controle social: desde 1994 cada região tem um 

Conselho Regional Urbano composto por moradores eleitos por seus pares que atua 
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fortemente no processo do orçamento participativo e fiscaliza sua execução através de 

discussões mensais. 

Cabe aqui salientar que a participação da sociedade na construção e execução de 

políticas públicas possui em Campo Grande um arcabouço bem estruturado: os 7 Conselhos 

Regionais Urbanos discutem os problemas de todos os setores de sua região e se articulam 

com os Conselhos Setoriais (saúde, educação, assistência social, desporto e lazer, cultura etc) 

para o encaminhamento de assuntos específicos, ou ainda com o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, quando o tema envolve a adoção de medidas integradas de 

governo. 

O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE: ORIGEM E 

EVOLUÇÃO 

Bem articulada, a cidade de Campo Grande acompanhou e participou de todos os 

avanços da saúde no Brasil, traçando seu próprio caminho.  

Em 1958 foi criada a Secretaria de Educação e Saúde Pública e, em 1959, coube ao 

Serviço de Saúde a responsabilidade pela assistência médica aos funcionários municipais e 

pelos atendimentos de urgência e emergência voltados para a população em geral.  

Em 1964, acompanhando a tendência nacional, a Secretaria de Saúde foi 

desmembrada da Secretaria de Educação, recebendo a designação de Secretaria de Saúde e 

Assistência Social e mantendo-se sem alterações significativas até 1979, quando ocorre a 

divisão do estado de Mato Grosso. 

Naquele ano, a Lei 1.811, em seu artigo 5º promove a reforma administrativa da 

Prefeitura e cria a Secretaria de Higiene e Saúde Pública (SESAU), surgindo posteriormente a 

Divisão de Programas Especiais (Lei 1.832, de 23 de julho de 1979). 

No entanto, a existência dessa estrutura não impedia a superposição de atividades com 

a Secretaria Estadual de Saúde: a SESAU possuía 17 Postos de Saúde localizados na periferia 

da cidade e o estado operava 6 Centros de Saúde nas áreas mais centrais, sem que houvesse 

articulação efetiva e, principalmente, sem nenhum princípio de regionalização e 

territorialidade. 

Cinco anos depois, em 1984, preparando o caminho para as Ações Integradas de 

Saúde (AIS), foi desenvolvido um projeto multi-institucional que dividiu Campo Grande em 4 

regiões e estabeleceu que cada uma teria um Centro de Saúde 24 horas como unidade de 
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referência. Foi um esvaziamento da atenção básica: a população passou a dar preferência para 

o pronto atendimento. 

Tendo celebrado o Convênio nº 14/84, referente à implantação das AIS no estado, a 

Secretaria Estadual de Saúde em Mato Grosso do Sul (SES/MS), assina um Termo Aditivo 

com o município de Campo Grande, em maio de 1986 que seria substituído logo em seguida 

pelo Convênio nº 26/86 destinado à instalação do Sistema Unificado e Descentralizado de 

Saúde (SUDS). 

A análise da situação de saúde, contida na Programação e Orçamentação Integradas 

(POI), em 1989, apontou o déficit financeiro como responsável pelas dificuldades em 

desenvolver ações efetivas na área da saúde. A SESAU mantinha como sua finalidade 

“prestar serviços voltados ao campo da Higiene e da Saúde Pública” mas evoluiu criando o 

Conselho Municipal de Saúde, em 27 de dezembro de 1990, bem como o Fundo Municipal de 

Saúde, em 6 de janeiro de 1991. 

Com a edição da Norma Operacional Básica (NOB) de 1993, a SESAU assume, em 22 

de abril de 1994, a gestão PARCIAL dos serviços de saúde situados em seu território. No 

mesmo ano, a Lei 7.062, de 20 de dezembro, reorganiza sua estrutura básica. 

É estabelecida a nova Missão da gestão municipal de saúde: “identificação e 

divulgação dos fatores condicionantes e determinantes das doenças; formulação e execução 

das políticas de saúde para redução de agravos, com base em indicadores sócio-econômicos e 

culturais da população; promoção da assistência integral às pessoas, por meio de ações de 

prevenção de doenças e de promoção e recuperação da saúde; a fiscalização e controle dos 

serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde e o meio ambiente”. 

O novo olhar e o conceito ampliado de saúde acompanham a decisão de se tornar 

GESTOR SEMI PLENO em 1996 e, em 11 de fevereiro de 1998, é publicada a Portaria nº 

108 do Gabinete do Ministro da Saúde, declarando o município de Campo Grande em 

GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DA SAÚDE. 

Assumir a gestão plena propiciou à capital reorganizar a rede prestadora de serviços, 

definindo os níveis de atenção e implantando unidades de referência: em menos de 06 anos, 

constaria no seu Relatório de Gestão 2002 que os serviços próprios municipais respondem por 

praticamente 100% da atenção básica (persistiam no Hospital Universitário alguns 

procedimentos faturados como atenção básica em pronto socorro) e 41,8% da média 

complexidade.  
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Esta situação se mantém na data atual, sendo que a rede básica municipal apresentou 

gradativa substituição do modelo tradicional para a estratégia de saúde da família: em 1999 

eram 35 UBS tradicionais; em 2006 são 54 UBS, das quais 23 (42,6%) trabalham com o PSF. 

Hoje, a rede própria municipal conta com:  

• 54 Unidades Básicas de Saúde com a presença da estratégia de saúde da família 

em 23, onde atuam 47 equipes (cobertura = 24,6% da população); 

• 09 Centros Regionais de Saúde (Nova Bahia, Coronel Antonino, Moreninha, 

Tiradentes, Universitário, Coophavilla, Vila Almeida, Aero-Rancho e Guanandy); 

• 09 Policlínicas Odontológicas; 

• 02 serviços de referência distrital – Hospital da Mulher e Centro Especializado 

de Assistência à Mulher;  

• 10 serviços de referência municipal – Centro de Especialidades Médicas, Centro 

Ortopédico Municipal, Centro de Atendimento Básico em Oncologia, Centro 

Especializado em Doenças Infecto-Parasitárias, Centro de Especialidades 

Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial tipo II, Centro de Atenção 

Psicossocial Infantil, Centro de Atendimento ao Escolar, Laboratório Central 

Municipal e Centro de Controle de Zoonoses.  

Além dos serviços próprios a SESAU convenia com 02 hospitais públicos e 05 

privados filantrópicos, em regime de co-gestão, oferecendo atendimento de referência 

estadual. Complementarmente, existem contratos com a rede privada de fins lucrativos para 

oferta principalmente de procedimentos de alta complexidade. 

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE E SAÚDE DA FAMÍLIA: ATUAÇÃO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

Como já foi dito anteriormente, a experiência de regionalização da saúde teve início 

em 1984, no período que antecedeu às AIS. À época, eram quatro regiões e cada uma possuía 

um Centro de Saúde de referência, com características de pronto atendimento. 

Com o desenvolvimento do processo de urbanização, a Prefeitura de Campo Grande 

definiu 7 (sete) regiões urbanas (Plano Diretor de Campo Grande – Lei Complementar nº 5 de 

22 de novembro de 1995) que passaram a ser utilizadas por todos os órgãos da administração 

municipal no intuito de compartilhar a mesma base de dados e uniformizar critérios para 

implantação de serviços, entre outras medidas do planejamento municipal. 
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Unidades com quatro gabinetes odontológicos dispostos em roseta, permitindo a 

atuação simultânea de: 3 Dentistas, 1 THD e 2 ACD, destinadas a atender às crianças de 7 a 

14 anos da rede municipal de ensino, no contra-turno matutino e vespertino, com atividades 

curativas e preventivas, bem como a população adulta no período noturno. 

A SESAU organizou seus distritos sanitários a partir das regiões urbanas: Distrito 

Norte (regiões: Prosa e Segredo); Distrito Sul (regiões: Anhanduizinho e Centro); Distrito 

Leste (região Bandeira) e Distrito Oeste (regiões: Lagoa e Imbirussu). 

Cada Distrito passou a contar com centros de saúde 24 horas, policlínicas 

odontológicas e unidades básicas de saúde, na tentativa de organizar uma rede de serviços 

articulada com o seu território.  

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) da rede municipal de saúde, em Campo Grande 

– MS, foram organizadas a partir de uma equipe composta de: 6 médicos (2 pediatras, 2 

clínicos gerais e 2 obstetras), 2 dentistas, 1 enfermeiro, 4 auxiliares de enfermagem e outros 

profissionais que exercem funções auxiliares. 

Operacionalmente, em função da carga horária de 20 horas semanais, metade dos 

profissionais dessas categorias trabalharia pela manhã e outra metade atenderia à tarde. Já o 

pessoal de enfermagem tem regime de 40 horas semanais. 

Nem sempre esta equipe esteve completa na UBS, principalmente pela falta de 

pediatras e clínicos gerais, o que gerava sobrecarga para alguns profissionais e, 

principalmente, motivava os pacientes a procurarem outras unidades fora do seu território. 

Isto impedia o vínculo da equipe com seus clientes, dificultava o planejamento de 

insumos e mascarava as informações sobre cumprimento de metas, ou seja, não permitia que a 

atenção básica fosse resolutiva e acolhedora, organizada a partir das demandas sociais locais. 

Além disso, os chamados Centros Regionais de Saúde 24 horas, em número de 09 

(nove), dois por Distrito Sanitário, exceto o Distrito Leste que possui 03 (três) CRS, atuavam 

como atrativo para a clientela que preferia o pronto atendimento. 

Estes motivos e a política indutora adotada tanto pelo Ministério da Saúde, como pelo 

Governo Estadual, levaram o município a se preparar para implantação da estratégia de saúde 

da família. 

Em 30 de abril de 1997, durante a 54ª reunião ordinária, o Conselho Municipal de 

Saúde autorizou a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
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Em julho de 1997 o município de Campo Grande teve sua área urbana mapeada e em 

outubro do mesmo ano foi realizada, pelo gestor estadual de saúde, a primeira seleção de 

agentes. Na época, eram 127 micro-áreas distribuídas em 5 áreas correspondentes às unidades 

dos bairros Nova Lima, Aero-Rancho (2 áreas), Nova Bahia e Coophavilla. 

Esse quantitativo foi aprovado pela Lei 3.371, de 23 de setembro de 1997, que 
autorizou a implantação do PACS em Campo Grande, de acordo com as diretrizes do 
Ministério da Saúde. Naquele dispositivo legal havia a exigência da escolaridade (ensino 
fundamental); a obrigatoriedade de se submeter a um treinamento de 300 horas e a previsão 
de duas etapas na implantação do programa: a primeira com os 127 agentes e a segunda, a 
partir de janeiro de 1998, com mais 632 agentes, totalizando 759. 

Cabe notar que tais cargos foram criados como cargos comissionados, de Direção e 

Assessoramento Intermediário, conforme orientação contida em Manual do Ministério da 

Saúde. Mais tarde, esse fato seria questionado pelo Ministério Público do Trabalho e levaria a 

Prefeitura a realizar concurso público para essa categoria funcional. 

Em 5 de janeiro de 1998, foi iniciado o treinamento para os primeiros agentes 

selecionados e, em fevereiro do mesmo ano, eles já iniciavam o cadastramento das famílias 

em suas respectivas micro-áreas.  

Em setembro de 1998 a segunda seleção, desta vez envolvendo 632 agentes que foram 

treinados no mês seguinte e, juntamente com os já atuantes, formaram 29 equipes, o que 

corresponde a uma cobertura de quase 70% da população da época.  

Concomitantemente, houve a assinatura de um Termo de Cooperação Mútua entre a 

SESAU e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), visando a municipalização do controle 

de endemias. Para tanto, foram municipalizados os agentes de saúde pública e guardas de 

endemias residentes em Campo Grande, além de alguns técnicos das áreas gerenciais. 

Tratava-se de iniciativa exclusivamente local, já que a Portaria da municipalização das 

ações da FUNASA, em âmbito nacional, só seria publicada no final de 1999. 

Os servidores federais juntaram-se aos agentes comunitários e a alguns agentes de 
saúde pública anteriormente concursados pela Prefeitura e foram capacitados a centrar sua 
atenção na visita domiciliar como visita de saúde, verificando todas as situações de risco 
referentes às doenças e agravos daquele território. Os agentes comunitários nas áreas mais 
periféricas e os agentes de saúde nas áreas mais centrais 

Houve muita controvérsia sobre essa proposta de trabalho, principalmente por parte 

dos enfermeiros, supervisores do PACS, que consideravam estar ocorrendo uma distorção do 
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trabalho dos agentes comunitários, mesmo sob a evidência epidemiológica de que a dengue, 

por exemplo, era um dos principais agravos do município. 

Por outro lado, os agentes municipalizados tinham dificuldades em se integrar aos 

ACS e, alguns, de assumir tarefas diferentes do controle específico de vetores. Mesmo assim, 

houve a integração: os agentes mais experientes da FUNASA assumiram a função de 

Supervisor Geral (1 por Distrito) e de Supervisor de Área (1 por UBS), apoiando a ação dos 

enfermeiros. 

Essa parceria se fortaleceu ainda mais durante a epidemia de dengue em 2000, que foi 

debelada graças ao trabalho integrado destas e de outras equipes como, por exemplo, os 

fiscais sanitários e os pontos focais da Vigilância Epidemiológica nas UBS. 

Nessa época, foram criados novos cargos comissionados, desta vez, destinados ao 

combate das endemias, particularmente a dengue. Com isso, somavam-se mais de mil agentes 

de saúde de diversos tipos de vínculo, realizando visitas domiciliares e outras operações de 

campo. 

No entanto, como já foi dito antes, o Ministério Público do Trabalho passou a apontar 

a irregularidade de manter cargos comissionados em nível de execução, já que esses cargos 

existem para direção ou assessoria. 

Mesmo tendo comprovado que os cargos foram criados e preenchidos para finalidades 

exclusivas e que todos os direitos trabalhistas eram cumpridos, a Prefeitura de Campo Grande 

foi obrigada a acatar a proposta de assinatura de um termo de Ajuste de Conduta (TAC), onde 

estava estabelecida a realização de concurso público para os Agentes Comunitários de Saúde. 

O cargo de Agente Comunitário foi criado, em 12 de dezembro de 2002, pela Lei 

Municipal 3.994, juntamente com a Agência Municipal de Prestação de Serviços à Saúde, 

encarregada de recrutar, contratar e promover a qualificação básica dos ACS. Essa Autarquia 

Municipal vinculada à Secretaria Municipal de Saúde foi necessária a fim de permitir a 

adoção do regime celetista, após concurso público, no intuito de preservar a exigência de 

moradia no local de atuação, requisito também previsto na mesma Lei já citada.  

O concurso se transformou em mega-operação administrativa, com a publicação em 

Diário Oficial das 960 micro-áreas e a inscrição de 3.825 candidatos. Houve muitos recursos 

administrativos e judiciais impetrados por candidatos descobertos residindo fora da área de 

atuação. Mesmo assim, foi possível contornar a situação e manter as ações sem 

descontinuidade. 
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Uma das medidas que contribuiu para o equilíbrio da situação foi o empenho dos 

supervisores, enfermeiros e agentes de saúde municipalizados pela FUNASA, que realizavam 

sessões de estudo, ao final do dia, utilizando material didático elaborado e distribuído pela 

própria Secretaria. Com isso, o índice de aprovação por parte dos agentes que atuavam 

anteriormente ao concurso, foi de quase 80%. 

Como nos demais municípios brasileiros, a implantação do PACS foi uma ação 

preparatória para a chegada da estratégia de saúde da família em Campo Grande. A 

reorganização da atenção básica já estava entre as prioridades da agenda municipal pelos 

motivos anteriormente citados e o PSF parecia ser uma decisão acertada. 

Assim, durante a 88ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em, 

28 de abril de 1999, portanto 15 meses após o início das atividades dos agentes comunitários, 

a SESAU foi autorizada a implantar o PSF no território campo-grandense. 

De início, a Prefeitura não criou cargos específicos. Foram elaborados termos de 

opção para médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, já pertencentes ao quadro de 

servidores municipais devidamente concursados, a fim de conhecer o número real de 

profissionais que aceitariam trabalhar com a estratégia de saúde da família. 

A partir de então, o caminho foi lento, como se pode ver no Quadro 2 a seguir, 
principalmente em função da baixa adesão dos médicos, fato que se contrapunha ao 
comportamento dos demais profissionais: a maioria dos enfermeiros e auxiliares de 
enfermagem desejava deixar suas funções em diversos pontos da rede própria municipal de 
saúde para ingressar numa equipe de saúde da família. 

Tabela 3 – Evolução da cobertura em saúde da família no município de 
Campo Grande – MS, de 1999 a 2005 

Ano 
Equipes 

implantadas por 
ano 

Total de 
equipes 
atuando 

População Pessoas 
cadastradas 

Cobertura em 
% 

1999 04  04 649.595 – – 
2000 06  10 663.621 21.417 3,2 
2001 09  19 679.283 45.376 6,7 
2002 04  23 692.546 79.129 11,4 
2003 10  33 705.973 81.346 11,5 
2004 11  44 719.362 124.879 17,3 
2005 03  47 749.770 136.312 18,2 
2006 01 48 765.245 139.762 18,2 
Fonte: Relatório da Coordenadoria Geral do PACS/PSF – Secretaria Municipal de Saúde – Campo Grande, MS – 
2005 e relatório do segundo trimestre de 2006. 
Obs.: o SIAB começou a ser alimentado em janeiro de 2000. 
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Entretanto, deve-se apontar que a lenta evolução no crescimento do número de equipes 

não impediu a implantação de iniciativas inovadoras. 

Pelo trabalho dos agentes comunitários, haviam sido mapeadas 32 áreas chamadas “de 

risco”, em função de indicadores como: 

• cobertura de saneamento básico; 

• deficiência na iluminação pública e de área asfaltada; 

• número de crianças sem acesso ao atendimento pré-escolar; 

• número de crianças fora da escola; 

• número de adolescentes e de idosos; 

• existência de famílias numerosas e/ou desagregadas com crianças pequenas; 

• desemprego; 

• falta de espaços e opções para esporte e lazer; 

• risco ambiental. 

Esse mapeamento determinou a prioridade para localização das primeiras equipes de 

saúde da família: seriam 49 equipes, atendendo a cerca de 170 mil pessoas (27% de cobertura 

populacional à época). 

A proposta foi discutida com o Conselho Municipal de Saúde e ficou acordada uma 

hierarquização das áreas de risco, de forma que a estratégia de saúde da família poderia ser 

implantada em 5 (cinco) etapas, começando das mais críticas para as menos críticas: na 

primeira etapa 9 áreas; na segunda 4 áreas; na terceira 3 áreas; na quarta 7 áreas e na quinta 9. 

Foram organizadas comissões paritárias (usuários, trabalhadores e representantes do 

órgão gestor) que visitaram todas as áreas e acompanharam a instalação das equipes. 

Entretanto, a seqüência anteriormente estabelecida não ocorreu exatamente como programada. 

Na verdade, as equipes foram se formando conforme a adesão dos profissionais, 

porém sempre respeitando as áreas de risco. Houve seleção interna para enfermeiros e 

auxiliares de enfermagem, já que o número de adesões era superior ao número de equipes. 

No dia 1º de julho de 1999, o Diário Oficial de Campo Grande (DIOGRANDE) nº 

363, publicou a nomeação das primeiras quatro equipes de saúde da família, lotadas na UBS 

Macaúbas, um bairro no extremo sul da cidade, na região do Anhanduizinho, Distrito 

Sanitário Sul. 
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Daí em diante, o processo tomou características próprias como é o caso da inserção do 

profissional Assistente Social nas equipes de saúde da família: eles foram convidados a 

assumir a gerência das UBS e exercer um duplo papel, como gerentes e como articuladores 

das questões sociais que envolvem as famílias atendidas. 

Também os fisioterapeutas, os psicólogos e os nutricionistas, foram agregados. Não 

por equipe, mas como referência para uma região ou conjunto de equipes. Os primeiros fazem 

atendimento domiciliar aos acamados e os demais prestam serviços nas Unidades, 

individualmente ou para grupos, conforme encaminhamento das equipes.  

Outra peculiaridade do PSF em Campo Grande diz respeito á incorporação da saúde 

bucal: antes mesmo de ser oficializado o incentivo federal, foram selecionados dentistas e 

auxiliares de consultório dentário para atuação com as equipes de saúde da família. 

A adesão desses profissionais também foi expressiva, sendo necessária uma seleção 

interna a fim de estabelecer uma listagem seqüencial para lotação nas equipes. 

Quanto aos ACS, como não havia esse cargo no Quadro da SESAU, foram recrutados 

todos os servidores que já executavam essas tarefas e tinham o primeiro grau completo, a fim 

de receber treinamento realizado pelos próprios dentistas, no sentido de conhecerem a 

estratégia de saúde da família e se atualizarem com os parâmetros da biossegurança, entre 

outros aspectos. 

Aqueles que alcançaram avaliação positiva foram registrados pelo Conselho Regional 

de Odontologia e enquadrados na nova função, o que não foi suficiente para suprir todas as 

equipes, uma vez que também era necessário lotar esses auxiliares nas Policlínicas 

Odontológicas e nos consultórios odontológicos das UBS sem saúde da família. 

Dessa forma, foi criado o cargo de ACD e realizado o concurso público para seu 

provimento. 

Processo similar se deu com os Médicos. Através dos Decretos Municipais 1.620 e 

1.647, de 8 e 16 de dezembro de 2003, respectivamente, foi criado o cargo de Médico da 

Família e oferecida a oportunidade de ampliação da carga horária semanal de 20 para 40 

horas, a fim de atuarem no PSF, àqueles servidores municipais que já eram concursados como 

médicos.  

Poucos aderiram. Praticamente os que já estavam atuando e recebendo através de 

produtividade, a fim de serem remunerados por 40 horas semanais. Em seguida, foram 

oferecidas 40 vagas em concurso público, das quais apenas 22 restaram preenchidas.  
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O que vem sendo utilizado como artifício para não deixar equipes descobertas, ou 

mesmo ampliar o número de equipes, é a Lei Municipal que permite a contratação temporária 

e em caráter emergencial, por seis meses prorrogáveis por igual período. 

Isto é um problema no que diz respeito ao vínculo do médico com o restante da equipe 

e a comunidade e também gera insegurança para o profissional. 

A Prefeitura realiza novos concursos a cada ano, o que onera sobremaneira os cofres 

públicos e, mesmo assim, tem dificuldades de lotação. Ainda em 2006 está previsto novo 

concurso público. 

Segundo Corina Galhardo Martinho, que atuou como médica de família e, depois, na 

coordenação do Programa, a dificuldade de adesão do médico ao PSF em Campo Grande, se 

deve à impossibilidade de assumir o compromisso com as 40 horas semanais e à remuneração 

que é considerada (pelos médicos) insuficiente. Ela realizou uma pesquisa, em 2003, com 64 

médicos da rede municipal de saúde e obteve os seguintes resultados: 

• 80% disseram que não gostariam de trabalhar como médico de família; 

• 55% justificaram a falta de interesse pela dificuldade em permanecer 8 horas por 

dia na Unidade; 51% apontaram como motivo a baixa remuneração; (*) 

• 40% responderam que para ser atrativa a remuneração deveria estar acima de R$ 

8.000,00 por mês. 

(*) para essa pergunta eram admitidas uma ou mais alternativas. 

Um passo importante para enfrentar esse problema foi a celebração de convênio entre 

a SESAU e a Universidade para o Desenvolvimento da Região do Pantanal (UNIDERP), que 

oferece vários cursos na área da saúde, entre eles o de Medicina.  

O objeto desse convênio é a interação ensino-serviço, que começa com o 

acompanhamento, pelos acadêmicos, das visitas domiciliares realizadas por ACS. Os alunos 

aprendem a conhecer o território e seus atores, bem como a discutir as determinantes sócio-

econômicas das doenças e a inserção do médico na equipe de saúde da família. 

Os próprios médicos das equipes são os tutores (a Universidade os remunera para tal, 

repassando recursos ao Fundo Municipal de Saúde, que realiza os pagamentos aos 

servidores). Já é possível perceber uma mudança de postura entre os alunos. Além disso, a 

primeira turma formada nesse curso já trouxe profissionais para os Quadros da SESAU. 
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De qualquer forma, em que pesem as dificuldades aqui relatadas, a estratégia se 

consolidou. O impacto nos indicadores é positivo. As equipes têm se voltado para outras 

atividades além do atendimento tradicional, como apontaram as diversas Mostras Anuais que 

vêm sendo realizadas desde novembro de 2000, com as experiências inovadoras e bem 

sucedidas. 

Uma delas foi premiada pelo Banco do Brasil, como Produção de Tecnologia Social: 

construção de filtros para água a partir de garrafas plásticas. 

Campo Grande também aderiu ao Projeto de Expansão e Consolidação da Estratégia 

de Saúde da Família (PROESF), iniciativa do Ministério da Saúde com recursos oriundos do 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), englobando o período de 

sete anos que vai de 2002 a 2008. 

Os recursos da primeira etapa (2002/2004) foram utilizados na compra de 

equipamentos e mobiliários para as UBS; de um veículo adaptado para transporte de pacientes 

com necessidades especiais referenciados pelas equipes para os serviços de reabilitação e para 

a contratação de consultoria por parte da Escola de Saúde da Família do município de Sobral, 

no estado do Ceará. 

Esta última apresentou a discussão do acolhimento nas UBS e do processo de 

avaliação interna das equipes, através da atuação dos chamados tutores (técnicos da SESAU 

que atuam como gerentes de programas ou de setores, especialmente capacitados para tal 

função), dentro de uma política de educação permanente. 

A EXPERIÊNCIA DA CASSI20  COM A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

A CASSI foi criada em 27 de janeiro de 1944, por um grupo de funcionários do Banco 

do Brasil, com o objetivo de obter ressarcimento das despesas com saúde. Era uma caixa de 

auxílio de adesão voluntária. 

Passou a ter filiação obrigatória a partir de 1973, sendo administrada pelo próprio 

Banco até que em 1986 tem início a reforma estatutária e, dez anos, depois, a consolidação da 

autonomia administrativa. Hoje, é uma empresa de auto-gestão em saúde com abrangência 

nacional que oferece dois tipos de plano: o Plano de Assistência e o Plano Saúde Familiar. 

Este último, o CASSI Família, foi lançado em 1997, destinado a atender familiares de 

associados e ex-associados, tendo conseguido a adesão de 130 mil pessoas logo na sua 

                                                 
20 Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI). 
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implantação, embora o tempo de operação tenha demonstrado que o vínculo exclusivo ainda 

não foi conseguido. 

A trajetória da CASSI tem procurado os caminhos da promoção da saúde: em 1998, 

equipes multidisciplinares passam a realizar visitas domiciliares (SEMPRE SAÚDE CASSI); 

em 1999 é criado o Conselho dos Usuários; em 2000 os programas: Anti-tabagismo e 

Prevenção de Acidentes; em 2003 o programa Plena Idade e em 2004 a política de Atenção à 

Pessoa com Deficiência além da prática do referenciamento de serviços. 

Em Mato Grosso do Sul, a CASSI adquire o enfoque de saúde da família no ano de 

2002, com a instalação da nova Unidade inaugurada em 16/08/02 e a criação, em outubro de 

2003, de um Módulo de Atenção Integral à Saúde, mantendo o número de 4.404 usuários 

distribuídos no município de Campo Grande, capital do estado. 

Na ocasião, foi realizada uma Oficina de Trabalho com duração de 04 dias, a fim de 

informar e sensibilizar toda a equipe da Unidade, inclusive os trabalhadores administrativos. 

Essa proposta compõe o Projeto Técnico ESF/MS, cuja implantação foi prevista para 

dois anos, findos os quais deveriam estar organizadas 03 equipes nucleares (médico de família 

e auxiliar de enfermagem21) e 01 equipe de apoio composta de enfermeiro, nutricionista, 

psicólogo e assistente social. Cada equipe nuclear estaria vinculada a cerca de 400 famílias, 

atendendo o associado funcionário e seus parentes consangüíneos até terceiro grau (o 

pagamento do plano é feito por pessoa).  

A equipe de apoio multiprofissional trabalha 40 horas por semana e realiza atividades 

em grupo (25 h/semana), além de atendimento individual (15h/semana). 

Os médicos também trabalham 40 horas por semana, distribuídas da seguinte maneira: 

20 horas em atendimento a pacientes agendados; 10 horas no Pronto Atendimento para a 

população cadastrada e 10 horas para planejamento de suas atividades, visitas domiciliares, 

visitas hospitalares, discussão de casos, seminários etc. 

O professor Yves Talbot, do Departamento de Medicina de Família e Comunidade e 

Administração em Saúde, da Universidade de Toronto, no Canadá, orientou a elaboração do 

Curso Básico para capacitação das equipes, com base nas premissas e ferramentas da 

estratégia de saúde da família existente no Sistema Único de Saúde (SUS). 

No entanto, segundo informação do Gerente da Regional, Julio César Camisolão, 

durante entrevista realizada, em 9 de outubro de 2006, a operacionalização da proposta ainda 

                                                 
21 Em 2006, são técnicos de enfermagem. 
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apresenta problemas, como um sistema de informações bastante deficitário, a falta de 

organização da porta de entrada e a falta de regionalização ou adoção do critério da 

territorialidade. 

Na concepção do projeto havia a divisão das equipes por território, porém os usuários 

procuram o serviço próximo de onde trabalham e não de onde moram, o que levou ao 

abandono da regionalização e motivou a realização de algumas atividades coletivas nas 

próprias agências bancárias. 

Além disso, pode-se dizer que não há vínculo de cuidado entre profissionais e 

usuários, uma vez que a população cadastrada no CASSI Família procura tanto o médico de 

família como os outros médicos do Plano de Assistência que atende associados funcionários e 

seus dependentes diretos.  

Essa característica, ainda segundo Camisolão, é presente nas regionais: centro oeste e 

sul, onde a adesão dos usuários é bem maior ao Plano de Assistência. 

Está sendo estudada a implantação do plano CASSI Família no município de 

Dourados, situado a 280 Km de Campo Grande, no cone sul do estado. Ali existem 1.250 

usuários urbanos do Plano de Assistência, o que comportaria 1 equipe nuclear, mas não 

suportaria 01 equipe de apoio, que é prevista para cada 03 equipes nucleares. 

A estratégia utilizada pela CASSI para obter adesão ao plano de saúde familiar é a 

abordagem dos associados com mais de 60 anos de idade, que utilizam os serviços com mais 

freqüência. No entanto, ainda é predominante a preferência por médicos especialistas. 

Outro problema abordado por Camisolão, é a rotatividade dos médicos motivada pela 

exigência de cumprimento da carga horária de 40 horas semanais e a insuficiência dos 

vencimentos. Como o vínculo é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o 

movimento de demissão e admissão de profissionais é bastante dinâmico.  
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APÊNDICE C 

Aspectos Institucionais, do Emprego e da Atividade do Médico na Atenção 

à Saúde da Família: Estudo de Caso nos Setores Público e Privado nos 

Municípios de Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Palmas. 

 

Fátima Ticianel Schrader22 
Ilva Félix do Nascimento (col.)23 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

Este estudo pretende contribuir para a caracterização do processo de trabalho em 

Atenção Básica/Saúde da Família, nos aspectos institucionais. Faz parte do projeto 3 – plano 

diretor 2006 – ObservaRH/NESP/CEAM/UNB que de forma complementar analisará os 

aspectos do emprego e da atividade do Médico nas capitais de Cuiabá, Campo Grande, 

Goiânia e Palmas.  

Cuiabá, capital de Mato Grosso, localiza-se na região Centro Oeste do Brasil e possui 

uma área de 3.224,68 km². O processo de urbanização iniciou no final dos anos trinta do 

século passado, intensificou-se na década de sessenta, quando passou à condição de pólo de 

apoio à ocupação da Amazônia meridional brasileira, sendo chamado de Portal da Amazônia. 

A divisão do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ocorreu em 1977.  

Faz limites com os municípios de: Acorizal, Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães, 

Santo Antonio do Leverger e Várzea Grande. O clima é essencialmente tropical continental 

seco. A vegetação nativa do município de Cuiabá caracteriza-se como cerrado, cerradão, mata 

ciliar, mata semidecideia e mata de encosta. Predominam as atividades de comércio, serviços 

e indústrias; na agricultura prevalecem as lavouras de subsistências e hortifrutigranjeiras. 

Possui uma densidade demográfica de aproximadamente 162,7 habitantes/km² e uma 

taxa de crescimento populacional de 2,72 % ao ano (IPDU24). Em 2005 apresentou uma 

                                                 
22 Enfermeira, especialista em planejamento e gestão em saúde/Núcleo de Desenvolvimento em Saúde -
ISC/UFMT. 
23 Assistente Social, especialista em Saúde Pública/Núcleo de Desenvolvimento em Saúde/ISC/UFMT e 
COSEMS/MT. 
24 Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá 
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estimativa populacional de 533.801 habitantes, sendo 48,7% população masculina e 51,3% 

feminina (IBGE). A população urbana corresponde a 98,6% e a rural 1,4%. 

O sistema de saúde público, conforme será descrito, passou por profundas 

modificações desde o período colonial até os dias atuais. A implantação do Sistema Unificado 

e Descentralizado de Saúde (SUDS), depois o Sistema Único de Saúde (SUS) foi 

determinante para o crescimento da rede de serviços e a constituição de um modelo de 

atenção em busca da universalidade, eqüidade, participação popular e integralidade, através 

da ampliação do acesso e melhoria da qualidade. 

Ainda é marcante a dependência do sistema de saúde de Cuiabá, do setor privado 

contratado, pela ausência de serviços públicos, tanto municipais, mas principalmente 

estaduais e federais de alta complexidade ambulatorial e hospitalar. A ampliação dos serviços 

contratados se deu a partir da habilitação do município em gestão Semi-plena (Norma 

Operacional Básica 01/93/SUS). 

A implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) em Cuiabá tem início em 1998 

e vem ocorrendo de forma lenta e gradual, cuja proporção da população coberta em 2006 é de 

25,6 % (BRASIL, 2006). O serviço predominante de atenção básica ainda é o tradicional 

Centro de Saúde. A saúde da família vem modificando o processo de trabalho na atenção 

básica, introduzindo mudanças na forma de organização do cuidado, nas práticas de gestão e 

na relação da equipe com a comunidade. 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar o processo histórico do Sistema Público 

de Saúde no Município de Cuiabá, com ênfase para a Atenção Primária de Saúde e na 

implantação do Programa de Saúde da Família. 

O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO: ORIGEM E EVOLUÇÃO 

Do período colonial ao século XIX 

Cuiabá foi fundada em 8 de abril de 1719, por bandeirantes paulistas na busca de ouro. 

A 1º de janeiro de 1727, Cuiabá recebe foro de vila, passando a se chamar Villa Real25 do 

Senhor Bom Jesus do Cuyabá. Em 17 de setembro de 1818, por Carta Régia de D. João VI, a 

vila de Cuiabá é elevada à categoria de cidade.  

                                                 
25 Em 1740 existiam mais de dois mil índios administrados no termo da Vila Real. A população do termo era 
mais ou menos seis mil pessoas, os índios representavam 35% desse total (ROSA, 2003).  
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A principal hipótese para o significado do nome “Cuiabá”, segundo Ferreira e Silva 

(1999), baseia-se na carta do padre jesuíta Agostinho Castañares, escrita em 16 de setembro 

de 1741 que atribuiu ao termo “KYYAVERÃ” (ou Rio da Lontra Brilhante), segundo 

denominação dos índios Paiaguás. 

A fundação de Cuiabá se deu no contexto de resguardar fronteiras pela Coroa 

Portuguesa e pela descoberta de metais preciosos, inicialmente o ouro, depois diamante e 

prata, atraindo contingentes populacionais das regiões norte e nordeste do país, em condições 

de trabalho e vida precárias e de proliferação de doenças, principalmente a febre amarela. 

Cuiabá foi o ponto de irradiação do povoamento no Estado de Mato Grosso. A primeira 

estrutura de governo na região do Estado ocorreu em 1751, se estabeleceu o governo de 

capitania, aparato burocrático militar e o compromisso oficial de uma política de fronteiras. O 

império português institucionalizava os poderes locais e os lugares eram por excelência os 

ambientes urbanos (ROSA, 2003). 

No decorrer do século XVII e XVIII ocorreram outras formas de produção e 

desenvolvimento como a produção de cana de açúcar, a criação de gado e erva-mate. A 

borracha nativa veio a valorizar a economia do Estado, em 1870. A localização de Cuiabá, no 

Centro Geodésico da América Latina, impulsionou como pólo articulador da região nas 

relações comerciais, também pela facilidade de navegação pelo roteiro fluvial Cuiabá – Tietê.  

Maciel (1985) analisou que apesar do intenso esforço para civilização de Mato Grosso 

e de sua capital, até a primeira década do século XIX eram imensos espaços vazios e 

fronteiras ainda a serem ocupadas e que escapavam ao domínio da civilização. Uma cidade 

convivendo com problemas diversos: isolamento, atraso, violência, fome, precariedade de 

saneamento básico, escassez de gênero alimentício etc., atribuídos muitas vezes à vadiagem 

da população mais pobre e sem capacidade de produção. 

Para a autora, constam dos discursos oficiais e da legislação da época algumas 

medidas chamadas preventivas, incluindo ações de saneamento do meio ambiente e algum 

tipo de assistência individual. O governo provincial não tratou da criação de serviços de 

saúde, que eram limitados basicamente à polícia médica das embarcações, boticas, mercados e 

à elaboração de medidas sanitárias. 



160 
 

 

O estudo de Jesus26 (2003) apontou que a arte médica, no período XVIII, foi marcada 

por flexibilidade e pela heterogeneidade de agentes. A divisão das funções normalmente não 

era praticada e um boticário27, podia passar por médico, com autorização das câmaras ou 

reconhecimento dos moradores: médico era o indivíduo que havia freqüentado uma 

universidade e após quatro anos de curso, era autorizado a exercer a medicina (fiscalizava a 

arte médica, prescrevia medicamentos internos, aplicava sangria e purgas, ocupando posição 

privilegiada). A cirurgia era considerada oficio indigno e servil, baseada em orientação prática 

e os aprendizes, depois de considerados aptos, recebiam carta para atuar e exercer a medicina 

em lugares onde não existia médico.  

Em 1851 foi criada a Junta Central de Higiene, subordinada ao Ministro do Império, 

que e com ela iniciou-se a centralização das estratégias e controle de enfermidades que 

vigorou até a Proclamação da República. Em 1892 era criada a Inspetoria Geral de Higiene 

Pública em Mato Grosso e sua criação faz parte da intervenção do Estado em vários setores da 

vida social. A década de 1890 marcou o início da constituição dos serviços específicos de 

saúde, dentro da administração pública, acompanhando a modernização, em nível nacional. 

Suas idéias e concepções estavam ancoradas no código de postura da cidade do Rio de 

Janeiro, no controle social das sociedades industriais, nos problemas urbanos emergentes e a 

salubridade pública (MACIEL, 1985). 

Para exercer suas funções a Inspetoria deveria contar com um Inspetor Geral na capital 

e delegados de higiene nos municípios sedes da comarca. Na busca de saneamento, da 

urbanização e do controle das epidemias utilizavam-se  técnicas sanitárias extremamente 

drásticas, com medidas de exclusão e controle social.  

Os dois hospitais filantrópicos criados neste período foram a Santa Casa de 

Misericórdia e o Hospital São João dos Lázaros, que foram construídos através de donativos e 

sobreviviam com pouca subvenção do Estado (SILVA, 1999).  

No campo da atuação médica, o problema básico eram as epidemias e o único serviço 

público prestado era a vacinação. Em 1867 (período da guerra Brasil-Paraguai), a epidemia de 

varíola atingiu os diferentes segmentos sociais, vitimando centenas de cuiabanos. Com a 

disseminação da doença, o governo provincial foi obrigado a intensificar a importação da 

                                                 
26 Na documentação consultada identificou entre 1726 e 1822 sessenta e um agentes de cura na região central, 
sendo três médicos, trinta e nove cirurgiões, seis boticários, seis barbeiros/sangradores e sete enfermeiros. 
Barbeiros eram indivíduos que aplicavam sangria, e enfermeiros eram normalmente livres pobres escolhidos por 
serem cuidadosos com os enfermos. 
27 Boticário eram responsáveis pela manipulação de medicamentos recomendados por médicos ou cirurgiões.  
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vacina e fundar o cemitério do Cae-Cae, onde foram enterrados os cadáveres de mais de 4000 

pessoas vítimas das bexigas. (CAVALCANTE, 2002). 

Em 1880 foi promulgado pelo governo da Província a Lei 574, estabelecendo o 

Código das Posturas Municipais, que regulamentava a intervenção do poder público na 

organização do espaço físico urbano, e a saúde passa a ser relacionada com os problemas 

individuais e coletivos que dependem da ação do Estado. Na década de 90 essa legislação 

avança, e tem como estrutura a Inspetoria de Higiene Pública, criada em 188228, ficando a 

cargo de um inspetor geral e de delegados municipais (MACIEL, 1985).  

Na análise da autora a regulamentação imposta sofria fortes influências dos 

governantes da Província em adequar Cuiabá aos padrões das grandes metrópoles como São 

Paulo e Rio de Janeiro, sendo que a mesma era muito criticada pela promiscuidade e se 

cobrava disciplinarização, mudanças de hábito e higiene da população, uma idéia de 

“higienização da sociedade”. 

Dessa forma, passou-se a aplicar medidas de controle por parte do Serviço de Higiene 

Pública, regulando desde tipo de construção de casas, áreas de circulação de pessoas, espaços 

públicos e particulares. Havia uma rigidez da legislação (Código de Postura) para a 

moralização da cidade, e sobre a conduta individual eram impostas coisas absurdas, aparência, 

tom da voz e proibição de brincadeiras, jogos, samba, cururu29, etc., e o descumprimento 

dessas exigências implicavam em punição, mediante multa e prisão para o indivíduo. 

Assim, a atuação do papel do Estado era de regulamentação de medidas sanitárias e da 

polícia médica de combate a doenças importadas através do intenso processo migratório, 

revelando certa forma de agir e de controle autoritário sobre os indivíduos e a coletividade.  

Os primórdios da moderna Saúde Pública: da velha à nova República 

As práticas sanitárias voltadas para o controle da insalubridade predominaram nas 

primeiras décadas. Havia falta de recursos financeiros para investir na saúde, mas, 

gradativamente o Estado ampliou serviços de saúde com a ajuda do governo federal, 

principalmente com enfoque no combate aos surtos epidêmicos (SILVA, 1996).  

                                                 
28 A Inspetoria Geral de Higiene de Saúde Publica – foi regulamentada pelo Decreto Nº 39, de 1893, é 
considerado o primeiro órgão de saúde sob a responsabilidade do Estado. Com a criação dessa inspetoria, a 
polícia sanitária adquire novos contornos e maior definição e legitimação, que passam a ter livre arbítrio para 
punir e reprimir a população. Essa estrutura permaneceu vigente por 40 anos. Além das funções de vigilância, e 
fiscalização manteve seu caráter repressor, e muitas das atribuições se confundiam com a de autoridade policial.  
29 Cururu - dança folclórica local. 
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O enfoque para a descentralização de alguns serviços, como tendência da política 

federal, refletiram em Mato Grosso. A determinação da República era de descentralizar o 

setor saúde, iniciando o processo de estadualização. O discurso e a prática de intervenção 

estatal estavam impregnados pelas idéias higienistas da sociedade. O discurso “da salubridade 

pública” pretendia defender a necessidade da criação das condições sanitárias mínimas, 

principalmente para atrair a migração e estimular o crescimento populacional, sobretudo para 

superar a baixa ocupação demográfica do Estado (MACIEL, 1985).  

Para a autora o baixo investimento da receita financeira em saúde, a ausência de uma 

rede de serviços preventiva e curativa, a não participação da população e um órgão de Saúde 

Pública que pudesse atender a capital e demais localidades predominaram nas primeiras 

décadas do século XX. Com exceção do ano de 1907, quando houve aumento dos gastos com 

saúde, através de auxílios e verbas suplementares para atender a epidemia de varíola.  

Em Cuiabá outras epidemias acometeram a população como gripe, sarampo, etc., 

entretanto, a capacidade para o enfrentamento era frágil.  A Inspetoria de Higiene Pública 

dedicava quase exclusivamente ao serviço de vacinação e de forma precária à desinfecção dos 

locais insalubres. Os únicos hospitais para atender os indigentes continuavam sem solução, 

sobrevindo de forma precária e com alta taxa de mortalidade, deixando a população insegura e 

preferindo a internação domiciliar (CAVALCANTE, 2002). 

A partir da década de 1920, com intervenção federal, foram criados novos serviços de 

atendimento à saúde, ocasionando a redução da freqüência de surtos epidêmicos. No entanto 

crescia a lepra e as doenças venéreas, principalmente no meio rural. 

Por orientação do governo federal foi organizado em Cuiabá o Departamento Nacional 

de Saúde Pública (DNSP), sob a responsabilidade da Diretoria de Saneamento e Profilaxia 

Rural, duas delegacias na região norte, sendo uma em Santo Antonio do Rio Madeira e outra 

em Cuiabá, cujo convênio definia que os serviços seriam executados sem interferência de 

autoridades estaduais e municipais. No entanto, definia condições aos Estados, como taxas e 

indenização à União.  

As deficiências do serviço de saneamento rural e os problemas decorrentes do modelo 

centralizado propiciaram a mobilização de uma maior participação do Estado na Saúde. Além 
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de investir na melhoria da Santa Casa, a Inspetoria de Higiene passou a prestar assistência 

médica gratuita, onde foi instalado um posto de saúde. 

Com a criação do Ministério de Educação e Saúde na década de 30, o Estado passou a 

incorporar uma nova burocracia e legislação, buscando alterar a prática vigente. Pelo Decreto 

Nº 84, de 28 de novembro de 1936, a antiga Inspetoria de Higiene Pública foi transformada 

em Diretoria Geral de Saúde Pública30, que passou a gerenciar o serviço sanitário através da 

sua sede na capital e delegacias em todo o Estado31 (MACIEL, 1985). 

Para atender as novas funções, foram criados novos cargos técnicos e administrativos, 

como microscopista, analista, secretários, guardas sanitários e delegados. As principais 

inovações foram: a educação sanitária, o cuidado a maternidade e à infância, assistência aos 

loucos e presos, expedição de carteiras sanitárias para empregados, criação de novos serviços 

de urgência e médico legal, inspeção médica dos imigrantes e a fiscalização sobre gêneros 

alimentícios nas fábricas, iniciando a preocupação com a higiene industrial do trabalhador.  

Outro campo instituído foi a fiscalização das profissões médicas e a repressão ao 

curandeirismo. Em 1936 foi criado o serviço de socorro médico de urgência em Cuiabá, 

anexo à Diretoria Geral de Saúde Pública. Esta concepção de higienização da sociedade, na 

tentativa de sanear o meio urbano e rural, o caráter rígido em nome da salubridade, dava 

poderes à autoridade (polícia sanitária), para realizar inspeções domiciliares de forma 

sistemática.  

Uma nova estrutura foi criada na saúde pública do Estado, através do Decreto Nº 171, 

de 7 de junho de 1938, estabelecendo transformações, onde o Governo do Estado atuava em 

consonância com as orientações do Estado Novo (1937). A Diretoria de Saúde Pública, 

subordinada diretamente à Secretaria Geral de Estado passou a denominar-se Departamento 

de Saúde, cuja organização compreendia uma Diretoria Geral com secção administrativa e 

                                                 
30 As principais atribuições da Diretoria Geral eram: a profilaxia das doenças geral e especifica das doenças 
transmissíveis; polícia sanitária dos domicílios; logradouros públicos, fábrica, usina, hospitais, educação 
sanitária, cuidado à maternidade e à infância, assistência aos loucos e presos, criação de serviços medico de 
urgência e medico legal, expedição de carterinha sanitária para empregados, inspeção medica dos imigrantes e a 
repressão do curandeirismo (MACIEL, 1985). Essas mudanças continham na base à mesma concepção 
higienizadora, reforçando o papel da polícia médica como retaguarda do Sistema de Saúde.  
31 Foram criadas 10 Divisões Sanitárias do Estado de Mato Grosso: Cuiabá, Guarajá Mirim, Três Lagoas, Campo 
Grande, Aquidauana, Corumbá, Cáceres, Rosário do Oeste, Lageado e Ponta Porã. 
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técnica; Distritos Sanitários32; Serviços de assistência médica - social e serviços de laboratório 

(SILVA, 1996). 

Com esta legislação foram criados serviços específicos para atender cada setor de 

saúde: os órgãos distritais de higiene eram os Centros de Saúde e Postos de Higiene, sendo 

que o Centro de Saúde deveria ter no mínimo os serviços dirigidos por especialistas em 

tuberculose, higiene da criança, doenças transmissíveis agudas, saneamento e polícia 

sanitária, higiene da alimentação e do trabalho. 

O Estado implantou o primeiro o Centro de Saúde de Cuiabá, ainda conhecido 

popularmente por “saúde pública”, que desenvolvia as atividades de pneumologia, pediatria, 

ginecologia, higiene mental, odontologia, materno infantil, pré-natal, campanhas contra a 

varíola e o sarampo, tuberculose e vacinas, visita sanitária, etc. Cuiabá era mapeada por 

zonas, que eram entregues a uma visitadora sanitária e a um guarda sanitário. 

Um novo decreto, em 1938, reforçou a organização criada e regulamentou as 

atribuições do Departamento de Saúde (Código de Saúde, que vigorou até 1999), entre elas o 

estudo epidemiológico de todas as doenças transmissíveis; a organização da Bio-estatística 

demógrafo-sanitária do estado e publicação em boletins e anuários (nascimentos, casamentos, 

óbitos, com estudo demográfico da mortalidade, morbidade e notificação compulsória das 

doenças transmissíveis); fiscalização das farmácias, dos produtos farmacêuticos e biológicos 

preparados no Estado, em laboratórios e particulares; a inspeção do trabalho operário nas 

oficinas e fábricas e a educação higiênica do trabalhador na fábrica (MATO GROSSO, 1938).  

No artigo 7º foi criada uma caixa de fundos, cuja fonte de receita era 5% de toda a 

arrecadação por cada município, ficando desobrigado, assim, de qualquer responsabilidade 

sanitária e de manter os serviços de higiene municipal. O artigo 22º proibia os médicos do 

Departamento de exercer a clínica privada (MATO GROSSO, 1938). 

No período de 45-69 foi construído o Laboratório Central em Cuiabá; o sanatório de 

tuberculosos (atual Hospital Universitário Júlio Müller), assim como a primeira maternidade 

(Sociedade de Proteção à Infância, que depois originou o Hospital Geral) e o Hospital 

Psiquiátrico Adauto Botelho, no local da antiga “Chácara dos Loucos”, no Coxipó. 

                                                 
32 Os Distritos Sanitários tinham como sede: Cuiabá, Guajara  Mirim, Lageado, Corumbá, Campo Grande e 
Aquidauana.  
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As endemias mais graves no estado eram a hanseníase, leishmaniose, febre amarela, 

malária e tuberculose. Na década de 50 foram unificados os serviços especiais de combate às 

endemias, transformados em Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERU). 

Em 1952 foi instalado em Cuiabá o primeiro ambulatório médico do Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, primeira iniciativa da assistência médica 

previdenciária no Estado. A saúde passou a ser um Departamento da Secretaria Estadual de 

Educação e Saúde em 1953. Alguns serviços de assistência médica dos IAP’s, passaram a 

contar com unidades de pronto-atendimento (SILVA, 1966). 

Na década de 1970 foram construídos os Pronto-Atendimentos Médicos (PAM’s) em 

diversos municípios como Cuiabá, Rondonópolis, Campo Grande, Corumbá, Dourados, etc., 

pelo INAMPS. Em 1977 o Estado foi divido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 

1979/80 foi inaugurado o novo Centro de Saúde de Cuiabá, hoje o Centro Estadual de 

Referência de Média e Alta Complexidade (CERMAC). O Governo federal implantou o 

FUNRURAL, que levou pela primeira vez a assistência médica ao campo e fundou alguns 

hospitais no interior (Pontes e Lacerda, Nortelândia, Barras do Garças, Poconé, etc). 

No final da década de 1980 foi implantado em Cuiabá o Centro de Reabilitação D. 

Aquino Correa e fundada a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) juntamente com os 

cursos de enfermagem, medicina, nutrição e serviço social. Em 1984 o Hospital Universitário 

Júlio Müller foi inaugurado no local do antigo Sanatório de Tuberculosos da SES. 

A criação da Fundação Estadual de Saúde de Mato Grosso (FUSMAT) em 1963 

impulsionou a construção da rede básica de saúde no Estado e na década de 70 ampliaram-se 

estes serviços em Cuiabá. 

Em 1969 o Pronto Socorro de Cuiabá iniciou seu  funcionamento provisório em prédio 

cedido pela Santa Casa de Cuiabá, com 02 salas de consultas, 03 leitos de repousos para 

pacientes, 10 leitos para adulto e 10 para pediatria (SILVA, 1996). O novo Pronto Socorro foi 

inaugurado em 1982.  

Bertúlio (2000) destacou que, no Município de Cuiabá, no período de março de 1983 a 

12 de dezembro de 1985, o Prefeito ainda era indicado, assumindo a administração Anildo 

Lima Barros (PDS). Seu antecessor foi Gustavo Arruda (ARENA), de março de 1979 a 1982. 

A transição, 85 a 86, evidenciou “a Nova República”, com Tancredo Neves eleito Presidente 

da República indiretamente.  
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A luta pela reforma sanitária na década de 80 

Matsubara (1997) analisou o plano de governo de Anildo Lima Barros para o período 

de 1981 a 1984 e identificou que na área da saúde as propostas têm seus eixos ligados a 

aspectos físicos e materiais, reestruturação e reaparelhamento da secretaria de saúde do 

município33 e da rede física das unidades sanitárias, tendo em vista a incorporação de Ações 

Integradas de Saúde (AIS)34. No campo assistencial previa a intensificação de medicina 

curativa e preventiva, incluindo atendimento médico e odontológico à população escolar. 

Cuiabá fez uso dos recursos advindos das Ações Integradas de Saúde (AIS) e reformou e 

aparelhou as unidades sanitárias (SILVA, 1996).  

A Fundação de Saúde de Cuiabá (FUSC) foi criada através da Lei 1.957, de 25 de 

maio de 1982 e o primeiro estatuto da fundação foi aprovado pelo Decreto 645 e publicado no 

Diário Oficial, de 21 de julho de 1982, que passou a assumir o gerenciamento do Pronto 

Socorro de Cuiabá e posteriormente de toda a rede de serviços. A FUSC foi extinta em 2003, 

conforme Lei Complementar Nº 94/07/03. 

Neste período, a Prefeitura de Cuiabá contava com apenas dez postos e centros de 

saúde e um Pronto Socorro. Os postos de saúde ofereciam consultas médicas com baixa 

prioridade para a prevenção das doenças em programas como vacinas e laboratórios, assim 

como para o meio ambiente. Não eram ofertadas consultas especializadas e na zona rural não 

havia atendimento à população. Existia um projeto de construção de um Hospital para ofertar 

apartamento e leitos privados, através de desembolso direto da população e/ou planos, 

caracterizando o aspecto privativista deste governo (BERTÚLIO, 2000). 

O autor descreve que os contratos e admissões de funcionários eram através de 

“padrinhos políticos”. Não existia uma política de saúde, programas ou planos de saúde, 

sendo caracterizado um período que não existia participação da população. Também não 

havia um sistema de informação organizado referente à saúde da população. Em 1986 o 

orçamento municipal para a saúde era de 2,6%.  

                                                 
33 A Lei 2.259, de 26 de abri1 de 1985, criou a SMS de Cuiabá, e através do Decreto Nº 1.252, de 6 de agosto de 
1985, aprovou o seu regimento interno. 
34 As Ações Integradas de Saúde (AIS) são implantadas em 1983 e tinham como objetivo criar um novo modelo 
assistencial de unificação do sistema através do fortalecimento da rede básica ambulatorial, de articulação com o 
serviço público municipal com a  participação popular na gestão. A implantação das AIS contribuíram para 
melhoria da rede, através dos recursos federais destinados a esta finalidade e começam a estimular a criação e 
financiamento de serviços municipais de saúde assim como promover uma programação orçamentária integrada 
(POI). São criadas as Comissões Interinstitucionais Municipais de Saúde (CIMS) e a Comissão Interinstitucional 
de Saúde de MT (CIS). 
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No Brasil intensificou-se o movimento pela redemocratização do país e a luta pela 

eleição direta dos governantes. Na saúde, o movimento pela Reforma Sanitária culminou com 

a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), a primeira da história do país, 

com a participação de representantes dos movimentos sociais. Este movimento orientou a 

elaboração do capítulo da saúde na Constituição de 1988, e a criação do SUS (BRASIL, 1990; 

ESCOREL; BLOCH, 2005). 

O movimento nacional pela Reforma Sanitária teve reflexo na política de saúde do 

Estado de Mato Grosso e em Cuiabá. Em 1987 foi fundado o Conselho Estadual de 

Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS) e três municípios do Estado 

assumiram o Sistema Unificado Descentralizado (SUDS)35, Cuiabá, Rondonópolis e Cáceres. 

Foi implantado pela primeira vez, em Mato Grosso, no município de Rondonópolis, um 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (1984). 

Em 1985, a população de Cuiabá elegeu seu primeiro prefeito de forma direta, Dante 

Martins de Oliveira, através do PMDB, partido de oposição, dando início a um novo momento 

político, com perspectivas para as políticas públicas, cujo mandato foi de 1985 a 1988.  

Na área da saúde, assumiu, em Cuiabá, pela primeira vez, um médico sanitarista36 que 

elegeu como prioridade na sua administração, a municipalização da saúde, contemplando a 

viabilização do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) com base nos 

princípios da Reforma Sanitária Brasileira. A Lei 14/87, de 4 de dezembro de 1987, aprovou o 

SUDS para Cuiabá (CUIABÁ, 1988b; SILVA, 1996).  

O plano de governo analisado por Matsubara (1997) apontou principalmente 

mudanças na forma de gestão: descentralizada, democrática e participativa, incorporando 

propostas de criação de conselhos com participação popular, assembléias de moradores para 

definir prioridades, entre outras. Foi previsto no plano diretor da cidade um modelo 

assistencial descentralizado, com cinco distritos sanitários. 

Assim, o Plano Trienal de Saúde (85-88) tinha como linhas gerais para definição das 

diretrizes, a proposta da Municipalização e da Reforma Sanitária, como eixos da reformulação 

da política de saúde no país. As principais prioridades definidas foram: implantar o sistema 
                                                 
35 O SUDS criado pelo Decreto Nº 94.657, de 20 de julho de 1987 com objetivo assegurar a todo cidadão o 
direito igualitário e gratuito as ações e serviços de saúde em toda a rede pública e nas instituições privadas que 
participem de forma complementar ao sistema, mediante contrato de direito público ou convênio. Inicia-se o 
processo de descentralização.  
36 Dr. Júlio S. Müller Neto, médico sanitarista, professor do Departamento de Medicina e Enfermagem da 
UFMT.  



168 
 

 

municipal de saúde, cuja ênfase era “É Dever do Município Garantir a Extensão das Ações 

Básicas de Saúde a toda População”; Assistência Secundária e Terciária, Regionalização, 

Setorialização e Hierarquização; Planejamento, Financiamento e Administração do Sistema 

Municipal de Saúde; Recursos Humanos para a Saúde; Democratização dos Serviços e 

Participação; Sistema Municipal de Informações para a Saúde e Saúde Integral (CUIABÁ, 

1987b). 

Conforme avaliação realizada em 1986, em reunião do Secretário com todos os seus 

técnicos e funcionários dos Centros de Saúde, foi feita uma avaliação profunda e criteriosa 

dos trabalhos realizados no ano pela saúde. Os primeiros estudos constataram o estado de 

abandono, a ociosidade e o descrédito da rede básica, carência de informações 

epidemiológicas e inexistência de referência e contra referência. E para tirar o setor saúde do 

estado de calamidade, foi criado um Plano Emergencial de saúde, ainda em janeiro de 1986 

(CUIABÁ, 1988a). 

O Plano Emergencial37 consistia na implantação de programas prioritários de saúde, 

principalmente os de atendimento à mulher e à criança, readequação da rede básica existente, 

construção de novos Centros e Postos de Saúde, 03 Policlínicas, Hospital Municipal de Saúde, 

e o Centro de Zoonose (CUIABÁ, 1986c). 

Em fevereiro de 1986, foi assinado um convênio entre a Prefeitura Municipal de 

Cuiabá e o Ministério da Saúde, tendo como base o documento “Plano Emergencial de 

Saúde”, que preconizava a recuperação da rede básica da SMS, através de reformas e 

ampliações dos Centros de saúde, construção de Centros e Postos de Saúde e Policlínicas 

(CUIABÁ, 1987a). 

Conforme documentos analisados, de fato ocorreram mudanças já enunciadas no plano 

de governo, sendo criado um modelo assistencial para a saúde do município, com estrutura 

sanitária hierarquizada e regionalizada em cinco (05) Distritos38: atenção primária, incluindo 

agentes de saúde rurais eleitos pela comunidade, reforma, ampliação e equipamentos em 8 dos 

                                                 
37 O Plano Emergencial de Saúde para Cuiabá, foi encaminhado ao Ministro da Saúde, Carlos Corrêa Menezes 
de Sant’ Ana, através do Of. GP. Nº 119/86, 40 dias após a posse do Prefeito Dante de Oliveira.  
38 Os Distritos Sanitários foram criados pelo Decreto Municipal Nº 1.966, de 22 de novembro de 1988.  
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10 Postos já existentes. Foram construídos 16 Postos e Centros de Saúde39 na área rural e 

periférica (CUIABÁ, 1988d). 

Na Atenção Secundária foram criadas e equipadas as Policlínicas (Verdão e Oeste e 

Sul, não inaugurada) com atendimento de urgência e emergência, leitos de observação, 

especialidade e laboratório, assim como 3 Centros Odontológicos Regionais (COR), cada um 

com 6 gabinetes e o Centro de Controle de Zoonose.  

No nível terciário foi construído o Hospital Municipal de retaguarda ao Pronto 

Socorro, com 130 leitos, a partir da mudança do projeto privatizante do governo anterior, 

sendo equipado com 9 leitos de UTI, raio-X, unidade de tratamento de queimados, unidade 

coronariana, centro de informação anti-veneno, etc. (BERTÚLIO, 2000; CIUABÁ, 1988b). 

A partir de 1986, a admissão de funcionários passa a ser por meio de seleção púbica e 

a escolha dos agentes de saúde, rural e urbano, pelo voto direto da comunidade. Houve 

eleição direta para escolha da diretoria do Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá. 

Foram formados 72 agentes de saúde40, 210 auxiliares de enfermagem e 36 técnicos de 

higiene bucal. A SMS/Cuiabá, a SES/MT e o INAMPS/MT fizeram a isonomia salarial e a 

realocação dos servidores (CUIABÁ, 1988c, d). 

As decisões, envolvendo o setor saúde, foram abertas à participação popular, através 

da Comissão Municipal de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, onde participavam mais de 

cem representantes populares. Foi implantado o Programa de Combate à Mortalidade Infantil, 

que priorizou o acompanhamento direto das crianças de risco (desnutridas), menores de dois 

anos. Nas ações educativas merecem destaque a Feira da Saúde, Cursos Populares de Saúde, 

palestras, visitas e reuniões na comunidade (BERTÚLIO, 2000; CUIABÁ, 1988b).  

Foi criado o banco de dados com as informações sobre saúde do município, 

possibilitando condições de acompanhamento e o controle de doenças como sarampo, 

meningite, paralisia infantil e outras. Iniciou-se a implantação de um sistema de comunicação 

por telefone, interligando todos os serviços de saúde (CUIABÁ, 1988d).  

Assim, a rede de serviços era constituída de serviços de natureza pública municipal, 

estadual e federal e contratados/conveniados (CUIABÁ, 1988d):  

                                                 
39 Centros de Saúde – unidade localizada em aglomerados urbanos que tem, como característica a presença 
permanente de assistência medica na clinicas básicas e também de outros técnicos de nível superior, médio e 
elementar em saúde e saneamento.  
40  Cuiabá foi o segundo município do Estado a implantar um Programa de Agente Comunitário de Saúde (1986). 
O primeiro foi Rondonópolis. O Informativo da SMS e CIMS de Cuiabá intitulava-se “Agente da Saúde”.  
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Rede Ambulatorial 

1) Municipal: 14 Centros de Saúde, 7 Postos Rurais e 5 urbanos, 2 Centros Regionais 

de Odontologia (COR) e 2 Policlínicas; 

2) Estadual: 14 Centros de Saúde Estaduais e 14 Postos de saúde; 

3) Federal: Dois PAM’s do INAMPS41 foram incorporados ao modelo assistencial.  

Rede hospitalar  

1) Municipal: Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá; 

2) Federal: Hospital Universitário Júlio Muller (federal); 

3) Contratados: Hospital Santa Helena, Hospital Geral e Santa Casa de Cuiabá. 

A representação gráfica, Figura 1, indica a organização espacial dos distritos sanitários 

em 1988:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1- Representação gráfica dos distritos sanitários de Cuiabá 
Fonte: SMS/Cuiabá -1988 – Manual do Sistema de Referência do SUDS 

                                                 
41 Instituto Nacional de Assistência e Previdência Social  (INAMPS).  
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O direito à saúde na prática: a longa marcha desde 1990 

A Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema Único de Saúde e as Leis 

Orgânicas (Federal42, Estaduais e Municipais) reafirmaram no plano jurídico institucional, os 

princípios da universalidade, eqüidade, integralidade e participação popular, definindo a saúde 

como direito de todos e dever do Estado. As Normas Operacionais Básicas (NOBs) 91, 93, 

96, emitidas pelo Ministério da Saúde, foram instrumentos de regulamentação do sistema 

(VIANA; DAL POZ, 2005).  

Apesar da intensa mobilização nacional em torno do projeto da Reforma Sanitária e 

criação do Sistema Único de Saúde, em Cuiabá assumiu a Prefeitura no período de 1989-

1992, o Prefeito Frederico Campos (coligação de partidos conservadores), que marcou um 

novo estilo de administração, baseado na privatização e na retomada de práticas clientelistas. 

O discurso sugeria uma cidadania tutelada e excludente (MATSUBARA, 1997).  

O clima de participação e gestão participativa, implementada no governo anterior na 

área da saúde, com eleição dos diretores de unidade e criação dos conselhos gestores foi se 

transformando e voltando a ter peso decisivo a influência dos vereadores na indicação dos 

diretores de unidades. O foco da assistência foi a saúde curativa, baseada nos serviços e 

profissionais credenciados pelo INAMPS.  

Para Silva (1996), na área da saúde, esta administração, entre outras medidas, reduziu 

o orçamento de 10% para 6,8%, desarticulando a lógica dos distritos sanitários, e criando o 

Conselho Municipal de Saúde, sem consulta às entidades populares. Neste período, a rede 

pública de saúde não expandiu, com exceção do término da Policlínica Sul. 

Ainda sob a forte influência do movimento pela Reforma Sanitária em Cuiabá, os 

movimentos populares de saúde43, sindicais de categorias profissionais, associações de 

moradores, entre outros, organizaram-se em reuniões, plenárias e seminários, articulando-se 

numa frente pró participação popular, para elaborar a Lei Orgânica do Município44, 

juntamente com segmentos da saúde da Universidade Federal de Mato Grosso e 

                                                 
42 Leis 8.080 e 8.142/90.  
43 Relatório de atividades do Grupo de Saúde Popular (GSP), Organização Não Governamental que trabalhava 
com educação popular em saúde e participava da coordenação da Plenária Popular. 
44 A Lei Orgânica (2.820/90) criou o Sistema Único de saúde de Cuiabá com base na Constituição Federal, o 
Conselho Municipal e a Conferência Municipal de Saúde. 
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representantes da Câmara de Vereadores. A Lei, considerada avançada foi fruto desta 

mobilização e enfrentamento com os interesses contrários à participação popular no SUS. 

Em maio de 1989, foi iniciado o processo de municipalização de saúde em Mato 

Grosso, com a assinatura de convênios entre a SES/MT e 94 Municípios. Essa fase foi 

denominada de pré-municipalização. A segunda etapa efetivou a municipalização através do 

convênio assinado, em 17 de dezembro de 1990, e em 1991, um termo aditivo garantia a 

transferência das unidades sanitárias do Estado para o Município, seguido da cessão de 

quadro de pessoal. Aderiram à municipalização 91 municípios (SILVA, 1996). Em 1992, com 

a cessão das unidades sanitárias do Estado, ampliou-se a rede de atenção primária, sob 

gerenciamento de Cuiabá (CHARBEL, 2004). 

No período de 1993 a 1996, Dante Martins de Oliveira reassumiu a prefeitura. Sua 

proposta política explicitou o resgate da dívida social, colocando como eixo de atuação, a 

política de democratização e descentralização45 do planejamento e execução das ações 

previstas (MATSUBARA, 1997). Em 1995 Dante assumiu o governo estadual e transferiu o 

governo municipal para o vice- prefeito Meirelles, que manteve a política e equipe de 

governo. No campo da saúde, sua equipe buscou recuperar a proposta de modelo assistencial 

que foi interropido no governo anterior, com ênfase na organização dos distritos sanitários46. 

Na área de controle social foram observados vários avanços, como a elaboração do 

novo regimento do Conselho Gestor de Unidade e uma preocupação pela ampliação do 

controle social, criando a Ouvidoria47, vinculada ao CMS. A criação da Ouvidoria Geral se 

deu através de deliberação da I Conferência Municipal de Saúde, realizada em 1993. A meta 

era implantar 38 Conselhos e até 1995 foram implantados 28. A eleição do Ouvidor do SUS 

passou a ser realizada pelo CMS (SILVA, 1996). 

Em 17 de junho de 1994, foi concluída a municipalização para Cuiabá, através do 

convênio 152/94, selando, em definitivo, a implantação do SUS. Estes convênios já 

respondiam a legislação federal: Lei 8.080 e 8.142/90 (SILVA, 2000). Em 1994 Cuiabá 

                                                 
45 A democratização é concebida como mecanismo de descentralização, colocando como pressuposto  a parceria 
com a comunidade. Pretendia estimular as forças vivas da sociedade à participação no processo de 
desenvolvimento de Cuiabá.  
46 Cada distrito passou a unidade orçamentária e gerencial, com autonomia funcional, cuja estrutura: uma 
direção, uma coordenação de vigilância à saúde, uma coordenação de Policlínica, um núcleo de planejamento e 
orçamento e apoio administrativo, além do Conselho Gestor Local. 
47 A Ouvidoria Geral do SUS Cuiabá foi criada através da resolução 10/94 do Conselho Municipal de Saúde. 



173 
 

 

conquistou a condição de Gestão Semi-Plena48, que significou o repasse de recursos 

financeiros federais para o município, cuja efetivação se deu a partir de 1995 (Resolução 

CIB/MT 01/95). 

Com a gestão Semi-Plena, Cuiabá estruturou a Coordenação de Controle e Avaliação e 

Auditoria do SUS, regulamentando os contratos com os prestadores contratados e 

conveniados e implantando a Central de Vagas, para autorização e agendamento de exames e 

internações eletivas.  

O Prefeito Roberto França administrou Cuiabá em dois mandatos, 1997-2000 e 2001-

2004, quando Cuiabá foi habilitada à Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde49, e iniciou 

a implantação das primeiras equipes de saúde da família.  

O plano municipal de saúde/programação de atividades e metas biênio 1999-2000 foi 

elaborado com base nos problemas de saúde identificados no modelo de atenção e na 

participação dos gestores, técnicos da FUSC e representantes dos níveis locais e tinha como 

eixos:  

1) a gestão do modelo sanitário, como exemplo: definir a estrutura administrativa e 

funcional da FUSC, implementar sistemas de informações, definir a referência e 

contra referência, desenvolver e aplicar mecanismos de controle e avaliação para 

os serviços realizados pelo SUS Cuiabá, administração de recursos humanos, 

operacionalização do Fundo Municipal de Saúde e fortalecimento do controle 

social; 

2) aplicar ações que assegurassem a melhoria do estado de saúde da população no 

município, ou seja: desenvolvimento de ações educativas, ações de vigilância em 

saúde, ações básicas e ações assistenciais especializadas e hospitalar para casos 

referidos no sistema (FUSC, 1999). 

Apesar da implantação do PSF ter ocorrido em 1998, no detalhamento da programação 

do referido plano não existia meta específica para implementação e expansão de novas 

equipes. Na assistência à programação eram focados programas como: ações específicas de 

treinamento e capacitação, vigilância à saúde, imunização, campanhas, medidas de controle e 

prevenção, planejamento familiar, assistência à mulher em período gestacional, controle de 

                                                 
48 Gestão Semi-Plena – NOB SUS/01/93 – O município passa a ser o responsável pelo SUS, recebendo o total de 
recursos calculado de acordo com a programação da rede de serviços, através de transferência de recurso federal 
ao Fundo Municipal de Saúde.  
49 Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, conforme Norma Operacional de Saúde (NOB/SUS01/96). 
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câncer cérvico uterino, saúde bucal, etc. E de fato, somente no final de 1999 foi priorizado o 

PSF. 

Não obstante à existência do plano com diretrizes focadas para a melhoria da gestão, 

esse primeiro mandato foi marcado por inúmeras denúncias de irregularidades e de corrupção 

na gestão do sistema municipal de saúde. A crise instalada por falta de pagamentos aos 

prestadores e fornecedores de serviços, filas de espera para atendimento em diversas 

especialidades e falta de medicamentos nos serviços de saúde levaram a intervenção do 

Ministério da Saúde para desabilitação  do Município de Cuiabá na Gestão Plena de Saúde. 

A atuação da equipe gestora da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT) junto ao 
Município de Cuiabá, com apoio da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), Conselho 
Estadual de Saúde (CES) e Ouvidoria do CES, foi preponderante para evitar a desabilitação e 
aplicar medidas de reorganização do sistema, estabelecendo uma linha de cooperação e 
parceria para o enfrentamento da crise: resolução CIB Nº 26/98, de 5 de junho de 1998, que 
definiu a programação do município de Cuiabá, com recursos destinados para a população 
residente e não residente, resolução CIB Nº 003/99, de 6 de janeiro de 1999 que definiu 
recursos complementares por 2 meses para atendimento de pacientes em fila de espera, 
criação do Sistema de Referência, através da resolução CIB Nº 21/98, de 5 de junho de 1998, 
avaliação e classificação das UTIS e serviços de complexidade, diagnóstico da situação do 
Pronto Socorro de Cuiabá para fins de modernização, criação da coordenação estadual do 
Sistema Estadual de Referência, com finalidade de implementar e modernizar a Central de 
Vagas, entre outras. 

Em 2000, com a reeleição do Prefeito Roberto França, uma das primeiras medidas foi 

a mudança de Secretário de Saúde, assumindo o advogado e vice-prefeito, Luiz Victório 

Soares, que permaneceu no mandato de 2001 a 2004. 

A principal medida administrativa desta gestão foi a aprovação da Lei Complementar 

Nº 9450, de 3 de julho de 2003, que regulamentou a atual estrutura e organização da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) e do Conselho, extinguindo a FUSC e os Distritos Sanitários. 

Apesar da polêmica em torno da extinção dos distritos, esta gestão recuperou a capacidade de 

governo da SMS, organizando o processo de compra e pagamento dos prestadores e 

fornecedores, restabelecendo a ordem e o funcionamento das unidades de saúde, o que 

propiciou o fortalecimento da gestão municipal. 
                                                 
50 Lei Complementar No 94, de 3 de julho de 2003, consolida as Leis Municipais de Saúde, dispõe sobre a 
regulamentação, fiscalização e controle das ações e dos serviços de saúde no âmbito Municipal do SUS/Cuiabá, 
extingue a Fundação de Saúde de Cuiabá –FUSC; cria a Secretaria Municipal de Saúde, e dispõe sobre a sua 
organização e a competência dos seus órgãos (CUIABÁ, 2003). 
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A principal mudança do modelo de gestão foi a exclusão dos distritos sanitários e a 

recentralização da administração da rede de serviços no nível central, Não foi encontrado 

estudos de avaliação das vantagens e desvantagens deste processo, mas observou-se uma 

ruptura do sistema de planejamento e gestão integrado regionalizado e a desarticulação da 

porta de entrada com os demais níveis de atenção. 

Na atenção secundária e terciária, as dificuldades encontradas nesta gestão, foram a 

insuficiência de oferta de ações e serviços de atenção secundária no sistema público 

municipal, a falta de comando único e regulação de fluxos no processo de planejamento e 

gestão das ações assistenciais, sucateamento das Policlínicas, do Laboratório Central e do 

Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá (HPSC), uma forte crise na saúde mental com ameaça de 

fechamento do Instituto de Neuropsiquiatria de Cuiabá51, e falta de articulação entre os níveis 

de atenção (CUIABÁ, 2004e). 

A partir de novos investimentos, ocorreram vários avanços na organização da rede de 

atenção secundária52 e terciária, que possibilitaram a expansão e adequação dos serviços 

públicos municipais. As Policlínicas e o HPSC passaram por reformas, ampliação e aquisição 

de novos equipamentos, e o LACEC foi ampliado e modernizado. O Programa de Saúde 

Mental foi implantado, com descredencimento do Instituto de Neuropsiquiatria de Cuiabá 

(INPC). Também foram criadas 10 Residências Terapêuticas para os pacientes internados de 

longa permanência e inaugurados os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) regionalizados 

(CUIABÁ, 2004d; 2004e). 

Houve a retomada do crescimento da rede de serviços de saúde. Pela primeira vez foi 

oferecido curso de capacitação para todos os gerentes de unidades de saúde, através de cursos 

com 80 hs, realizados em parceria com o Conselho de Secretários de Saúde Municipal. 

Apesar dos avanços, a área de recursos humanos teve várias dificuldades, pois a Prefeitura 

atrasou o salário dos servidores, gerando muito descontentamento nos profissionais de saúde. 

O Município tinha em 2004, 5.235 servidores, sendo 2093 estatutários (46,3%), 2265 

prestadores de serviços (50,1%), 184 cedidos da SES, 38 da FUNASA e 79 da União e outros 

de convênios temporários para fins específicos (CUIABÁ, 2004c).  

                                                 
51 Hospital privado de psiquiatria que possuía mais de 300 leitos credenciados ao SUS/Cuiabá, com mais de 100 
pacientes internados de longa permanência., com mais de 50% de demanda de outros municípios do Estado.  
52 A Portaria Nº 032/2004/GAB/SMS estabeleceu a padronização da estrutura organizacional e o 
dimensionamento assistencial das Policlínicas (ambulatório e urgência e emergência) do Município de Cuiabá e 
instituiu a área de abrangência de cada Policlínica, incluindo os bairros/população e  unidades básicas de 
abrangência (CUIABÁ, 2004f). 
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Em 2001, a SES/MT implantou a Central Estadual de Regulação do SUS 

(CERS/SUS), atuando de forma ampla, moderna e informatizada. Foi construída e equipada 

com recursos do Estado e passou a ser gerenciada em parceria com a SMS, através de 

mecanismos de co-gestão, definido na CIB/MT53. Este projeto proporcionou a integração da 

Central Estadual com as Centrais Regionais de Regulação, também criadas neste período pela 

SES, em parceria com os demais municípios do Estado. Foi pactuado na CIB a programação 

pactuada e integrada (PPI) e a forma de funcionamento, fluxos, financiamento e as 

responsabilidades de cada instituição (SCHRADER; MULLER NETO, 2002). 

Em 2004 a rede própria de serviços municipais, em Cuiabá, estava assim configurada 

e assim permanece até os dias atuais, com exceção do PSF, que teve a implantação de duas 

equipes, passando a 31 em 2006 (CUIABÁ, 2004c, CUIABÁ, 2006): 

1) Atenção Básica: 30 Centros de Saúde na área urbana, 31 Unidades de Saúde da 

Família54, 4 Postos de Saúde na área rural e 10 Clínicas Odontológicas. 

2) Atenção Especializada: 5 Policlínicas (Sul, Norte, Verdão, Leste, Oeste e Páscoal 

Ramos), 1 Centro de Especialidades Médicas (CEM), 1 Serviço Ambulatorial 

Especializado (SAE), 5 Centros de Testagem e Orientação em DST/AIDS (CTA), 

6 Unidades de Reabilitação (5 em Policlínicas e 1 no CEM). Na área de saúde 

mental: 3 Centros de Atenção Psicossocial, sendo 2 para problemas mentais e 1 

para adolescentes em uso de álcool/droga, 10 Residências Terapêuticas, 1 

Laboratório Central, 1 Hospital Pronto Socorro Municipal (HPSMC), com 162 

leitos. 

A rede assistencial pública municipal é composta também por unidades públicas sob 

gerência do Estado e União e serviços contratados e conveniados pela SMS (CUIABÁ, 

2004c):  

• Rede estadual: Dois CAPS, sendo 1 para tratamento de álcool e drogas (adulto) e 

um infantil, 1 Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) – Adauto 

Botelho (urgência e internação), Centro Estadual de Referência de Média e Alta 

                                                 
53 A resolução definiu a atuação conjunta da SES e SMS de Cuiabá na regulação do Sistema de Referência no 
município, integrando as áreas de internações eletivas, exames, consultas especializadas, transplante, alta 
complexidade e urgência e emergência inter-hospitalar e leito de retaguarda para os pacientes do interior. A 
CER/SUS possuía um sistema integrado e informatizado com foco no atendimento humanizado ao usuário, com 
mecanismo de agendamento e autorização/regulação médica.  
54 Em 2006, foram implantadas duas novas equipes de saúde da família, passando a um total de 32 unidades de 
PSF.  
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Complexidade (CERMAC), um Hemocentro, um Centro de Reabilitação Estadual 

(CRIDAC).  

• Rede federal: Hospital Universitário Júlio Müller.  

• Rede contratada: Ambulatorial – 29 estabelecimentos; Hospitalar – 9 privados e 

2 filantrópicos. 

A atual administração do município, no período de 2005-2008 tem enfrentado 

dificuldades na gestão do sistema de saúde e até o momento, houve quatro mudanças de 

Secretário de saúde. Esta administração restabeleceu o pagamento dos servidores, mas a 

rotatividade dos secretários de saúde tem gerado inúmeras crises no sistema. Em seu plano de 

governo definiu a expansão de 100 equipes de saúde da família, mas até o momento houve 

pouca mudança na constituição da rede de serviços, em relação à administração anterior.  

A participação popular e o controle social na luta pelo direito à saúde  

Na década de 80, a partir das Ações Integradas de Saúde, a população passou a ter 

assento na Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde (CIMS), definidas como 

integração e participação das várias instituições e segmentos.  

O Sistema Único de Saúde instituiu a participação da comunidade, mediante a 

realização de Conferências e a implantação de Conselhos de Saúde em todas as esferas de 

governo, com a finalidade de garantir o controle social sobre o sistema, atribuindo a estes 

mecanismos um caráter democratizador e o papel de formular estratégias e controlar a 

execução das políticas de saúde.  

O Conselho Municipal de Saúde de Cuiabá é, portanto, decorrência do processo de 

municipalização da saúde. Regulamentado pela Lei 2.820, de 19 de dezembro de 1990, foi 

objeto de muitas discussões e debates, pois contrário à participação popular, o Poder 

Executivo encaminhou para a Câmara Municipal um projeto elaborado apenas por técnicos da 

Prefeitura, sem consulta aos maiores interessados, as entidades populares e sindicais. 

Para fazer frente à tal medida, foi instalada a “Plenária Pró-Participação Popular nos 

Conselhos Municipais”. Durante um período de 10 meses atuou de forma  articulada, 

reunindo semanalmente para discutir e propor emendas populares para o Conselho. A mesma 

ocupou espaço na mídia, o que ajudou garantir sua visibilidade e conseqüentemente, respeito.  

Foi em 3 de maio de 1991, pelo Decreto Nº 2.276, que os representantes do CMS de 

Cuiabá tomaram posse, com a composição de 15 entidades: 5 representantes de prestadores, 5 
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representantes de trabalhadores da saúde e 5 usuários do sistema. Nesta gestão, não havia 

ainda a paridade, conforme lei federal 8.142/90. A mesma só foi obtida em 1993, com a posse 

da terceira gestão.  

O CMS se consolidou enquanto estrutura e composição a partir da I Conferência 

Municipal de Saúde, em 1993, na sua terceira gestão,  alternado legalmente sua composição, 

que passou a ser paritária55 entre os prestadores e trabalhadores de saúde e os usuários, 

ampliando a participação do último segmento.  

Em termos gerais pode-se afirmar que a participação popular, através dos Conselhos, 

promoveu importantes avanços, encaminhando várias resoluções, como a  eleição para 

gerente das unidades sanitárias, Pronto Socorro e Policlínicas; a criação dos Conselhos 

Gestores para os Distritos Sanitários, a implantação da Ouvidoria do SUS/CUIABÁ e a 

definição de várias propostas de política de saúde para áreas específicas: projeto de combate à 

hanseníase, proposta de implantação de uma política de saúde mental e de saúde bucal, 

Programa de Saúde da Família56 e Agentes Comunitários de Saúde. Considera-se também que 

as capacitações dos conselheiros têm sido de grande valia para a atuação dos mesmos. 

O Município de Cuiabá realizou 5 Conferências no decorrer dos seguintes anos: 

primeira em 1993 – “Municipalizar e Decidir com o Povo”; segunda em 1995 – “O Desafio 

do SUS no Neoliberalismo”, terceira em 1997 – “Globalização X SUS: Avanços ou 

retrocessos”, quarta em 1999 – “Modelo de Atenção à Saúde: uma concepção de mudança 

para o povo”, quinta em 2002 – “SUS: construindo uma gestão democrática e humanizada”, 

sexta em 2004 – “Desafios e Perspectivas para uma Nova Gestão”.  

Desta forma, as Conferências e a trajetória do CMS, em seus 16 anos de 

funcionamento, têm contribuído de forma significativa para as  mudanças na política de 

saúde.  

                                                 
55 Lei Complementar Nº 094/03/97, de 2003, onde o CMS ficou com vinte membros titulares: 5 representantes 
de governo, e prestadores de serviços públicos e privados, 5 trabalhadores do setor saúde e 10 representantes de 
usuários (CUIABÁ, 2004c). 
56 A proposta de implantação e ampliação do PSF no município, aprovado no CMS, em 6 de novembro de 2001, 
com objetivo de organizar as práticas assistenciais em novas bases e critérios elegendo como ponto central, o 
estabelecimento de vínculos e a criação de laços de compromisso e co-responsabilidade entre os profissionais de 
saúde e a população e melhoria na qualidade da assistência. Para definição das áreas de implantação foi 
analisado o estudo de perfil epidemiológico dos distritos sanitários desde 1990 a 1993, os dados populacionais, o 
acesso aos serviços de saúde considerando unidades existentes e área de abrangência de cada uma, bairros com 
aglomerações populacionais, aceitação do PSF pela população, priorizando dessa forma o distrito norte e para a 
segunda etapa o distrito sul. Será elaborado decreto do prefeito quanto a forma que regulamenta e autoriza o 
pagamento da gratificação dos profissionais (CUIABÁ, 2001).  
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ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO E O PROGRAMA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

A Atenção Primária57 vem sendo adotada, na história recente de diversos países, para 

organizar e ordenar os recursos do sistema de saúde e responder de maneira apropriada às 

necessidades de suas populações. Essa concepção de Atenção Primária (AP) tende a superar 

visões mais restritas que a compreendem como um meio para ofertar serviços à população 

marginalizada ou unicamente como mais um nível de assistência.  

Frente ao processo de desenvolvimento e modelos adotados nos diferentes países, a 

APS vem sendo implementada no mundo, com diferentes formas e interpretações: atenção 

seletiva e para pobres; como primeiro nível de atenção para resolver problemas mais comuns; 

como estratégia de organização do sistema, que compreende formas de combinar e reordenar 

os recursos do sistema para satisfazer às necessidades, demandas e representações da 

população. A última interpretação reúne significado mais abrangente de um modelo e está em 

desenvolvimento no Brasil, considerando a estratégia de implantação do Programa de Saúde 

da Família no Sistema Único de Saúde, de acordo com Mendes (2002).  

Starfield (2002) aborda a APS como filosofia que deve permear todo o sistema de 

saúde. Nesse sentido, um país pode considerar-se como praticante da APS, se todo seu 

sistema de saúde for caracterizado por justiça social, eqüidade, solidariedade internacional, 

auto-responsabilidade e aceitação de um conceito ampliado de saúde. 

Para esta autora, os princípios que caracterizam a APS são quatro: o primeiro contato, 

a longitudinalidade, a abrangência e a coordenação da atenção. O primeiro contato refere-se à 

capacidade de acessibilidade; a longitudinalidade poderia ser traduzida como o vínculo, a 

relação mútua entre o usuário e o profissional da saúde e a continuidade regular dos serviços; 

a abrangência envolve a capacidade dos serviços em oferecer o que está planejado. A 

                                                 
57 A Atenção Primária de Saúde (APS) foi definido pela Organização Mundial da Saúde, na Conferência 
Internacional de Alma Ata, realizada em 1978, na URSS como principal estratégia para alcançar a meta de Saúde 
Para Todos no Ano 2000 e como: “nível de atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, 
cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis,  ao alcance de todos os indivíduos e famílias da 
comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas 
e cada etapa de seu desenvolvimento, com um espírito de auto-responsabilidade e autodeterminação. É parte 
integral do sistema de saúde do país, do qual é função central e foco principal, e do desenvolvimento social e 
econômico da comunidade. É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o 
sistema nacional de saúde, trazendo o cuidado à saúde o mais próximo possível de onde as pessoas vivem e 
trabalham, e constitui o primeiro elemento de um processo contínuo de cuidado à saúde” (OMS, 1977). 
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coordenação da atenção relaciona-se à capacidade do serviço em proporcionar o seguimento 

do usuário no sistema, e garantir a referência.  

O Ministério da Saúde utiliza o termo Atenção Básica58 para designar um conjunto de 

ações, de caráter individual ou coletivo, situado no primeiro nível de atenção dos sistemas de 

saúde, voltada para a promoção, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação. Atualmente 

o PSF constitui a principal estratégia de organização da atenção básica (BRASIL, 2006a).  

O PSF foi criado no Brasil em 1994, pelo Ministério da Saúde, com objetivo de 

contribuir para a reorientação do modelo assistencial, em conformidade com os princípios do 

SUS, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, com 

definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população (BRASIL, 1998). 

Apesar do intenso movimento de implantação ocorrido no país, no modelo de atenção de 

muitos municípios, principalmente os de grande porte, ainda prevalece o tradicional Centro de 

Saúde, como é o caso de Cuiabá. 

A rede de atenção primária em Cuiabá  

Em Mato Grosso, a criação da Fundação Estadual de Saúde de Mato Grosso 

(FUSMAT), em 1963, impulsionou a construção da rede básica de saúde no estado, e na 

década de 70 estes serviços foram ampliados em Cuiabá.59 O Município começou a investir 

nas unidades básicas próprias no final da década de 70. A implantação das AIS em 1983/1984 

contribuiu para melhoria da rede, através dos recursos federais destinados a esta finalidade.  

Como descrito no capítulo anterior, a rede de atenção primária foi incrementada em 

Cuiabá a partir de 1985, quando se observou uma clara definição política por um projeto de 

organização e do modelo assistencial, baseado na distritalização da saúde e que tinha como 

eixo central os princípios da Reforma Sanitária e a proposta da municipalização, com 

integralidade da atenção, regionalização e participação popular. 

                                                 
58 No Brasil, a atenção básica ou “atenção primária” é definida como: “um conjunto de ações de saúde que 
englobam a promoção, prevenção, diagnóstico, prestação do cuidado (tratamento e reabilitação) desenvolvidas 
através do exercício de práticas gerenciais, democráticas e participativas, e sanitárias, pautadas numa abordagem 
transdisciplinar,sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios (território-processo) bem 
delimitados, das quais assumem responsabilidade, utilizando tecnologias de elevada complexidade e baixa 
densidade, que devem resolver a maioria dos problemas de saúde das populações (de maior freqüência e 
relevância), sendo seu contato preferencial com o sistema de saúde, orientada pelos princípios da universalidade, 
acessibilidade, continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, eqüidade e participação 
social” (BRASIL, 2006). 
59 Os termos utilizados para denominar iniciativas ou serviços de Atenção Primária em Cuiabá era: nível 
primário, rede básica, cuja rede de serviços se constituía de postos e centros de saúde. 
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Neste modelo, o módulo básico do distrito sanitário era o centro de saúde, com serviço 

de nível primário, responsável pela assistência à saúde individual e coletiva de uma população 

em torno de 10.000 a 15.000 habitantes residentes, e pelas ações de saneamento e meio 

ambiente. O critério utilizado para construção dessas unidades considerava: número de 

habitantes, inexistência de serviços na área de abrangência, dificuldade de acesso geográfico e 

de transporte, condições de infra – estrutura da localidade (abastecimento de água, sistema de 

remoção de lixo, condições de habitação), condições socioeconômicas da população e perfil 

epidemiológico (CUIABÁ, 1988d).  

Com o aumento e adequação da rede de serviços, ampliou-se o número de consultas e 

oferta de atendimento à população. Os Centros de Saúde passaram a contar com clínico, 

pediatra, ginecologista, atendimento odontológico, de enfermagem, laboratório, vacina, 

transporte de urgência, suplementação alimentar e visitas domiciliares, com prioridade para 

crianças até 2 anos, entre outras.  Vinte e seis localidades rurais passaram a ser assistidas com 

programa de assistência médica, odontológica, vacina e saneamento rural (BERTÚLIO, 

2000). 

A SMS estabeleceu como diretrizes para o plano de trabalho da rede básica, medidas 

de integração do nível local, entre elas: ações preventivas, curativas, e sobre o ambiente, 

vigilância e roedores, higiene dos alimentos, vigilância epidemiológica, o programa 

estratégico de atenção à criança e de combate à mortalidade infantil e programação da rede 

para ampliar a oferta de consultas e melhorar a qualidade da assistência médico-odontológica, 

de enfermagem e o atendimento básico (CUIABÁ, 1986a, b). 

Já na área de recursos humanos, definiu pelo processo permanente de capacitação de 

pessoal da rede, em todos os níveis e supervisão60 de forma regionalizada, e estimulo à 

participação dos profissionais na análise, gerência, planejamento e supervisão, bem como a 

participação das equipes locais na discussão dos problemas de saúde da comunidade61, em 

programas de educação em saúde. 

                                                 
60 A proposta preconizava a mobilização do pessoal e ativação em rede: treinamentos definição de atribuições e 
rotinas dos Centros de Saúde e dos Responsáveis técnicos, padronização do pessoal necessário em cada unidade, 
gerenciamento ágil e supervisão permanente (CUIABÁ, 1986b).  
61 Participação crítica em coletividade: reuniões com associações de moradores e outros representantes de 
usuários, estimulo a formação de comissões locais por setores, diagnóstico de saúde dos bairros com apoio da 
comunidade e educação em saúde (CUIABÁ, 1986 b). 
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Em cada distrito foi planejado no mínimo um serviço de nível secundário (Policlínica), 

para um agrupamento de 70.000 a 150.000 habitantes, servindo de retaguarda para os centros 

de saúde localizados na área de abrangência. Para assegurar o fluxo de usuário na rede de 

serviços, nos diferentes níveis de complexidade, e garantir a integralidade das ações, foi 

definido um Sistema de Referência e Contra Referência62 (CUIABÁ, 1988d). O Sistema de 

Referência63 definiu normas de encaminhamentos de paciente da rede básica para o nível 

secundário e internação eletivas, e urgência e emergência.  

Como já referido, o período de 1989-92 caracterizou-se por estagnação e retrocesso 

em relação à política de saúde, tendo como único fato relevante, a transferências das unidades 

básicas da SES para o município. Em 1996 teve início a implantação do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde e em 1998 o Programa de Saúde da Família. 

O programa de saúde da família em Cuiabá  

Em Mato Grosso, a SES priorizou a saúde da família como estratégia de reorganização 

da atenção primária/básica na política de saúde do Estado, a partir de 1995. O Programa de 

Saúde da Família em Mato Grosso teve início em 1996 nos municípios de Cáceres, Denise, 

Diamantino, Nortelândia e Nova Mutum, mas sua expansão e consolidação se deram a partir 

de 1999, num contexto de avanços da política estadual e da descentralização da saúde, 

marcado pelo fortalecimento do papel do Estado na cooperação técnica com os municípios na 

perspectiva de construção de um novo modelo de atenção, onde destacaram os incentivos 

financeiros, o intenso processo de qualificação das equipes e a implantação e reorganização 

dos serviços de referência para a saúde da família. (SCHRADER; MULLER NETO, 2002).  

 Em 1997 eram oito equipes implantadas no estado, em 1998 vinte e duas equipes. A 

proporção da população coberta pelo PSF em 2000 era de 15,17%, em 2002 de 43,79% e em 

2005 de 56,52%, conforme Figura 2. (BRASIL, 2006b). 

                                                 
62 Resolução Conjunta Nº 4.288, de 30 de novembro de 1988, da Comissão Interinstitucional Municipal de 
Saúde de Cuiabá (CIMS), aprovou as normas de encaminhamentos do Sistema de Referência e Contra- 
Referência do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) Cuiabá. 
63 Manual do SUDS Cuiabá: Com a implantação do modelo assistencial de saúde do Município de Cuiabá, fez-se 
necessário a definição de um sistema de referência e contra-referência (SR-CR). Sob a designação do SR e CR 
tem-se procurado conceber um conjunto de princípios, normas, mecanismos e meios propiciadores e ordenadores 
da comunicação dos diferentes níveis de atenção entre si. O Ser CR só pode ser definido devido a 
disponibilidade no Município de elementos essenciais à sua operacionalização, entre eles: disponibilidade na 
rede de serviços das clinicas básicas, de especialistas, de serviços de apoio diagnóstico, de leitos hospitalares e 
serviços de emergência, mecanismos de articulação dessas duas redes, meios de comunicação e transporte ativo 
24 h/dia, sistema integrado de comunicação por telefone e normas de encaminhamentos nos diferentes níveis de 
atenção.  
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Figura 2: Proporção de população coberta pelo Programa de Saúde da Família. Mato 
Grosso,  
2000-2005 
Fonte: SIAB/MS/DATASUS 

A SES criou um incentivo para implantar as primeiras equipes de PSF, dando outro 

vínculo aos médicos e em um segundo momento, um incentivo financeiro de R$ 

27.500,00/ano por equipe, através de transferência Fundo a Fundo64 (MARQUES; MENDES, 

2003). Também a Escola de Saúde Pública (ESP) do Estado, implantada em 2000, priorizou a 

capacitação das equipes em cursos de especialização, curso básico (método canadense), 

residência multiprofissional e outras iniciativas (UNICAMP, 2001). 

Para Canesqui e Spinelli (2004) a etapa inicial de implementação do PSF no Estado foi 

lenta, mas, mediante ajustes institucionais, como novas normas e legislações específicas do 

Estado, capacitação intensiva aos profissionais, incentivos financeiros do Ministério da Saúde 

e do próprio Estado, a partir de 1999, o programa se desenvolveu mais rapidamente. Mesmo 

assim, segundo as autoras, o ritmo de implantação dos municípios de grande porte foi lenta e 

gradual. A maioria deles convivia com dois modelos de organização de serviços, PSF e 

Centros de Saúde. 

                                                 
64 O Sistema de Transferência Voluntária de Recursos do Fundo Estadual para o Fundo Municipal foi criado 
através do Decreto Governamental  nº 2.312, de 12 de fevereiro de 2001. 
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No caso especifico de Cuiabá, na concepção dos agentes decisores entrevistados, o 

PSF se apresenta como estratégia de reorganização da atenção básica, capaz de melhorar o 

acesso, à qualidade, à humanização do atendimento e à referência para outros níveis do 

sistema e a relação entre os profissionais e comunidade (CANESQUI; SPINELLI, 2004). 

O Programa de Saúde de Família (PSF) teve início em Cuiabá, em 1998, com a 

implantação das Unidades Novo Paraíso I e II, Ribeirão da Ponte e Guia (CUIABÁ, 2004c). 

De acordo com informações colhidas, houve muita resistência65 por parte da equipe gestora e 

de alguns técnicos do município em implantar o PSF no município, necessitando de muita 

negociação da SES para este processo, que no início da implantação apoiava o município com 

recursos que eram repassados através de convênio.  

Em 2000 foram implantadas onze equipes: Jardim Araçá, Santa Izabel I e II, 

Residencial Coxipó I, II e III, Ouro Fino, Jardim Florianópolis, Jardim Vitória I, II e III. Em 

2002 três equipes: Jardim Vitória IV, Jardim União e Santa Izabel III. Em 2003 cinco equipes: 

Santa Amália, 1º de Março, João Bosco Pinheiro, Três Barras, Jardim Umuarama e Altos da 

Glória. Em 2004 sete equipes: Dr. Fábio I e II, Altos da Serra I, Novo Colorado I, Novo MT, 

Novo Horizonte e Despraiado I e II. Em 2005 não houve implantação de equipe e em 2006, 

até o momento duas equipes foram implantadas: Novo Colorado II e Altos da Serra II.  A 

equipe do PSF Jardim Vitória foi desativada, somando um total de 31 unidades já 

implantadas. Em 2006 a cobertura é de  25,6 % da população (CUIABÁ, 2004c; CUIABÁ, 

2006).  

A Figura 3 indica a proporção da população coberta pelo PSF no município de Cuiabá, 

no período de 2000 a 2006, sendo que em 2000 era de 7,5%, 2001 de 10,4%, 2002 de 9,9%, 

2003 de 14,3%, 2004 de 25,52%, 2005 de 24,8 % e 2006 de 25,6% (BRASIL, 2006b). 

                                                 
65 Resistência dos técnicos a implantação de um novo modelo de organização ao Centro de Saúde, a remuneração 
diferenciada dos profissionais do PSF em relação ao Centro de Saúde, além da omissão do Gestor do período.  
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Figura 3: Cobertura populacional do PSF em Cuiabá – 2000-2006 
Fonte: SIAB/MS/DATASUS 

As Unidades de PSF’s e Centros de Saúde, por região em Cuiabá, estão assim 

distribuídas: 

1) Região Norte – 12 PSF e 3 Centros de Saúde; 

2) Região Sul – 3 PSF e 7 Centros de Saúde; 

3) Região Oeste – 10 PSF e 8 Centros de Saúde; 

4) Região Leste – 6 PSF e 12 Centros de Saúde. 

A gestão 2001-2004 definiu como prioridade de governo a Atenção Básica, como 

demonstra o relatório da SMS:  

A Secretaria Municipal de Saúde buscou inverter o modelo hospitalocêntrico, que 
privilegia o tratamento da doença com alto custo  para o modelo de prevenção, 
realizado principalmente pelas equipes do Programa de Saúde da Família [...] pela 
expansão das  equipes e construção de prédios próprios. Cerca de R$ 6,5 milhões já 
foram investidos com recursos da prefeitura para as melhorias nas unidades básicas 
desde 2001. [...] as unidades já existentes foram reformadas e ampliadas [...] O PSF 
já contava com 12 equipes, teve seu número ampliado com mais 17, sendo que 90% 
do total de equipes (29) atuam em sede própria. [...] Cada nova unidade foi 
padronizada para atender aproximadamente quatro mil pessoas, já que a maioria 
delas abriga duas equipes [...] O SUS/Cuiabá conta com 30 Centros de saúde, sendo 
25 reformados e ampliados, e 5 construídos pela atual gestão. Planalto, Parque 
Cuiabá, Jardim Imperial, CPA IV e Osmar Cabral. Os Centros de Saúde 
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atendem com, pelo menos, uma equipe de clínico geral, pediatra, ginecologista, 
enfermeiro e auxiliares de enfermagem. (CUIABÁ, 2004b, p. 24-25).  

Canesqui e Spinelli (2004), no estudo de avaliação da implementação do PSF em 

municípios de grande porte, analisaram que a Atenção Básica em Cuiabá foi priorizada no 

Plano Municipal de Saúde (2002-2005) que se norteava pela construção de um modelo de 

atenção à saúde, capaz de priorizar as ações preventivas, de vigilância e de promoção da 

saúde, garantindo o acesso aos demais níveis de complexidade. 

O relatório simplificado da gestão 2001-2004 apontou várias dificuldades na atenção 

básica, encontradas no início desta gestão: a falta de definição de um eixo orientador no 

processo de reorganização do modelo de atenção à saúde, a deficiência de recursos humanos 

para dar suporte técnico às unidades básicas, a rede física sucateada, falta de planejamento das 

ações baseadas nas necessidades locais, deficiência na socialização das informações, 

desabastecimento de medicamentos básicos, falta de monitoramento e avaliação das ações 

realizadas e falta de participação da sociedade e de profissionais no processo de gestão 

(CUIABÁ, 2004e). 

Este mesmo relatório apontou como avanços na atenção básica e superação dos 

problemas encontrados: a reorganização da rede básica, definindo a área de abrangência de 

cada unidade, normatização, readequação da rede com reformas e ampliação de todas as 

unidades, abastecimento de medicamentos básicos, de acordo com padronização, ampliação 

de novos serviços, reorganização das Clínicas Odontológicas, extinção de quatro Postos de 

Saúde Rural, transformando-os em Centros de Saúde. 

De acordo com Charbel (2004), o PSF estava vinculado a Diretoria de Atenção Básica, 

que foi criada em 2002, sendo constituída pelas Coordenadorias de Ações Básicas, Saúde 

Rural e Saúde Bucal, e apesar de estar na mesma estrutura organizativa, o PSF tinha uma 

coordenação própria e contava com uma equipe de supervisão. O papel da coordenação do 

programa era: acompanhar e supervisionar as equipes, através de reuniões mensais ampliadas, 

e reuniões com cada equipe, conforme a necessidade. 

A autora apontou que em Cuiabá as ações desenvolvidas pelas equipes de saúde da 

família seguiam basicamente a padronização definida pelo Ministério da Saúde, com enfoque 

individual e coletivo. A organização das ações desenvolvidas pelo PSF se dava através de 

instrumentos gerenciais, como cadastro da população adscrita, o reconhecimento do território, 

elaboração do plano de intervenção das equipes, visitas e internações domiciliares, 
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agendamento de consultas e encaminhamentos para serviços de referência. Cada equipe 

deveria atender às famílias de uma área adscrita (entre 600 a 1000), ou entre 300 a 5000 mil 

habitantes. 

Destacou ainda que, apesar dos avanços obtidos com a implantação do programa, 

como a melhoria na qualidade da assistência, melhor interação entre os profissionais e a 

comunidade e a busca de parcerias, os agentes sociais apontaram algumas limitações para a 

sua expansão, entre as quais: definição inadequada das áreas onde foram implantadas as 

primeiras equipes, implicando na diluição destas no modelo tradicional, lógica de 

financiamento pautada na cobertura populacional, disparidade de salário entre membros da 

equipe, problema de estrutura inadequada e a inexistência de planejamento ideal para o 

programa e equipes. Ressaltou, no entanto, que vários aspectos foram superados. 

Nos estudos de Canesqui e Spinelli (2004), parte dos problemas atribuídos pelo gestor 

municipal para implementação do PSF (em entrevista) eram referentes: ao financiamento 

insuficiente, com sobrecarga para o município e pouca contrapartida do governo federal; 

grande rotatividade do profissional médico e dificuldade para contratação de médicos e de 

profissionais com perfil adequado para compor as equipes de saúde da família; e resistência 

de parte dos profissionais e gerentes, em relação ao programa. O compromisso e a vontade 

dos profissionais das equipes em implementar o programa, assim como a alta aceitação da 

população beneficiada, foram apontados como aspectos positivos.  

O PSF regulamentado  

A Lei Complementar Nº 094, de 3 de julho de 2003, no artigo 42, institui as situações 

especiais de trabalho, no exercício de atribuições especiais: em locais que ofereçam risco à 

vida ou à saúde, com jornada de trabalho diferenciada ou atribuição majorada, em programas 

especiais de saúde, sendo que estas situações serão regulamentadas por Decreto que fixará 

quais os serviços. O artigo 43 definiu que os servidores que exerçam as atribuições, nas 

condições previstas nos incisos do artigo 42, perceberão subsídios que serão fixados em tabela 

própria, observando suas particularidades (CUIABÁ, 2003a). 

Com base nesta lei e no projeto aprovado pelo CMS, o prefeito assinou o Decreto Nº 

4.119, de 27 de outubro de 2003, que implanta o Programa de Saúde da Família, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde de Cuiabá (CUIABÁ, 2003b). 
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O artigo 2º definiu ações de saúde do PSF, como a promoção, prevenção, proteção e a 

recuperação da saúde dos núcleos familiares. E o artigo 3º ponderou que as consultas, os 

atendimentos domiciliares, realizados pelas equipes, serão registrados em cadastros familiares 

e em fichas individuais de prontuários. O PSF será integrado por equipes compostas por 

médicos, enfermeiros, e auxiliares e/ou técnicos de enfermagem recrutados preferencialmente 

dentre os agentes públicos municipais, estatutários ou contratados.  

O artigo 5º definiu que os integrantes das equipes do PSF perceberão a gratificação 

Situações Especiais de Trabalho/Programa de Saúde da Família (SET/PSF), que será 

calculada sobre o atual valor do vencimento base do cargo inicial da categoria profissional, 

previsto na legislação municipal fixada observando-se os seguintes percentuais: I) 700% para 

os Médicos, 400% para os Enfermeiros e III) 300% para os Auxiliares e/ou Técnicos de 

Enfermagem, sendo que os percentuais estabelecidos serão revistos sempre que o valor do 

vencimento base do cargo inicial da categoria profissional for alterado, ou por interesse da 

Administração Pública. Estabelece no artigo 7º que a jornada de trabalho é de no mínimo 8 

horas diárias, perfazendo 40 hs semanais (CUIABÁ, 2003b). O Agente Comunitário de Saúde 

não foi incluído nesta regulamentação, que continuou percebendo 1 salário mínimo mensal.  

Observa-se que no caso de Cuiabá, não existe equipe de odontologia na Unidade de 

Saúde da Família, pois adota o modelo de Clínica Regionalizada de Odontologia. O atual 

prefeito definiu em seu plano de governo a implantação da equipe de odontologia no PSF. 

Em 2006 foi implantada a Residência Médica no Programa de Saúde da Família e 

Comunidade, com 2 residentes atuando na unidade Altos da Serra II, através de convênio com 

a UFMT e de acordo com as Portarias Nº 648 e 649 do Ministério da Saúde. E reformadas as 

unidades da Guia, Novo Colorado II e Altos da Serra II. A SMS aprovou uma planta 

“modelo” para as unidades de saúde da Família a serem adotadas, contendo 01 consultório 

odontológico para inclusão da equipe de saúde bucal. Capacitou técnicos da Coordenadoria de 

Atenção Básica em Saúde e profissionais das unidades para aplicação de instrumento 

proposto pelo Ministério da Saúde para avaliação do PSF – Avaliação da Melhoria da 

Qualidade AMQ – (CUIABÁ, 2006).  

Na rotina das unidades de PSF, o agendamento busca atender a demanda espontânea e 

programada. A demanda programada é realizada para gestantes e crianças, pacientes em 

controle de hipertensão e diabete, hanseníase (em dias específicos). O agendamento para 

adultos e crianças é realizado diariamente, geralmente para o dia seguinte. Duas vagas /dia 
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são reservadas para idoso. O PSF atende no máximo 4000 pessoas e os centros atendem 

regiões de até 30.000 habitantes, o que dificulta o acesso. O médico e o enfermeiro realizam 

visita domiciliar, pelo menos uma vez por semana. Cada agente atende em média 150 a 170 

famílias (CUIABÁ, 2004b).  

O agendamento da maioria dos procedimentos especializados, que são solicitados 

pelos profissionais das unidades básicas, é realizado através da Central Estadual de Regulação 

de Cuiabá (CER/SUS), que atende os pacientes de Cuiabá e interior com consultas 

especializadas, exames, internações, exceto planejamento familiar e laboratório de análises 

clínicas. O atendimento de urgência nas 24 hs ocorre nas Policlínicas e no Pronto Socorro de 

Cuiabá (CUIABÁ, 2004b).  

Conforme assinala o relatório, apesar dos avanços com a implantação da Central de 

Regulação de Cuiabá, continua existindo problemas para encaminhamento na referência em 

algumas especialidades, sendo uma das maiores dificuldades do PSF o encaminhamento dos 

pacientes, nas especialidades de otorrino, neuropediatra e oftalmologia. Há ainda problemas 

de comunicação e não é garantido o agendamento da consulta de retorno, gerando muitas 

dificuldades para usuários e profissionais. A unidade básica encaminha o paciente com 

formulário, mas não existe a contra-referência (CUIABÁ, 2004c).  

Uma outra dificuldade refere-se a comunicação com os demais níveis de atenção, até 

mesmo com as Policlínicas e CAPS que estão situados na região. Este problema pode estar 

relacionado à gestão da demanda e da oferta no sistema de referência e contra-referência, em 

Cuiabá.  

SAÚDE DA FAMÍLIA NO SETOR PRIVADO: O PLANO DE SAÚDE DA CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO 

(CASSI)  

A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) foi criada em 

Cuiabá no dia 12 de setembro de 2003 e segue o mesmo modelo nacionalmente. A população 

conveniada é de aproximadamente 3.700 participantes. Existem três equipes nucleares de 

Saúde da Família, assim denominadas: Tuiuiú, Arara Azul e Bem te Vi. A equipe é composta 

por um médico e 1 técnico de enfermagem e cada equipe nuclear é responsável por até 1.200 

usuários, cobrindo todos os conveniados.  

A forma de trabalho é preventiva, com palestras e visitas domiciliares. Os grupos 

trabalhados são:  
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1) qualidade de vida, onde são repassadas as orientações nutricionais; 

2) grupo vida saudável, realizado com funcionários da ativa, nas dependências do 

Banco do Brasil. Trabalham quatro temas por mês: mudança, alimentação 

saudável, stress e construindo meu projeto de vida. 

Além das equipes nucleares há um grupo de profissionais formado por nutricionista, 

psicólogo, assistente Social e enfermeira, que realizam trabalhos de cuidados, através de 

visitas domiciliares ou na sede da CASSI. Atualmente desenvolvem programas de: controle 

de tabagismo; para vítimas de assalto e seqüestro (PAVAS); bem viver -voltado para 

portadores de deficiências; viva coração- para clientela portadora de um ou mais fatores de 

risco cardiovascular; plena idade – voltado para pessoas acima de 60 anos; controle médico 

para saúde ocupacional (PCMSO); e saúde do trabalhador.  

Funciona com 34 funcionários e possui um ambulatório com 2 leitos de urgência e um 

espaço para micro-cirurgia, que funciona nas dependências da CASSI (entrevista concedida 

por Enfermeira Sueney Borges Infantino, Coordenadora do MAIS Cuiabá/Modelo de Atenção 

Integral à Saúde). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo do Sistema de Atenção Primária/Básica de Saúde em Cuiabá identificou a 

convivência de dois modos de organização de serviços: os Centros e Postos de Saúde e o 

Programa de Saúde da Família, sendo que a cobertura do PSF ainda é baixa (25,6%), e 

distribuída de forma heterogênea entre as quatro regiões de saúde, com maior concentração 

nas regiões Norte e Oeste.  

Analisando a história da Saúde Pública em Cuiabá, a partir do final da década de 80, 

ocorreram vários avanços na arquitetura da estrutura e organização dos serviços, como a 

descentralização, regionalização e a configuração dos Distritos Sanitários. Apesar dos 

diversos contextos políticos e mudanças administrativas ocorridas até 2006, esta configuração 

se manteve com foco nos princípios do SUS e da Reforma Sanitária.  

Nestes contextos, têm destaques: 

1) a atenção básica, no período de 1985-1988, na reorganização da estrutura, 

ampliação do acesso e organização do sistema de referência e contra referência, 



191 
 

 

quanto na organização do processo de trabalho, e na forma de gestão democrática 

com participação popular;  

2) a gestão 1995-1998, com avanços no processo de fortalecimento dos órgãos de 

participação popular, como a regularização do Conselho Municipal de Saúde, 

instalação das Conferências Municipais de Saúde, a cada 2 anos, e a criação da 

Ouvidoria do SUS; 

3) a habilitação do Município de Cuiabá na Gestão Semiplena (1995) e depois em 

Plena do Sistema Municipal, que ampliou a capacidade da SMS de compra de 

serviços de média e alta complexidade, mas em conseqüência, houve a estagnação 

da atenção básica. Esta tendência permaneceu até 1999. 

No caso do Programa da Saúde da Família, apesar do início da implantação ter 

ocorrido em 1998, sua expansão se deu entre 2000 e 2004. Em 2005 a nova administração 

municipal tinha como meta completar cem (100) equipes de PSF em quatro anos de gestão, 

mas até o momento duas novas equipes foram implantadas.  

Viana e Dal Poz (2005) consideram que o PACS e o PSF provocaram alterações tanto 

na modalidade de alocação de recursos e formas de remuneração das ações e serviços de 

saúde, quanto na forma de organização dos serviços e, portanto, o PSF se constitui em uma 

estratégia de reforma incremental do sistema de saúde no Brasil. O modelo de transferência de 

recursos, através do Piso de Atenção Básica (PAB fixo e variável) significou um rompimento 

com a idéia de programa vertical. O PSF introduziu uma noção mais sofisticada de atenção 

primária, que contrapõe a idéia de tecnologia simplificada.  

Em Mato Grosso, a implantação do programa teve forte influência do Estado, através 

de mecanismos de transferência fundo a fundo de recursos financeiros, e cooperação técnica 

na área de capacitação e educação permanente.  

Em Cuiabá, pode-se concluir, assim como analisaram Viana e Dal Poz (2005), que o 

PSF se constitui em uma inovação no modelo de organização dos serviços, na medida em que 

introduz um novo perfil de profissionais na assistência à saúde e explora novos tipos de 

contratação de profissionais, além de outras formas de organizar o processo de demanda e 

oferta e de relacionamento com a comunidade. 

No entanto, são inúmeras as dificuldades e os desafios a serem enfrentados, 

principalmente, a carência de profissionais médicos com perfil, a questão do financiamento, a 
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necessidade de intensificar o processo de educação permanente e uma maior participação da 

população. 
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APÊNDICE D  

Goiânia, Goiás: a Atenção Básica e a Saúde da Família na organização do 

sistema local de saúde. 

 

Elias Rassi Neto66 

ANTECEDENTES 

O Estado de Goiás, localizado no Planalto Central, Região Centro-Oeste, foi 

conquistado e povoado a partir de 1592 por bandeirantes e sertanistas (KOOGAN/HOUAISS, 

1997). A partir da Constituição de 1988 (CF, ADCT, art. 13), parte de seu território deu 

origem ao Estado de Tocantins, integrado a Região Norte do país. 

Goiânia, a atual capital de Goiás, foi criada no processo histórico da Revolução de 

1930, no contexto da Marcha para o Oeste do governo Getúlio Vargas (LIMA, 2001). O seu 

fundador foi o médico Pedro Ludovico Teixeira, que fora nomeado Interventor Federal no 

Estado. Os propósitos desse governante eram, de um lado, a criação de um entreposto 

comercial entre o sul industrializado e o norte do país, de outro, o deslocamento do eixo 

político da Aliança Liberal (Partido Democrata e Partido Libertador), consolidada na cidade 

de Goiás, antiga Capital. 

A pedra simbólica da fundação de Goiânia foi lançada em 24 de outubro de 1933. O 

Decreto nº 1.816 do Interventor mudando em definitivo a capital, cidade de Goiás (também 

conhecida como Goiás Velho, embora muitos de seus habitantes não apreciem essa 

denominação), para Goiânia, é datado de 3 de março de 1937 (FERNANDES, 2003).  

A nova capital de Goiás, planejada para 50 mil habitantes, atualmente tem mais de um 

milhão, processo ainda mais intenso daquele ocorrido no Distrito Federal, previsto para 

abrigar 500 mil e que hoje conta com cerca de dois milhões e quatrocentos mil habitantes. A 
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cidade de Goiás, ex-capital, dois séculos depois de sua instalação em 1725, contava com 

menos de dez mil habitantes e atualmente comporta cerca de 27 mil.  

Durante as primeiras seis décadas Goiânia teve um crescimento populacional bem 

superior ao restante do Estado, fato que se inverte somente na década de 90. O rápido 

crescimento populacional desacompanhado de planejamento adequado levou inicialmente a 

uma grande expansão horizontal e a formação de expressivos bolsões periféricos desassistidos 

pelo poder público, em particular nas décadas de 60 e 70. As Taxas Médias Geométricas de 

Incremento Anual (TMGIA) do Estado de Goiás, excluindo Goiânia, foram muito próximas 

das médias nacionais, em contrapartida, as TMGIA de Goiânia nas décadas de 50, 60 e 70 

foram muito superiores às do Estado nesse mesmo período, situação que se inverte somente 

na década de 90 (RASSI NETO, 2003). 

Freitas (1999), informa que em 1942, quando do Batismo Cultural de Goiânia67, a 

cidade contava com 3.479 habitações e uma população estimada em 17.395 habitantes. O 

último censo registrou 1.093.007 moradores, o que coloca Goiânia como a 12ª maior capital 

brasileira em termos demográficos; Goiás ocupa posição similar entre os Estados. 

Segundo a mesma fonte, cerca de 36% dos responsáveis pelos 313.708 domicílios 

permanentes da capital têm rendimento nominal inferior a dois salários mínimos; a 

escolaridade de 18,7% desses responsáveis é inferior a quatro anos. A rede de esgotos 

sanitários, inaugurada em 1948, servia uma ínfima parcela de ruas centrais. Hoje, quatro em 

cada cinco domicílios têm banheiro com esgotamento sanitário por rede geral de esgoto, 

pluvial ou fossa séptica (IBGE, 2000). 

ORGANIZAÇÃO SANITÁRIA 

A organização do setor público de saúde do Estado sofreu grandes mudanças ao longo 

do tempo. O Serviço Sanitário, até então parte integrante da estrutura organizacional da 

Secretaria de Segurança Pública, foi extinto (Decreto nº. 97, de 5 de novembro de 1930) com 

a vitória do movimento revolucionário e a chegada da oposição ao poder. A justificativa para 

a extinção foi: “a) que o situacionismo estadual utilizava-se do Serviço Sanitário como arma 

política contra seus adversários; b) que os charlatões tinham franca liberdade de ação ou eram 

tolerados; c) razões orçamentárias” (CAMPOS, 1999). Salvo no que se refere ao alegado 

charlatanismo, um problema que perdeu importância relativa ao longo do tempo ou pelo 
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menos mudou suas características, os demais motivos alegados – aparelhamento e questões 

orçamentárias – soam hoje, quase oito décadas depois, bastante familiares.  

Em 1931, dois decretos (Decretos 724 e 741) criando a Directoria de Hygiene, antiga 

Directoria do Serviço Sanitário (FREITAS et al, 1999), alteraram a organização da Secretaria 

de Segurança Pública. Campos (1999) chama a atenção para a centralização dos serviços de 

higiene na época devido a subordinação dos municípios tanto ao poder estadual quanto ao 

especialista (poder médico), àquele que detém o conhecimento da questão sanitária. 

Em 1938, com o propósito de reorganizar os serviços de atenção à saúde (DUARTE, 

1992), foram criados no âmbito do governo do Estado a Diretoria Geral de Saúde e os 

Serviços Sanitários Distritais. Dois anos depois, os serviços de saúde foram transferidos da 

Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria Geral do Estado. Ainda nesse ano68 foi 

instituída a Secretaria de Estado da Educação e Saúde (SEES), transformando a Diretoria 

Geral de Saúde em Departamento de Saúde da SEES. A regionalização do Estado nessa 

década compreendia 13 Distritos Sanitários, na mesma época em que foram criados os 

Hospitais Regionais de Referência de Goiânia, Jataí e Porto Nacional (DUARTE, 1992). Não 

obstante, somente em 1947, quando foi implantada a Secretaria de Estado da Saúde (Lei nº 

27), a questão saúde alcançou, no âmbito do Estado, status político e administrativo 

compatível com sua importância social.  

Para Chaves et al (1994), até 1963 os serviços de saúde oferecidos pelo Estado à 

população restringiam-se, tanto na capital como no interior, basicamente aos serviços 

itinerantes (estaduais). Algumas localidades do norte do Estado (atual Tocantins), contavam 

com Postos, Centros de Saúde e mesmo serviços de internação (unidades mistas: 

Hospital/Centro de Saúde), operados durante muito tempo pela Fundação Serviços de Saúde 

Pública (FSESP) vinculada ao Ministério da Saúde (MS). 

O intenso processo político do início da década de 60, aliado a um governo com forte 

ênfase no planejamento, traduzido no Plano de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Plano 

Mauro Borges – Plano MB), resulta na extinção da Secretaria de Saúde e Assistência (já então 

desvinculada da educação). Cria-se então uma nova estrutura: a Organização de Saúde do 

Estado de Goiás (OSEGO), autarquia vinculada à Secretaria de Governo, como tentativa de 

romper com o “forte cunho assistencial/clientelista da antiga secretaria”. Ao mesmo tempo, a 

área principal de atuação da Secretaria de Saúde era dividida em 6 Distritos Sanitários, cada 

um com uma Equipe Supervisora Itinerante (médico, dentista, enfermeiro e motorista) e 
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buscava-se a instalação de uma Unidade Sanitária com médico em todas as localidades com 

mais de três mil habitantes.  

O governo estadual oferecia então Cr$ 120.000,00 mensais para médicos dispostos a 

trabalharem no interior (Arquivo Histórico do Estado de 03/01/63 apud ALMEIDA et al, 

1984), mas não há informação sobre o regime de trabalho. Essa remuneração, corrigida pelo 

IGP–DI, seria equivalente (em R$ de dez., 2006) a um valor entre R$ 10.666,00 e R$ 

13.228,00. Um pagamento, sem dúvida, atraente, até mesmo para um regime de trabalho de 

tempo integral e dedicação exclusiva. Hoje, o salário de um médico na SES é da ordem de R$ 

1.764,90 nas unidades de saúde do Estado (carga horária de 20 horas semanais). A Prefeitura 

de Goiânia além do salário básico de R$ 998,00, paga uma gratificação de R$ 2.898,00 para 

os médicos que trabalham no PSF. Sobre o salário básico, o médico ainda pode receber 20% 

(R$ 199,60) e 25% (R$ 249,50) de gratificações (locomoção e titularidade, respectivamente), 

totalizando R$ 4.345,10 por uma carga horária de 40 horas semanais. 

Segundo Chaves et al (1994), a estrutura organizacional da OSEGO foi inspirada na 

SES do Mato Grosso. Seu Departamento Técnico contava com as coordenadorias de: 

• Tuberculose; 

• Lepra; 

• Saúde da Comunidade (Epidemiologia e Estatística, Educação Sanitária, 

Enfermagem); 

• Saúde do Ambiente (Saneamento, Saúde Ocupacional, Higiene Alimentar); 

• Odontologia; 

• Exercício Profissional (Medicina e Farmácia); 

• Laboratório Central; e 

• Distritos Sanitários (Unidades Mistas, Unidades Hospitalares e Unidades 

Sanitárias).   

Em 1964 os quase 300 mil habitantes em Goiânia, eram potencialmente cobertos por 

seis unidades de saúde69. Goiás tinha então 390 médicos para uma população de dois milhões 

de habitantes (um médico para cada 5.128 habitantes). Apenas 55 dos 170 municípios da 

época contavam com médicos permanentes e somente um dos postos de saúde de Goiânia 

dispunha de instalações adequadas (ALMEIDA et al, 1984).  

                                                 
69 Centros de Saúde Átila de Carvalho (Campinas), Juarez Barbosa (Centro), Vila Nova, Fama, Setor 
Universitário e Centro de Hidratação. 
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Estimativas para 1963 apontavam uma oferta desses profissionais, que, além de 

escassa, estava bastante concentrada na capital quando comparado com outras áreas. Vale 

dizer que a disponibilidade relativa de médicos em Goiás era treze vezes maior na capital do 

que no interior. Na região Centro-Oeste e no país como um todo essa relação era de 10,3 e 5,2 

vezes, respectivamente (Tabela 1). 

Tabela 1 

Brasil: Médicos por 10 mil habitantes em áreas selecionadas – 1963 

Área Capital Interior 

Goiás 10,5 0,8 

Região Centro-Oeste 11,3 1,1 

Brasil 13,0 2,5 
Fonte: Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada (EPEA). Saúde e Saneamento 
(Diagnóstico Preliminar). Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, maio 1966 
(elaboração dos autores). 

A NOVA DITADURA 

O movimento militar em 1964, ao depor o Governo Estadual eleito, transformou a 

Prefeitura da capital em mero apêndice da administração estadual, particularmente após 1969. 

Nesse ano, o prefeito teve seu mandato cassado, e a cidade passou a ter dirigentes nomeados e 

os canais de participação social bloqueados. Somente em novembro de 1985 a população de 

Goiânia volta às urnas para a eleição do Prefeito Municipal.  

Nessa década, em parte como decorrência do processo de consolidação de Brasília, 

Goiânia viu a sua população crescer 9% ao ano, quatro vezes superior ao crescimento 

decorrente da natalidade.  

Nos anos seguintes, a rede pública de saúde de Goiânia não passou por qualquer 

ampliação, embora em 1966 Goiás já contasse com um total de 625 médicos, dos quais 354 

(56,6%) na capital. Vale dizer que embora o número total de médicos tenha crescido 

expressivamente (58%) em relação aos dados estimados para 1963, a concentração na capital 

praticamente não se alterou (56%). 

Entre 1966 e 1971 os investimentos na Capital concentraram-se nas unidades 

hospitalares, tendo-se iniciado a construção do Centro Materno Infantil (atual Hospital 
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Materno Infantil). No período seguinte (1971-1974) a rede ambulatorial de Goiânia recebeu 

duas novas unidades de saúde “tipo C”70. 

Goiânia, em 1970, contava com 380 mil habitantes e com crescimento populacional 

superior a 7% ao ano. Com base em dados do ano de 1973, a capital apresentava Mortalidade 

Proporcional para menores de 1 ano de 34% e um Coeficiente de Mortalidade Infantil de 

102,64 por mil nascidos vivos (MARTINS, 1975). Gastrenterites, pneumonias, sarampo e 

meningite eram as principais causas de internação de crianças. Essas quatro causas 

respondiam por pouco mais de 60% das internações de menores de 5 anos. Consideradas 

todas as idades, as principais causas de mortalidade eram as decorrentes de Doenças 

Transmissíveis (35%) e de Prematuridade e outras causas perinatais (18%). 

Nesse mesmo ano (MARTINS, 1975), a OSEGO geria sete hospitais e três Unidades 

Mistas em Goiás. Todas as unidades hospitalares situavam-se em Goiânia (Centro de 

Hidratação, Colônia Santa Marta, Hospital Adauto Botelho, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital 

do Pênfigo, Maternidade Irmã Celina, Sanatório Juscelino Kubitschek).   

Segundo Almeida et al (1984), das 145 Unidades Sanitárias (ambulatoriais) existentes 

no Estado em 1974, nove estavam na Capital. Apenas uma foi implantada no período 

1971/1974. 

DITADURA E ABERTURA POLÍTICA 

Partindo das informações disponíveis para Goiânia, que apresentou em 1973 

Coeficiente de Mortalidade Infantil de 102,64 por mil nascidos vivos (61,76 para o 

componente neonatal e 40,88 para infantil tardia) e mortalidade proporcional de menores de 5 

anos de 41%, o Governo Estadual nomeado em 1975 apresentava como metas mais relevantes 

a redução em 20% da mortalidade infantil. Para isso, propunha controlar as doenças 

transmissíveis, em particular as preveníveis por imunizações, além de ações dirigidas à 

“higiene infantil e pré-escolar”, atenção a gestantes e puérperas e complementação alimentar. 

Apresentava, entre outras metas instrumentais, alcançar coberturas vacinais de 80% nas 

crianças e 60% nas gestantes. Propunha ainda a integração do Centro de Hidratação e da 

Maternidade Irmã Celina numa única unidade (Hospital Materno-Infantil – HMI). 

(MARTINS, 1975), atualmente com 178 leitos. 

                                                 
70 Unidades sem médicos. 
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Em 1975, mantida a OSEGO e restabelecida a Secretaria Estadual de Saúde, passaram 

a coexistir duas instituições (CHAVES et al, 1994). A primeira com atribuições operativas e a 

segunda mais voltada às políticas e às normativas, com as duas instâncias persistindo com 

gestores diferentes apenas até 1976, quando o secretário de saúde passa a acumular as duas 

funções. Com o discurso de promover a descentralização administrativa da saúde e a 

integralidade da assistência médico-sanitária, foi instalado o primeiro Escritório Regional de 

Saúde sediado na cidade de Ceres, região central do Estado (DUARTE, 1992). 

Ainda no ano de 1975, a OSEGO passa por uma segunda grande mudança estrutural. 

Sua área técnica recebe dois novos Departamentos: um de Vigilância Epidemiológica e outro 

de Programas Especiais (Nutrição e Saúde, Materno Infantil, Saúde Mental, Projeto Kellogg, 

Pneumologia Sanitária e Dermatologia Sanitária). A Seção de Epidemiologia e Estatística é 

transformada em uma unidade de Verificação de Óbitos e em uma outra unidade de 

Estatística, extinguindo Epidemiologia. Na área administrativa foram extintas as Seções do 

Fundo Rotativo, de Administradores Hospitalares e de Manutenção.  

Concluído o período compreendido entre 1975 e 1979, os investimentos realizados 

pela SES em Goiânia limitaram-se às unidades hospitalares, com o início do funcionamento 

do HMI e do Pronto Socorro Psiquiátrico. O Plano de Governo apresentado em 1975 deixava 

clara a opção por ampliação dos leitos hospitalares do setor privado em substituição da 

política de crescimento da rede pública (MARTINS, 1975). 

Após a Conferência Internacional sobre cuidados primários de Saúde, realizada em 

Alma-Ata (1978), e concomitante ao processo da VII Conferência Nacional de Saúde ocorrida 

em março de 1980, foram criados 22 Escritórios Regionais de Saúde e efetivamente 

implantados seis. Duas regionais ficaram sob a responsabilidade da Fundação SESP e a 

Capital do Estado continuou com a gestão centralizada na Secretaria Estadual de Saúde.71 

A prefeitura de Goiânia persistia ausente do processo de organização da atenção 

sanitária na capital. Somente a partir da VII CNS a APS passa a ter maior visibilidade política 

no Brasil, anteriormente restritas às experiências de medicina comunitária e dos programas de 

extensão de cobertura das décadas de 60 e 70 (PAIM, 2003). 

                                                 
71 A VII CNS debateu a implantação e o desenvolvimento do Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde 
(Prev-Saúde), a regionalização e a organização dos serviços de saúde. 
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Em 1979, foram implantados pela OSEGO quatro Centros Integrados de Assistência 

Médico-Sanitária (CIAMS)72 (Urias Magalhães, Novo Horizonte, Jardim América e Pedro 

Ludovico), com área aproximada de 900 m2 cada. Isso significou a primeira grande 

intervenção planejada na rede de serviços ambulatoriais em Goiânia. Nesse projeto constava 

ainda a implantação de outras seis unidades que, no entanto, não foram construídas.  

A OSEGO sofre outra grande mudança em seu organograma em setembro de 1980, 

quando passou a contar com uma Diretoria Técnica e as unidades de atendimento (Hospitais, 

Unidades Mistas, Centros de Saúde da Capital, Laboratório Central e Banco de Sangue). 

Foram fortalecidas a Vigilância Epidemiológica e a Coordenação de Programas Especiais 

(Materno Infantil, Pneumologia e Dermatologia Sanitária, Nutrição, Saúde Mental e 

Laboratórios). Criou-se a Coordenação de Vigilância Sanitária.  

O contexto político no início dos anos 80 já prenunciava a derrocada da ditadura. As 

grandes manifestações populares tomavam as ruas e o setor saúde com as graves deficiências 

existentes era palco de permanentes conflitos entre a opinião pública, os profissionais da área 

e os servidores e, do outro lado, o governo. O descompasso entre os tempos político e técnico-

administrativo se refletia no cotidiano do complexo Secretaria Estadual de Saúde/OSEGO. 

O Escritório Regional de Saúde de Goiânia só foi implantado em 1983, após a derrota 

da Arena nas eleições de 1982. Com uma área de abrangência de 23 municípios, incluída 

Goiânia, o Escritório respondia pela coordenação das unidades ambulatoriais e propiciou as 

primeiras grandes aproximações institucionais com a Fundação Municipal de 

Desenvolvimento Comunitário (FUMDEC). Embora responsável pela saúde dos munícipes, a 

FUMDEC contava com poucos Postos de Saúde todos de pequeno porte. A vocação 

institucional estava voltada mais para a assistência social e menos para a atenção à saúde. 

Os contatos operativos entre as estruturas estadual e municipal ocorreram 

prioritariamente pela via das campanhas de vacinação, missão paulatinamente assumida pela 

esfera municipal. Nessa época, em algumas regiões de Goiânia existiam Postos de Saúde 

estadual e municipal concorrentes, como nos Setores Fama, Novo Mundo e Itatiaia, de resto 

um fenômeno bastante comum no país como um todo, sobretudo nos centros urbanos de 

maior porte, até o advento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

                                                 
72 Os documentos da época caracterizam os CIAMS como “definidos e dimensionados a atender sua área 
geográfica de influência sem diferenciação em previdenciária ou não previdenciária [...] possibilita ainda 
desenvolver sob comando único, ações de assistência médica primária integrando as ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde com ênfase às primeiras”. (MENDONÇA NETO et al, 1983). 
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Pode-se afirmar que a organização da rede de serviços básicos de saúde em Goiânia 

nesse período teve como fios condutores as necessidades voltadas à redução da morbi-

mortalidade infantil, tais como a ampliação das coberturas vacinais, a implantação de 

tecnologias voltadas ao controle e redução dos danos decorrente das infecções intestinais, 

como a rehidratação oral e o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM)73. 

Implantadas em 1983, as Ações Integradas de Saúde (AIS), apesar de apontadas como 

a primeira tentativa de unificação e descentralização do Sistema de Saúde concretizada, com 

conseqüências agora nas esferas públicas (PINHEIRO, 2005 apud WESTPHAL, 1992; 

NORONHA; LEVCOVITZ, 1994), encontraram barreiras à sua completa implementação nas 

diferentes culturas e histórias institucionais. Segundo Radicchi (2002): 

as ações de saúde de caráter curativo, individual, produzidas pelos estados e 
municípios seriam “compradas” pelo Governo Federal, através do Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), ampliando aos entes 
públicos as mesmas modalidades contratuais praticadas desde os tempos do ex-IAPI, 
Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, quando o Governo Federal 
não mais construiu instituições públicas de saúde, optando pela compra de serviços 
da iniciativa privada.  

Em Goiânia, essas diferentes culturas institucionais também dificultaram as 

aproximações entre os serviços públicos de saúde federais e estaduais. As unidades 

ambulatoriais do INAMPS (Postos de Atendimento Médico – PAMs) apresentavam um 

processo de trabalho direcionado a uma pretensa regulação com o setor privado, tendendo 

mais aos encaminhamentos direcionados aos consultórios médicos credenciados, às 

autorizações para exames complementares e às internações hospitalares. Progressivamente as 

instituições públicas estaduais, remuneradas pelo volume de serviços prestados à previdência 

social, foram incorporando a cultura e práticas inampianas. 

A RETOMADA DEMOCRÁTICA 

Em 1985 foram extintos os cargos de Supervisores Regionais de Saúde e 

progressivamente esvaziados os Escritórios Regionais, já em estágio de consolidação. Diante 

das dificuldades desse formato organizacional, eles são recriados em 1987. Em Goiânia foram 

implantados seis Distritos Sanitários (DS) desvinculados da Diretoria Regional de Saúde de 

                                                 
73 A implantação do PAISM, lançado pelo Ministério da Saúde em 1983, cujas diretrizes gerais previam a 
capacitação do sistema de saúde para atender as necessidades da população feminina, induzia também o conceito 
de integralidade do atendimento, com a idéia geral de viabilizar a rede básica de serviços mediante a integração, 
regionalização e hierarquização dos serviços de saúde (OSIS, 1998). 
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Goiânia, cuja extinção acontece em 1990 e reativação em 1991, com o fim dos seis DS da 

Capital (DUARTE, 1992). 

A 1ª Conferência Estadual de Saúde realizada em março de 1986 exaustivamente 

reforça as teses da municipalização da saúde e aprofunda os debates referentes à unificação 

das gestões, hierarquização dos serviços e ampliação do financiamento. É um momento 

preparativo para a VIII Conferência Nacional de Saúde e pré-Constituinte. A compreensão da 

saúde como direito de todos e dever do Estado encabeça o Relatório Final. Vale registrar a 

inexistência de referências à participação da Prefeitura de Goiânia ou instituições a ela 

vinculadas nos documentos da 1ª Conferência Estadual de Saúde. 

Em 1987, o Interventor Estadual no Município de Goiânia, substituindo o Prefeito 

então cassado, aprova o Plano de Metas, pelo Decreto nº 1.498. A parte dedicada à saúde é 

tímida, constando como diretrizes: o desenvolvimento interinstitucional voltado à superação 

de superposições de recursos com as instâncias federal e estadual e a definição por parte do 

governo municipal de direcionar as suas ações às populações mais periféricas. Para o 

atendimento dessas populações mais pobres, propõe ampliar as áreas de abrangência dos 13 

Postos de Saúde da Prefeitura então existentes, além de reformá-los e construir outros cinco 

(GOIÂNIA, 1988).  

Os poucos serviços municipais de saúde existentes eram gerenciados pela Fundação 

Municipal de Desenvolvimento Comunitário (FUMDEC), misto de assistência social e 

embrião da Secretaria de Saúde. O braço da saúde gerenciava estes pequenos postos de saúde, 

geralmente dividindo espaço físico com cursos profissionalizantes (corte e costura, 

cabeleireiro, dentre outros). Somente em 1988 é criada a Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia, que absorve essa vertente da FUMDEC. Em 1990 já eram 26 os Postos de Saúde 

municipais (Tabela 2).  

Tabela 2 

Estabelecimentos públicos de saúde por esfera administrativa – Goiânia/1990 

Tipo Estabelecimento Federal Estadual Municipal Privado Total 
TOTAL 6 28 26 107 167 
Centro de Saúde 1 19 26 - 46 
Unidade Mista - 1 - - 1 
Clínica e PAM 3 3 - 41 47 
Pronto-Socorro - - - 1 1 
Hospital 2 5 - 65 72 
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Fonte: IBGE – Pesquisa de Assistência Médica Sanitária (AMS). 

Em 1987, as políticas de descentralização da saúde se expressam por meio do Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), instrumentalizando a integração das estruturas 

administrativas e a transferência de atividades e funções desempenhadas pela Superintendência 

Regional do INAMPS à Secretaria de Estado da Saúde74, e opera em Goiás uma significativa 

mudança na organização estrutural do sistema de saúde.  

Ao assumir a gestão do SUDS, a SES registra um novo marco na gestão do sistema de 

saúde em Goiânia ao apresentar o Plano Metropolitano de Saúde, tendo como proposta central 

a expansão da rede física do setor público, além de dividir a cidade em 6 macro-regiões com 

61 distritos. A Prefeitura Municipal de Goiânia, através do Instituto de Planejamento 

Municipal de Goiânia (IPLAN) (1988, p. 138), em documento técnico registrou suas críticas à 

regionalização implantada pelo SUDS como sendo um obstáculo ao processo de 

municipalização. 

O Plano Metropolitano de Saúde (GOIÁS, 1988), prevê ainda a construção em 

Goiânia de um Hospital de Urgências com 200 leitos, um Centro Médico Pedagógico da 

Criança e do Adolescente e de cinco Centros de Assistência Integral à Saúde (CAIS) (Vila 

Finsocial, Parque das Amendoeiras, Jardim Novo Mundo, Setor Cândida de Morais e Bairro 

Goiá). Cada CAIS teria 1700m² de área construída e previstos atendimentos ambulatoriais a 

uma população de 50 mil habitantes. Pode-se caracterizar esse como o segundo grande 

momento de expansão planejada da rede pública de saúde em Goiânia, sendo que todas essas 

unidades foram concluídas e iniciaram o funcionamento nesse período.  

É relevante registrar o acidente radioativo de Goiânia ocorrido em 13 de setembro de 

1987, com centenas de pessoas contaminadas e gerando 14 toneladas de lixo atômico. A SES 

então despreparada para ações dessa natureza precisou concentrar um grande esforço na 

organização do atendimento aos efeitos do acidente, contando com reduzida participação da 

prefeitura nesse processo. 

A NOVA CONSTITUIÇÃO E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Cinco anos após a realização da I Conferência Estadual de Saúde ocorre a 1ª 

Conferência Municipal de Saúde de Goiânia, em outubro de 1991. Já com o Sistema Único de 

Saúde legalmente estabelecido pela nova Constituição Federal e regulamentado pelas Leis 
                                                 
74 Convênio nº 01/87 voltado à instituição do SUDS em Goiás.  
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Federais 8.080 e 8.142, ambas de 1990, e pela Lei Orgânica do Município de Goiânia também 

promulgada em 1990, a Conferência teve como tema central “Municipalização é o Caminho”.  

Quatro moções de repúdio são aprovadas na Conferência: uma denunciava critérios 

“politiqueiros” na definição de diretores das unidades e perseguições a funcionários, outra 

repudiava a demissão de 180 servidores municipais e denunciava a redução dos recursos 

financeiros municipais destinados à saúde. A quarta moção aprovada repudiava o fechamento 

dos serviços de urgência dos CAIS (CAIS 24 horas) pelo Governo Estadual. O atendimento 

ininterrupto somente é retomado em 2005. Neste mesmo ano o Governo Estadual fechou 

também o Hospital Geral de Goiânia (HGG), que permaneceu “em reformas” por oito anos.  

A 1ª Conferência aprova em seu Relatório Final a criação dos Conselhos de Saúde e 

do Fundo Municipal de Saúde, que são, na seqüência, formalmente instituídos pelo Decreto nº 

1.426/9175 e pela Lei nº 7.047/9176. A Conferência reivindicava ainda uma maior integração 

entre a Secretaria de Saúde de Goiânia e a SES, inclusive com a absorção das unidades 

estaduais pelo município no prazo máximo de 12 meses e o controle municipal sobre as 

Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs) (GOIÂNIA, 1991). 

Em 1994 a SES já assumira a gestão dos antigos Postos de Atendimento Médicos 

(PAMs) federais (INAMPS), ampliando as suas ações e incorporando atividades de prevenção 

de doenças e de promoção da saúde. A Secretaria Estadual então geria 21 unidades 

ambulatórias em Goiânia, sendo 12 delas de maior porte e abrangência. A nascente Secretaria 

Municipal de Saúde administrava outras 30 unidades ambulatoriais, com uma única de maior 

porte (Jardim Curitiba) (GOIÁS, 1996).  

A MUNICIPALIZAÇÃO DE FATO 

Em fevereiro de 1997, das 51 unidades públicas ambulatoriais existentes na Capital, 

apenas oito tinham implantado o “Programa de Educação e Controle da Hipertensão Arterial”, 

duas o “Programa de Educação e Controle do Diabetes”, sete faziam o “Controle de 

Hanseníase” e oito faziam o “Controle da Tuberculose” (GOIÁS, 1997). 

Em meio a contínuas crises na saúde pública em Goiás e em Goiânia, estando a SES 

no centro delas, Goiânia municipalizou seu sistema de saúde no início de 1998, no contexto 

nacional da NOB-96, assumindo progressivamente as unidades ambulatoriais então 

                                                 
75 Decreto nº 1.423, de 14 de novembro de 1991. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde. 
76 Lei nº 7.047, de 30 de dezembro de 1991. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Saúde (FMS). 
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gerenciadas pelo Estado, assim como a gestão dos recursos e contratos que estavam sob 

responsabilidade dos governos estadual e federal.  

Uma importante característica do Termo de Municipalização (GOIÂNIA, 1988) é o 

compromisso assumido pelo Governo Estadual de não diminuir os recursos então gastos por 

essa esfera nas unidades transferidas. Mesmo as reposições de pessoal decorrentes de 

demissões, transferências e aposentadorias de servidores estaduais cedidos à Secretaria 

Municipal ficavam autorizadas a serem debitadas dos valores que seriam repassados pelo 

Fundo Municipal de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde em função das unidades hospitalares 

que persistiram gerenciadas pelo Estado.  

O Relatório de Gestão 1997/2000 (GOIÂNIA, 2000) caracteriza este período no 

contexto de uma municipalização tardia, na medida em que não usufruiu as condições 

advindas da “gestão semiplena” da Norma Operacional Básica-93 (NOB-93). 

 

Concomitante ao processo de municipalização acordado entre as diferentes instâncias 

teve início a preparação das estruturas administrativas para a absorção dos novos serviços 

(sede da SMS, almoxarifado, transportes, etc), incluindo a definição via lei municipal da nova 

estrutura salarial das direções das unidades de saúde. Foram reabertas as unidades originárias 
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do Estado que estavam desativadas (CAIS Cândida de Morais e CIAMS Urias Magalhães), 

realizado concurso público para reposição de pessoal e ampliação da rede de serviços, 

construídas novas unidades (C.S. São Judas Tadeu, C.S. Setor Perim, C.S. Jardim Primavera, 

CAIS do DERGO, Centro de Referência Diagnóstico e Terapia), concluída a construção do 

C.S. do Jardim Guanabara e iniciada a construção do C.S. da Vila Mutirão (concluído em 

2002).  

Tabela 3 

Estabelecimentos por esfera segundo o tipo de unidade – Goiânia/1999 

Regime de atendimento Federal Estadual Municipal Privado Total 

Com internação 1 7 0 54 62 

Sem internação 1 5 59 26 91 

Serv. Apoio Diagn/Terap 0 0 1 43 45 

Total 2 13 60 123 198 
Fonte: IBGE – Pesquisa de Assistência Médica Sanitária, 1999. 

Na área de Saúde Mental merece destaque à implementação dos preceitos da Reforma 

Psiquiátrica, sendo implantadas novas unidades descentralizadas: Núcleo de Apoio 

Psicossocial (NAPS) Novo Mundo localizado em área densamente povoada (Região Leste); 

centro de Saúde Água Viva, abertura de 20 leitos no HGG, apoio e sustentação abertura de 

Residência Médica em Psiquiatria e um conjunto de medidas articuladas com os setores de 

controle e avaliação voltadas à redução das internações hospitalares (Tabela 4).  

Tabela 4 

Internações em psiquiatria realizadas em Goiânia  

Ano 
competência 

AIH 
pagas Internações 

Valor Total *
R$ 

Valor Médio AIH *  
R$ 

Valor Médio 
Internação * 

R$ 

1996 18.171 8.155 20.578.757,38 1.132,51 2.523,45 
1997 18.456 8.598 19.612.593,40 1.062,67 2.281,06 
1998 17.064 8.595 22.143.833,55 1.297,69 2.576,36 
1999 19.204 9.732 21.744.657,17 1.132,30 2.234,35 
2000 16.207 8.236 16.338.061,58 1.008,09 1.983,74 
2001 14.541 8.462 15.030.105,91 1.033,64 1.776,19 
2002 14.318 7.919 13.635.111,90 952,31 1.721,82 
2003 12.266 7.670 8.536.116,53 695,92 1.112,92 
2004 10.325 6.142 7.915.453,22 766,63 1.288,74 
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2005 10.890 6.823 7.648.434,52 702,34 1.120,98 

* Valores corrigidos pelo INPC-IBGE para dezembro de 2005. 
Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Dois eixos estruturantes foram definidos pela SMS de Goiânia: Projeto Nascer 

Cidadão, voltado à unificação do discurso e ações de humanização e acolhimento, e o 

Programa de Saúde da Família (PSF), com forte ênfase na ampliação das coberturas 

assistenciais e na construção de novos paradigmas decorrentes da intensificação dos 

relacionamentos serviço/população e ESF/referências.  

A SMS de Goiânia implantou as suas sete primeiras Equipes de Saúde da Família 

(ESF) em dezembro de 1998, direcionadas ao Bairro da Vitória, última grande ocupação 

urbana na capital e parcela mais carente da Região Noroeste77, caracterizada como a de menor 

renda média de Goiânia. Priorizada no Plano Diretor de Saúde do Município de Goiânia, a 

região recebeu ainda uma maternidade com capacidade para o atendimento de toda a demanda 

regional e características próprias ao nascimento humanizado, que iniciou as suas atividades 

no final do ano 2000. Segundo Morais (2001), a Região Noroeste era a que apresentava os 

maiores riscos de óbitos neonatal e pós-neonatal da capital, observado o período de 1992 a 

1996.  

Tabela 5 

Evolução do credenciamento e implantação da estratégia Saúde da Família em Goiânia 

Ano ESF implantadas 
no ano Acumulado Cobertura 

populacional 

1998 7 7 2,36 
1999 45 52 17,54 
2000 17 69 22,54 
2001 6 75 23,28 
2002 25 100 31,04 
2003 1 101 30,86 
2004 1 102 31,16 
2005 8 110 33,11 

                                                 
77 A Região Noroeste de Goiânia, ocupada a partir do final da década de 70 concentrou grande parte de 
população majoritariamente migrante nessas duas últimas décadas. Os seus maiores bairros foram frutos de 
ocupações, algumas vezes consentidas pelo poder público e outras não. A desatenção do poder público, dividido 
entre governos estaduais nomeados e ausência de autonomia municipal relegou essa região a um vácuo de 
serviços de saúde, aí incluído o saneamento básico e pavimentação das ruas. 
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2006 8 118 33,9 
Fonte: MS/SAS/Departamento de Atenção Básica (DAB). 

Na seqüência foram implantadas em 1999 outras 45 ESF, 17 no ano 2000 e 31 em 

2001 e 2002 (Tabela 5). Em abril de 2006 existiam 407.141 pessoas cobertas pelo PSF. Em 

estudo do tipo ecológico, com grupos de comparações compostos por agregados cobertos e 

não cobertos pelas ESF e também comparação do tipo “antes/depois” observou-se redução 

dos CMI, fortemente influenciada pela mortalidade infantil pós-neonatal nas áreas cobertas 

pelas ESF em Goiânia (RASSI NETO, 2003). 

O TEMPO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29 (EC-29) 

A aprovação da EC-29 em 2000 reflete-se diretamente no aumento da alocação de 

recursos próprios da Prefeitura Municipal, que passa de 3,8% do total das receitas em 2000 

para 12,11% em 2003 (GOIÂNIA, 2004). 

O Relatório de Gestão referente ao período 2001 a 2004 (GOIÂNIA, 2004) destaca o 

incremento nos gastos com medicamentos, que cresceram 125% em valores nominais no ano 

de 2003 com relação a 2001, ampliação para 114 ESF (102 credenciadas) e 50 delas com 

equipes odontológicas (duas ESF para cada equipe odontológica). O Relatório informa 

também a conclusão do Centro de Saúde da Vila Mutirão e a construção dos Centros de Saúde 

do Parque Anhanguera, Esplanada do Anicuns e Parque Anhanguera. 

Merece destaque a grande ênfase dirigida à humanização do atendimento e a 

implantação de residências terapêuticas para pacientes portadores de transtornos mentais. 

Essas residências contavam com 4 a 8 moradores com alta dos serviços hospitalares e sem 

suporte familiar. Foram preferencialmente instaladas em áreas de cobertura dos Núcleos de 

Atenção Psicossocial (NAPS) e recebiam suporte das ESF e das equipes dos NAPS. 
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APÊNDICE E  

Palmas, Tocantins: a Atenção Básica e a Saúde da Família na organização 

do sistema local de saúde. 

Neilton Araujo de Oliveira78 
Solon Magalhães Vianna79 

 

PALMAS, TOCANTINS: A CIDADE 

Inspirada em Brasília, Palmas - a última cidade planejada do século XX – , foi fundada 

em 20 de maio de 1989 e instalada em 1º de janeiro de 1990 como capital do Estado do 

Tocantins criado pela Constituição de 1988 (CF, ADCT, art. 13). A cidade, definida a partir 

do desmembramento de áreas dos municípios de Porto Nacional e Taquaruçu do Porto, ocupa 

uma área de 2.752 Km² (PALMAS, 2006) e está localizada no centro geográfico do novo 

Estado – no marco zero do País. Faz parte, portanto, assim como todo o Tocantins, da 

Amazônia Legal. 

A mais nova das capitais brasileiras está circundada no leste pelas Serras do Carmo e 

do Lajeado, e, no oeste, pelo grande lago formado no leito do Rio Tocantins, pela barragem 

da Usina do Lajeado – situada no município do mesmo nome –, a 60 km de Palmas. Esta 

localização, combinada ao clima quente e úmido, e à presença natural de determinados 

vetores, favorece o desencadeamento de endemias características da região amazônica. 

Criada em plena crise econômica nacional, a cidade tornou-se rapidamente um 

importante pólo de atração para milhares de brasileiros em busca de oportunidades de 

trabalho, tal como aconteceu com Brasília nos anos sessenta. Em Palmas o intenso processo 

migratório só começou a diminuir a partir do ano 2000. Sua população atual, da ordem de 220 

mil habitantes (IBGE, 2006), corresponde a 17% da população do estado e está concentrada 

(98%) na área urbana. A taxa de crescimento demográfico – 12,2% em 2004 –, embora acima 

da média nacional, situa-se bem abaixo dos 28,7% observados no censo de 1996.  

                                                 
78 Médico, Especialista em Saúde Pública, Mestre em Saúde Coletiva, Professor da UFT, foi Secretário 
Municipal de Saúde em Palmas e Presidente do Conasems. 
79 Dentista (Universidade do Brasil, atual UFRJ), Especialista em Saúde Pública (FSP/USP) e Planejamento de 
Saúde (ENSP/FIOCRUZ), Livre Docente (IPT/UFGO). Foi Pesquisador do IPEA (1975-1993) e Membro do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
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A composição etária desse contingente demográfico conforma uma pirâmide de base 

larga e ápice estreito (Figura 1), típica de população jovem. Entre 65 e 70% têm menos de 29 

anos e apenas 6,89% da população está na faixa etária acima de 50 anos. Na população acima 

de 60 anos o índice cai para 2,70%; Brasília, oito anos depois de inaugurada tinha apenas 

1,45% de habitantes com 60 ou mais anos (CODEPLAN, 1970). No Brasil, o percentual de 

idosos é, hoje, da ordem de 8,6% da população total, cerca de 14,5 milhões de pessoas, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo 2000. 

Palmas apresenta ainda alta proporção de mulheres em idade fértil: 71,74% da população 

feminina se encontra na faixa etária de 10-49 anos (IBGE, 2006). 
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Figura 1 - Palmas: Pirâmide Populacional em 2005 

Fonte: IBGE  (2006). 

A população local apresenta expressiva diversificação social, cultural e econômica: 

80% das famílias se enquadram entre as de baixa renda. Nesse contexto de grande contraste o 

governo destaca-se como o maior empregador seguido da construção civil, da prestação de 

serviços e do comércio. O setor industrial praticamente inexiste e são poucas as atividades 

agropecuárias, apesar de o Estado do Tocantins apresentar forte característica nesse setor. 

Ainda em fase de urbanização, a cidade apresenta elevado número de edificações em 

construção, ao lado de grandes espaços que ainda preservam sua vegetação nativa, 

constituindo terrenos baldios vizinhos aos domicílios. Esses grandes espaços vazios, além de 

outros fatores, acabam por encarecer os serviços públicos. Não obstante, todas as moradias 
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contam com abastecimento de água da rede pública e a maioria está ligada à rede de 

esgotamento sanitário tratado. 

 

ANTECEDENTES: A EXPERIÊNCIA DE PORTO NACIONAL  

A experiência de saúde de Porto Nacional nasceu na segunda metade da década de 60, 

quando um grupo de profissionais das áreas de medicina, enfermagem, assistência social, 

entre outras - recém-formados em São Paulo -, se propôs a implementar um serviço de 

medicina geral, integrando serviços (AZEVEDO et al80, 1973 citado por OLIVEIRA, 1983). 

Os objetivos do grupo incluíam o desenvolvimento de  

[...] trabalho em equipe multi-profissional, de medicina integral, evitando que as 
especialidades restringissem a visão do paciente como um todo, procurando ser um 
fator de desenvolvimento regional e se constituir em um canal de comunicação do 
povo com o governo. (MANZANO; MANZANO, 2005).  

Nessa mesma época, em plena ditadura militar, crescia o Movimento da Reforma 

Sanitária Brasileira. A Conferência de Alma-Ata, em 1978, propugnando “Saúde para Todos 

no ano 2000” e tendo como estratégia básica a Atenção Primária de Saúde (APS), reforçou a 

iniciativa de Porto Nacional implantada na década anterior. 

O desenvolvimento do trabalho de Porto Nacional, segundo Oliveira (1983), constitui 

uma página importante da Saúde Pública no Brasil. Essa cidade, então situada no norte do 

Estado de Goiás (transformado em 1988 depois no estado de Tocantins, como anteriormente 

referido), já na década de 70, contava com agentes de saúde, a “visitadora sanitária”, além de 

Conselho Comunitário de Saúde, inicialmente denominado “Conselho Técnico 

Administrativo (CTA)”. Além disto, o modelo trabalhava a organização da comunidade em 

Associações, Centros Comunitários, Grupos Populares de Saúde. Mais tarde, esse movimento, 

ao lado de outras experiências populares de saúde em Goiás e no Brasil, possibilitou a criação 

do Movimento Popular de Saúde (MOPS), em Goiânia, 1981. O MOPS, constituído a partir 

do ENEMEC81, definiu o dia 7 de abril (Dia Mundial da Saúde, pela OMS) como “Dia 

Nacional de Luta pela Saúde” e estabeleceu três principais bandeiras de luta: 

                                                 
80 AZEVEDO, A. C. et al. Integração dos Serviços de Saúde a Nível Periférico: experiência da comunidade da 
Amazônia, Brasil. Revista Saúde Pública, São Paulo 7:389-403, 1973. Citado em OLIVEIRA, N. A. Prática 
Alternativa de Saúde: Considerações sobre o Trabalho de Porto Nacional e o Movimento Popular de Saúde. 
Estudos Goianienses [Revista da Universidade Católica de Goiás]. Goiânia, 10 (1): 23-37, jan./mar., 1983.  
81 O primeiro Encontro Nacional de Experiências de Medicina Comunitária (ENEMEC) teve lugar em Lins-SP 
(1979), promovido pelo Instituto Paulista de Promoção Humana (IPPH). O segundo ENEMEC aconteceu em 
Recife-PE, em 1980. O terceiro, em Goiânia - setembro de 1981-, transformou o ENEMEC em MOPS 
(OLIVEIRA, 1983), na mesma ocasião em que outros movimentos e encontros na linha da organização popular 
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i. controle dos serviços de saúde pelos trabalhadores; 

ii. unificação do serviço previdenciário urbano e rural; e 

iii. pela saúde preventiva. 

Ao final da década de 80, em diferentes pontos do país, desenvolviam-se diferentes 

projetos e programas na linha da APS. Muitos deles articulando-se com Universidades, deram 

origem aos chamados Programas de Integração Docente Assistencial (IDA), com 

financiamento externo, cooperação e apoio técnico da OPS, como foi o caso do “Projeto 

Goiás” que envolvia Porto Nacional (OLIVEIRA, 1983). Alguns desses projetos 

apresentavam maior envolvimento e comprometimento do setor público, o que permitiu certa 

institucionalidade de experiências inovadoras e outros desdobramentos organizativos. Em 

muitos outros casos, porém, surgiram graves crises entre os componentes público e 

comunitário-popular, comprometendo a continuidade do programa, como aconteceu em Porto 

Nacional, em 1979-80. 

A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DE PALMAS 

O atual sistema de saúde da cidade começou a se configurar, de fato, em 1997, a partir 

de um intenso processo de reorganização dos serviços; era propósito da gestão da época 

investir na municipalização da saúde. Além de forte ênfase na atenção básica e na 

mobilização da comunidade, vale ressaltar, ainda nesse período, a estruturação da rede física 

com a implantação dos Prontos Atendimentos Sul e Norte, Laboratório da Secretaria 

Municipal de Saúde de Palmas (SEMUS), Núcleo de Atenção Psico-Social (NAPS), Centro 

de Controle de Zoonozes (CCZ), Núcleo Odontológico, Núcleo de Assistência Henfil 

(aconselhamento e tratamento de DST-AIDS), ampliação dos Centros de Saúde e Postos de 

Saúde na zona urbana e rural (JESUS, 2006). 

Embora houvesse uma acentuada demanda por serviços de saúde, em função do 

crescimento da cidade e de o município, a cada ano, consolidar-se como referência política e 

econômica da região e do Estado, até 1997 os serviços de saúde em Palmas, organizados 

historicamente de forma precária, eram pouco adequados para atender às necessidades 

crescentes da população (OLIVEIRA; OLIVEIRA;GONÇALVES, 1999). David Capistrano 

Filho, durante a 2ª Conferência Municipal de Saúde82, em 1997, cunhou uma frase que ficou 

                                                                                                                                                         
sindical ocorriam em outras regiões do Brasil, como a Conferência da Classe Trabalhadora (CONCLAT) que, 
mais tarde levou a criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).  
82 A 1ª aconteceu no ano anterior  (1996), como etapa municipal da 10ª Conferência Nacional de Saúde. 
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como marca e símbolo da luta que a gestão municipal de saúde então mantinha para articular 

e estruturar o sistema local de saúde: “Vejo que em poucos anos [menos de 10] os governos 

do Tocantins e de Palmas foram capazes de construir uma linda cidade, com avenidas largas, 

praças e palácios, mas não deram conta de construir um hospital! [...]”. 

Tanto o Estado do Tocantins, como o SUS – produtos da Constituição Federal de 1988 

–, reuniam condições favoráveis e uma excelente oportunidade para estabelecer um sistema de 

saúde identificado com as diretrizes e princípios consagrados na VIII Conferência Nacional 

de Saúde (1986). Palmas seria um fantástico “laboratório” para, num arrojado processo de 

participação social, construir um modelo inovador de atenção à saúde. Ainda mais porque 

contava com uma experiência importante de organização de serviços de saúde, desenvolvida, 

a 65 km da capital, em Porto Nacional. Na década de setenta, o sistema de saúde dessa cidade, 

passou a ser reconhecido como “modelo [...] para países do Terceiro Mundo”83, 

particularmente por incorporar um forte componente de participação comunitária. 

(OLIVEIRA, 1983). 

Dez anos depois do reconhecimento internacional do trabalho de Porto Nacional, e 

com resultados e progressos no campo da Atenção Básica de Saúde, crescente em todo o país, 

é que nasce Palmas (1989), após a histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) e a CF 

88 (1988). Contudo, a nova capital -embora próxima de Porto Nacional –, inicialmente 

desconheceu a experiência do município vizinho e patinou na estruturação de seu sistema 

municipal de saúde, desperdiçando extraordinária oportunidade de fazer o “novo” desde o 

começo.  

Por sua vez, a população que acorria em número cada vez maior para a nova cidade, 

na busca de trabalho e de oportunidades, se via obrigada a se valer, em casos de doença mais 

simples, dos recém instalados consultórios médicos particulares. Nos casos mais graves, 

buscavam atendimento nos serviços de saúde de Porto Nacional, que embora tenham se 

recuperado em parte das três crises subseqüentes na década de 90, não conseguiram 

restabelecer as bases de seu programa integral de saúde, com ênfase na atenção primária e na 

participação comunitária. 

Ao contrário do que ocorreu em Brasília, onde o setor privado só começou a florescer 

cerca de quinze depois da inauguração da cidade em 1960, em Palmas já nos seus primeiros 

                                                 
83 ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE. Informe sobre El Programa Regional de Desarollo de 
Recursos Humanos e Investigación Operativa em Salud Materno Infantil, em Brasil. (Relatório produzido por 
Dr. Roberto Schatz, de 20/05 a 30/06/1979). Brasília, 1980. 
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cinco a seis anos, o atendimento de saúde era preponderantemente privado. O sistema público, 

bastante precário, sem planejamento adequado, estava voltado quase que exclusivamente para 

o primeiro atendimento de urgências, predominando a visão privatista e hospitalocêntrica. Em 

um dos poucos postos de saúde foi improvisada uma maternidade que, agregando na 

seqüência, um serviço de pronto atendimento, constituiu assim o primeiro hospital público. 

Apesar de insuficiente para atender a demanda crescente, essa unidade foi aos poucos se 

constituindo na única referência regional para atendimentos de maior complexidade.84 

Mas, se por um lado, o modelo de Porto Nacional não serviu como inspiração para os 

nascentes Sistemas de Saúde do Tocantins e de Palmas85, por outro, a história e os valores da 

experiência de trabalho comunitário em saúde de Porto Nacional foram utilizados em Palmas 

(1997-2000) para estruturar e reorganizar o Sistema Municipal de Saúde, assentado em novos 

critérios e alinhado aos princípios e diretrizes constitucionais do SUS. 

Do mesmo modo, esses fundamentos doutrinários foram utilizados também para 

implantar uma política de forte mobilização e participação social, identificada com o 

lema/conceito de saúde de Porto Nacional: “Saúde é Capacidade de Luta”, bastante discutido 

por Oliveira (1983) e que passou a ser referência e marca da equipe da gestão 1997-2000. De 

acordo com o Relatório de Gestão (PALMAS, 2000), esse período pode ser caracterizado, 

sobretudo pelos seguintes aspectos : 

• ampliação dos recursos financeiros para a área da saúde: até 1996 correspondia, 

em média a 4% de recursos próprios da Prefeitura de Palmas. Em 1997 esse 

percentual chegou a 10,3%, mantendo-se, nos três anos seguintes, na média de 

15%; 

• implantação de inúmeros programas na linha da ABS, tendo Saúde da Família 

como estratégia estruturante (que será descrita mais adiante), complementada com 

outras ações, como a de Saúde Escolar, que incluía a lotação de um Agente 

Escolar de Saúde (segundo grau completo), em todas as Escolas do município;  

                                                 
84 Nessa mesma ocasião, em Porto Nacional, o sistema local de saúde sofria outra crise com a desativação de um 
hospital filantrópico de base popular-comunitária, cuja equipe se reorganiza e funda, em 1995, o Hospital Padre 
Luso, localizado no bairro de Taquaralto em Palmas, que se constituiu em importante apoio ao ainda precário 
sistema de saúde de Palmas.   
85 Palmas só veio a realizar sua primeira Conferência Municipal de Saúde em 1996 e por iniciativa não 
governamental, tendo importante significado a mobilização popular liderada pela equipe do Hospital Padre Luso, 
recém criado em Taquaralto-Palmas. 
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• atuação de equipes permanentes no “Saúde na Feira”86, Informação, Educação e 

Comunicação em Saúde (IEC), que incluía um grupo de teatro composto 

voluntariamente por funcionários da saúde; e outros;  

• informatização da rede de saúde que, em 1996 contava com poucos computadores; 

• implantação de importantes mudanças no Plano de Carreira, Cargos e Salários 

(PCCS) geral da prefeitura, que representaram ganhos, estímulos e motivação para 

o pessoal da saúde e que possibilitou a discussão do PCCS específico da Saúde, 

cuja formulação foi concluída, ao final da gestão, em conjunto com o Sindicato 

dos Trabalhadores em Saúde (Sintras); 

• implantação do Centro Formador de Recursos Humanos da SEMUS; 

• melhorias em inúmeros indicadores de desempenho na atenção básica, como por 

exemplo, crescimentos da cobertura vacinal de rotina por DPT, em menores de um 

ano, de 71,60% em 1996 para 119% em 1999 e do percentual de cura da 

tuberculose de 61% para 75%; ausência de casos de tétano neonatal no mesmo 

período87; 

• estabelecimento de ações intersetoriais e parcerias solidárias, em programas de 

Educação e Vigilância em Saúde, programas de controle de zoonoses e de combate 

ao Dengue, Leishmanioses e outras endemias, mediante ampla mobilização social; 

• transparência da gestão: relatórios de gestão e prestação de contas trimestrais ao 

Conselho Municipal de Saúde, em audiência pública na Câmara dos Vereadores e 

ao conjunto dos funcionários, na “reunião geral”, também trimestral, com a 

totalidade dos funcionários da SEMUS. Nessa oportunidade eram apresentados 

resultados alcançados, bem como os novos programas e ações a serem 

implantadas;  

• controle da sociedade sobre no processo decisório da Política de Saúde Municipal, 

mediante participação popular nos Conselhos Locais e Municipal de Saúde e nas 
                                                 
86 Formadas por um ou dois auxiliares ou técnicos de enfermagem, dois auxiliares administrativos e 
obrigatoriamente um rapaz (‘auxiliar administrativo’ ou ‘serviços gerais’), como apoio, as equipes (específicas e 
fixas em cada uma das feiras populares semanais de Palmas) tinham uma coordenação geral central e uma 
programação comum, e diferente em cada semana, envolvendo feirantes e população.  
87 Em 2000, o indicador de consultas por habitante/ano nas especialidades básicas foi de 2,17, quando em 1996 
era menos de 1,0, enquanto observou-se aumento de consultas médicas em geral, saindo de uma média de cerca 
de 6.000 consultas mensais, em 1996, para uma média mensal de 15.000, em 1997, e saltando para mais de 
24.000 de média mensal, em 1998; o atendimento de odontologia e o atendimento por outros profissionais de 
nível superior obtiveram crescimentos proporcionais equivalentes. 
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Conferências de Saúde88; discussão e aprovação de Planos de Saúde anuais, 

durante as Conferências e participação ativa dos Conselhos, estabelecidas como 

“instrumento de busca e promoção da saúde como qualidade de vida”.  

• articulação com municípios vizinhos mediante Ação Consorciada de Saúde, em 

função de Palmas se constituir, progressivamente, em referência regional para 

diferentes especialidades e serviços.  

Durante 1997, Palmas vivenciou um intenso processo de reorganização e estruturação 

do sistema de saúde. O propósito central da Equipe de Gestão era investir na municipalização 

da saúde, assentada na diretriz de institucionalizar os serviços, construindo o sistema de saúde 

como “propriedade coletiva”, de modo a sobreviver e manter-se independente das mudanças 

de administrações municipais (OLIVEIRA; OLIVEIRA; GONÇALVES,1999). 

Os novos instrumentos de regulamentação criados em âmbito nacional pelo SUS, 

propiciaram à cidade – não habilitada em nenhuma forma de gestão pela Norma Operacional 

Básica (NOB 93), reivindicar a habilitação pela NOB 96 na Gestão Plena do Sistema 

Municipal de Saúde; o pleito foi homologado em abril de 1998.  

Conforme Oliveira, Oliveira e Gonçalves (1999), alguns momentos destacam-se no 

decorrer desse processo, como: 

[...] a articulação do Conselho Municipal de Saúde, reorganizado no início de 1997, 
saindo de uma atuação apática para um alto grau de envolvimento e participação dos 
conselheiros na condução da política de saúde do município, refletida também na 
realização anual da Conferência Municipal de Saúde onde, em 97 abordou-se o tema 
A construção do SUS em Palmas e em 98, o tema Sus (de Palmas) – O Controle 
Social na Construção de Município Saudável, amplamente discutido em cinco          
Pré-Conferências prévias. 

A mudança na relação política com a SES-Secretaria Estadual de Saúde e a 

participação da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas na CIB-TO, com definição clara do 

papel de cada membro, foi outro fator e momento importante aliado à criação e estruturação 

do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS). Esse colegiado, 

presidido por Palmas, permitiu estabelecer a função de debate e pactuação na CIB-TO, em 

outros patamares. 

                                                 
88 Em 1997 realizou-se uma Conferência. Em 1998 ocorreram cinco pré-conferências e uma plenária final. Em 
1999, foram 15 Conferências Locais, mais as cinco Pré-Conferências por área geográfica, além da Conferência 
Municipal, em 2000, as Conferências por área geográfica e Municipal, precedidas de 19 Conferências Locais, no 
âmbito dos Conselhos Locais de Saúde. 
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Nos primeiros meses de gestão, tratou-se de estabelecer, primeiramente, uma análise 

de situação e um diagnóstico sanitário bastante realistas dos serviços geridos pela 

municipalidade e que permitiu desenvolver bases concretas para uma nova proposta de 

organização e implementação do Sistema Municipal de Saúde. Como eixo norteador dessa 

estratégia, destaca-se: 

[...] a implantação e consolidação do modelo assistencial calcado nas diretrizes de 
descentralização, hierarquização e integração de serviços de saúde, buscando 
uniformizar e caracterizar o atendimento na rede, introduzindo requisitos de 
qualidade dos serviços, trabalho em equipe, sigilo profissional, atendimento integral 
– educativo/preventivo/curativo –, humanização da relação unidade de saúde e 
usuário e a participação efetiva da população em todas as etapas do desenvolvimento 
do trabalho, do planejamento à execução e avaliação. Esses requisitos foram 
executados em consonância com a proposta e desenvolvimento de parcerias intra e 
inter-institucionais, face ao conceito de intersetorialidade da saúde, ou seja, saúde 
como qualidade de vida e capacidade de luta pela conquista dos direitos de 
cidadania. (OLIVEIRA; OLIVEIRA; GONÇALVES, 1999). 

Essa orientação estava em sintonia com o que estabelece a Constituição de 1998 (art. 

198) e a Lei nº 8.080 (BRASIL, 1990), que dispõe sobre as condições para a promoção, a 

proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços do SUS, 

definindo que as ações e os serviços de saúde devem ser regionalizados e hierarquizados 

conforme o nível de complexidade do sistema. 

O contexto vivenciado nacionalmente pelo SUS passou a exigir dos gestores novas 

posturas que institucionalizassem o planejamento urbano integrado e a adoção de políticas 

públicas saudáveis comprometidas com o bem comum. Nesse sentido, diversas parcerias com 

instituições não governamentais, permitiram a ampliação de oferta de serviços de saúde. 

Simultaneamente, mudanças na política de recursos humanos, concomitante a reforma 

administrativa da Secretaria Municipal de Saúde geraram melhor visibilidade e maior 

celeridade no modelo assistencial fortalecendo os princípios do SUS. 

OUTRAS PARCERIAS 

Dentre outras parcerias para ampliação da oferta de serviços de saúde, três merecem destaque:  

1- Convênio com a Igreja Presbiteriana para a instalação, em área residencial de classe média, de um 
ambulatório geral de saúde (Ambulatório Evangélico); 

2-  Ampliação de cobertura e serviços ambulatoriais e hospitalares, na área materno-infantil, com o 
Hospital Padre Luso, reforçando o atendimento nessa área, ao lado do Hospital Dona Regina, 
mantido pela SES, mas sob gestão plena de Palmas; essa parceria foi ampliada mais tarde para 
outros serviços, como a implantação do “Instituto do Câncer-Hospital Padre Luso”; e  

3- Ação conjunta com a Associação Brasileira de Odontologia-ABO regional Tocantins-, na 
implantação de “Núcleo de Especialidades Odontológicas de Palmas” (semelhante ao atual CEO -
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Centro de Especialidade Odontológica, programa do Governo Federal) e na capacitação e 
educação permanente dos odontólogos de Palmas. 

Na área de RH, outras diferentes parcerias foram instituídas, com destaque para:  

1- Curso de Saúde Pública, organizado pela SEMUS e patrocinada pela SEMUS e SES-TO, 
promovida pela Unitins e ENSP para profissionais de saúde de Palmas;  

2-  Implantação de um incentivo financeiro “Incentivo ao Desenvolvimento do SUS”, destinado a 
todos os funcionários, com valores diferenciados por categorias, condicionado à participação dos 
servidor em diferentes atividades como avaliação mensal do trabalho de cada unidade de saúde, 
participação nos conselhos locais de saúde e na “reunião geral trimestral”, além de participação no 
programa regular de qualificação profissional e humanização do atendimento (PALMAS, 2000). 

SAÚDE DA FAMÍLIA (SF) COMO ESTRATÉGIA ESTRUTURANTE  

A gestão municipal 1997-2000 

A Estratégia da Saúde da Família (ESF), foi, seguramente, o suporte estratégico dessa 
reformulação e do trabalho permanente para garantir ao usuário acesso, acolhimento, 
qualidade, resolutividade e controle social nos serviços e ações de saúde (OLIVEIRA; 
OLIVEIRA; GONÇALVES, 1999). Implantada e desenvolvida de forma articulada e 
contextualizada, trabalhando na lógica da vigilância e da promoção de saúde, a ESF foi 
desenvolvida em um contexto de articulação intra e intersetorial e permanente apoio da 
Prefeitura. 
 

A primeira equipe do PSF foi organizada em 1997. Entretanto, que a gestão municipal 

logo tratou de retirar o “P” da sigla para caracterizar que se tratava de uma nova estratégia e 

não apenas de mais um “programa” vertical. Não obstante a identidade de propósitos com a 

política nacional, a iniciativa local não foi cadastrada no Ministério da Saúde (MS) para 

receber o incentivo financeiro. Isto porque a gestão local pretendia fazer da ESF, menos uma 

fonte adicional de aporte financeiro ao município do que uma estratégia estruturante da 

Atenção Básica de Saúde e de todo o Sistema Municipal de Saúde.  

A equipe de SF, estruturada em abril de 1997, era formada por médico, enfermeiro, 

odontólogo, psicólogo, assistente social, um técnico, um auxiliar de enfermagem e 10 agentes 

comunitários de saúde. Nessa ocasião, o MS não havia, ainda, estabelecido a incorporação de 

odontólogo e de ACD e THD, não existindo, portanto, incentivo financeiro do SUS para a 

odontologia, mas que Palmas assumia com recursos próprios os respectivos custos. Foi assim 

que Palmas se antecipou às equipes ampliadas, posteriormente estimuladas pelo MS para 

adoção em escala nacional. 

Alguns meses depois, foram implantadas outras cinco ESF, desta feita com a 

composição tradicional mantendo-se a proposta de uma ESF “ampliada” para cada cinco ESF 

tradicionais. Estas, então cadastradas no MS, em novembro de 1997, passaram a receber os 
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respectivos incentivos financeiros. Em 1998 foram formadas 20 (vinte) ESF e, embora 

estivessem programadas mais 20 (vinte) equipes, em 1999, ampliou-se apenas para mais 10 

(dez), o que perfazia uma cobertura populacional de 77% (OLIVEIRA; OLIVEIRA; 

GONÇALVES, 1999), então a maior cobertura entre as capitais brasileiras (BRASIL, 2000).  

Outras ações complementares, iniciadas em 1997 foram ampliadas em 1998. Foi o 

caso do programa Saúde do Trabalhador, que oferecia atendimento noturno de odontologia 

para os trabalhadores que estavam ocupados durante o dia com o trabalho (JESUS, 2006). A 

medida teve grande impacto positivo na relação entre usuários e unidades básicas de saúde e 

serviu de base para a implantação naquele ano do “Núcleo Odontológico”mais tarde adotado 

pelo MS com outra marca – Centro de Especialidade Odontológica (CEO). 

Palmas implantou o PACS em 1994, inicialmente com 34 ACS. No início de 1997, 

tinha somente 31 ACS, mas em meados de 1998, sob Gestão Plena do Sistema Municipal de 

Saúde, a SMS já tinha mais de duzentos e vinte ACS, proporcionando uma cobertura 

potencial de 100% da população e abrindo caminho para a expansão do SF.  

Os salários dos profissionais de nível superior eram acrescidos de 100% para os que 

passavam a integrar uma ESF, o que só era feito após um “estágio” (“Estágio de Integração ao 

SUS”) do profissional para familiarização com  toda a rede de serviços e identificação do 

território onde estaria referenciado. 

No ano 2000, a estratégia que contava com 30 equipes, permitia cobrir 77% da 

população, reforçando a proposta de SF como porta de entrada dos serviços de saúde, e, 

sobretudo, como instrumento de reorganização do modelo assistencial, o qual o sistema 

municipal já vinha buscando na perspectiva de atenção integral à saúde e promoção da 

qualidade de vida (PALMAS, 2000). 

Diversos resultados parecem ser representativos do acerto dessa estratégia, tanto na 

modificação positiva de indicadores. Assim, por exemplo, A redução de treze pontos 

percentuais na taxa de mortalidade infantil – de 35/1000, em 1996, para 22/1000 em 1998 – 

(PALMAS, 1999) pode ser atribuída, pelo menos em parte, ao PACS. O percentual de 

crianças com aleitamento exclusivo até o 4º mês, que era de 37,8 no primeiro trimestre de 

1999 e, um ano depois, chegava a 75%, como o de gestantes acompanhadas no pré-natal, que 

era de 43% em 1999 e passou para 80% em 2000 já na vigência da ESF. Do mesmo modo, a 

redução do percentual de crianças desnutridas, de 28,17% para 16,4% em crianças de 1 a 4 
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anos e o alcance das metas de vacinação, todas acima das metas definidas pelo MS 

(PALMAS, 2000).  

Ao mesmo tempo a SF se fortalecia tanto como estratégia da AB e como porta de 

entrada dos serviços, favorecida pelo crescente contratação de novos médicos e enfermeiros 

que chegavam à cidade, mas, sobretudo, como ferramenta estruturante do modelo de atenção 

integral à saúde. Nesse sentido, possibilitou a ampliação do acesso mediante à constituição de 

novos serviços e à organização da referência e contra-referência. O desenvolvimento de 

instrumentos de regulação, controle e avaliação, por sua vez, facilitaram o monitoramento dos 

serviços e ações de saúde, permitindo um permanente replanejamento e uma avaliação 

contínua das ações (PALMAS, 2000). 

A tabela, apresentada mais adiante, indicando o quadro evolutivo das unidades e 

serviços de saúde no Município (comparando 1996, 2000, 2004 e de 2005 para cá), mostra 

que, até 1998, Palmas não possuía Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nem mesmo em 

serviços privados de saúde. Em abril de 1998, a primeira UTI, articulada e financiada pela 

SEMUS, foi instalada no Hospital Estadual, gerenciado pela SES, mas sob gestão, controle e 

avaliação da SEMUS, desde a habilitação de Palmas como Gestor Pleno do Sistema 

Municipal de Saúde (OLIVEIRA; OLIVEIRA; GONÇALVES, 1999) 

Externamente, verificava-se também maior visibilidade dos resultados alcançados pelo 

sistema de saúde de Palmas, entre os quais os Relatórios de Atividades – SEMUS, 1999 e 

2000, destacam: 

• título, conferido pela Coordenação do PSF do MS, de capital com a maior 

cobertura do PSF; 

• certificação de Palmas como município “Amigo da Criança”, conferida pelo 

UNICEF/CONASEMS, devido a inserção da criança como prioridade na 

administração municipal; 

• menção honrosa como “Experiência Inovadora de Gestão de Saúde” conferida 

pelo Conasems-OPS; 

• realização, em junho de 1999, do “1º Encontro de Gestores de Saúde da Região 

Norte”, em Palmas, organizado e promovido pela SEMUS com apoio do Cosems-

TO, Conasems, MS e OPS (CONASEMS, 1999); 

• descentralização e efetivação das ações de eliminação da hanseníase: 
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• Prêmio Bacurau”, na categoria “Gestor”, em nível nacional, na luta pela 

eliminação da doença, concedido pelo Movimento de Reintegração das Pessoas 

Atingidas pela Hanseníase (MORHAM) (PALMAS, 2000); 

• escolha do programa de hanseníase de Palmas pela OMS como modelo para a 
produção de um filme sobre o Programa “Global Aliance” para a Eliminação da 
Hanseníase e como modelo para a preparação de novos materiais de divulgação e 
de mobilização social voltados à eliminação da doença (CONASEMS, 1999), 
consubstanciados no processo de descentralização das ações de eliminação da 
doença, incorporando-as à AB e ao trabalho de todas as ESF.  

2001-2004: uma nova gestão municipal da saúde e a necessidade da continuidade 

Na gestão 2001-2004, segundo os relatórios anuais de atividades da SEMUS, o PSF é 

tido como o instrumento de reorganização e estratégia estruturante do sistema municipal de 

saúde, ressaltando a continuidade do desenvolvimento de ações sob a perspectiva da gestão 

participativa e intersetorial, uma vez que muitos dos programas, ações e articulações 

institucionais e comunitárias, estavam bastante consolidadas. 

No entanto, ainda em 2001, desarticula-se o núcleo central da equipe municipal de 

gestão da saúde, pioram diversos indicadores de saúde pioram e não são alcançadas metas de 

inúmeras ações e programas como as referentes a redução de incidência de tuberculose e a 

prevalência de hanseníase -, apesar de o município de Palmas ter aplicado, nesse ano, segundo 

o mesmo relatório, 22% do seu orçamento próprio no sistema municipal de saúde (PALMAS, 

2001). Dois novos projetos, o “Humaniza Palmas” e o projeto “Adolescer com Saúde”, 

receberam Menção Honrosa do Ministério da Saúde – Prêmio David Capistrano da Política 

Nacional de Humanização no ano de 2004 (PALMAS, 2004). 

Segundo o Plano Diretor de Regionalização (PDR) (TOCANTINS, 2002), na 

caracterização proposta pela Norma da Assistência à Saúde, 2002 (NOAS, 2002), Palmas se 

constitui como micro-região, sendo sede do módulo assistencial para pouco mais de uma 

dezena de municípios, e, ainda, como MACRO – Região de Saúde para toda a região centro-

sul do estado (79 municípios). Assim, qualquer ação para ser efetiva localmente precisa estar 

articulada e pactuada regionalmente. Infelizmente, isto não aconteceu, pois durante a gestão 

2001-2004, Palmas “devolveu” para a Secretaria de Estado da Saúde (SES) a gestão da 
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atenção hospitalar89, abdicando portanto de seu papel de gestor pleno, criando uma forma de 

gestão “híbrida” onde o município cuida somente da AB, sem uma articulação e interação da 

AB com as ações de média e alta complexidade. 

Nessas circunstâncias, conforme observa Jesus (2006), a implantação da Central de 

Marcação de Consultas e Exames Especializados (CMCE), em 2003, mesmo com todos os 

entraves ao seu funcionamento desde a sua implantação, representou um avanço para a 

reorganização do sistema de saúde, por facilitar o acesso da população às consultas e exames 

especializados e permitir melhor utilização de tais serviços. Antes da implantação da CMCE, 

cada Policlínica adotava rotinas diferenciadas na marcação de suas consultas especializadas e, 

em muitas delas, longas filas se formavam durante a madrugada nos dias de agendamento. 

Continuando sua análise, Jesus (2006) acrescenta que  

[...] a CMCE ainda não conseguiu corresponder às expectativas da SEMUS e dos 
usuários [...] e nas informações coletadas [...], é predominante a impressão que se 
tem da realidade hoje de que as longas filas que antes se formavam na madrugada, 
nas portas das Policlínicas, em dia de agendamento para as consultas especializadas, 
em busca de uma consulta médica, se converteram numa pilha de encaminhamentos 
na CMCE à espera de uma vaga,  

ou seja, criou um tipo de fila de outra natureza. 

Ainda segundo a mesma fonte (2006), citando o Relatório de Gestão da SEMUS 

(PALMAS, 2004), o atendimento e a organização da AB, nesse período, enfrentaram 

dificuldades relativas ao trabalho das ESF. As maiores delas relacionadas a inadequação do 

perfil profissional, a falta de fixação do profissional e ao sub-financiamento do PSF, além da 

falta de uma gestão voltada para a reestruturação do sistema de saúde de atenção integral. 

De acordo com a coordenação municipal do PACS/PSF da época, a rotatividade do 

profissional médico nas equipes do PSF era muito alta. Das 41 equipes, somente 31  estavam 

completas, nas outras não havia médico. A zona rural era assistida por 08 Postos de Saúde, 

com ACS e 01 unidade de saúde da família, com 01 equipe do PSF e 01 equipe de saúde 

bucal. O então modelo de atenção básica operava com 39 equipes cadastradas e 02 em fase de 

aprovação, contando com 18 equipes de saúde bucal cadastradas e uma equipe em fase de 

aprovação, distribuídas em 30 Unidades de Saúde da Família e 02 Unidades Básicas de 

                                                 
89 Apesar de Palmas estar na Gestão Plena do Sistema Municipal, a Secretaria Estadual de Saúde é responsável 
pela gestão dos hospitais públicos localizados em Palmas, que são o Hospital de Referência de Palmas, o 
Hospital Materno Infantil Dona Regina, o Hospital Padre Luso e o Hospital Padre Luso – Instituto do Câncer, 
conforme Resolução 023/2001 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Tocantins e Termo de 
Compromisso entre Entes Públicos, firmado em 2001. 
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Saúde. Com as 41 ESF incompletas, cobertura potencial chegava a 73% da população,. A 

cobertura populacional nas equipes de saúde bucal era de 33,5% (PALMAS, 2004). 

2005: Outra gestão, novas expectativas 

Com a nova gestão, empossada em janeiro de 2005, esperava-se uma retomada do 

processo de estruturação do sistema integral de saúde de Palmas, nos moldes do processo 

desenvolvido de 1997-2000, quando – como já mencionado –, a SF era tida como estratégia 

estruturante do modelo de atenção e este ancorava-se em parcerias e mobilização social-

comunitária, para, respectivamente, ampliar oferta e cobertura dos serviços e ações de saúde e 

facilitar mudanças e organização do sistema local de saúde. 

Uma das maiores dificuldades no primeiro ano dessa nova gestão, foi recompor as 

equipes de saúde da família, principalmente em relação ao profissional médico. 2005 foi 

marcado pela alta rotatividade de profissionais, tendo em vista [...] o ajustamento 

administrativo do quadro de pessoal da saúde, o que acarretou, segundo Relatório de Gestão 

da SEMUS (PALMAS, 2005) problemas, tais como: 

• manter atualizado o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB); 

• insuficiência de veículos para supervisão; 

• falta de médicos e de pessoal técnico; 

• recompor a coordenação do PACS, que vinha desarticulada desde o final da gestão 

anterior, o que somente foi possível a partir de setembro de 2005. 

Disto decorre a proposta da SEMUS para 2006, visando a organização do modelo 

assistencial, tendo como pilar fundamental o que foi denominado como Saúde em Movimento:  

o planejamento ascendente, prioridades e ações definidas pelas ESF orienta as macro 
funções da SEMUS (regulacão, financiamento, assistência), provendo os recursos 
necessários [...] e garantindo o fortalecimento da AP-Atenção Primária como eixo 
orientador dos demais níveis de atenção [...]. (PALMAS, 2005). 

Depois de pouco mais de um ano da nova gestão, Palmas troca seu Secretário 

Municipal de Saúde, na perspectiva de retomar o processo de reorganização dos sistemas de 

saúde. O principal objetivo era restabelecer uma relação produtiva entre gestor e corpo de 

funcionários, deteriorada durante 2005 a partir de uma greve dos médicos e enfermeiros do 

PSF. A rotatividade de Secretário de Saúde de Palmas foi uma constante na gestão anterior, 

quando o município teve quatro gestores de saúde, entre 2001 e 2004. 
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ALGUMAS REFLEXÕES 

A cobertura populacional da ESF, em Palmas, cresceu rapidamente a partir de sua 

implantação em 1997, até o ano 2000, quando 77% da população recebia algum tipo de 

atendimento de SF. O crescimento foi retomado em 2002, após a queda abrupta do indicador 

em 2001, mas até 2005 ainda não tinha voltado ao percentual de cobertura alcançado em 2000 

(Tabela 1). 

Tabela 1 – Palmas, TO: Percentual de Cobertura Populacional pelo PSF – 1997-2005 

ANO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

% de cobertura 5% 20% 42% 77% 59% 61% 74% 75% 69% 
Fonte: Relatórios de Gestão – PALMAS – 2000 a 2005. 

A Média e Alta Complexidade estão inseridas, na mesma lógica de organização das 

redes assistenciais hierarquizadas disponibilizando as ações em 06 policlínicas, que oferecem 

atendimento nas seguintes especialidades: cardiologia, urologia, angiologia, dermatologia, 

infectologia, mastologia, pneumologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, otorrinolaringologia, 

neurologia, psiquiatria, endocrinologia, oftalmologia e ortopedia, dentre outras. Não obstante, 

na alta complexidade, por exemplo, observou-se em 2003 claros déficits na oferta. Tanto a 

capital como os demais municípios do estado, não contavam com Bomba de Cobalto e 

aparelho para Ressonância Magnética. Também não ofereciam, serviços de radioterapia, 

medicina nuclear, imunologia, hospital-dia para AIDS, tratamento cirúrgico da epilepsia, 

radiologia intervencionista e transplantes em geral (VIANNA et al, 2005). 

Os relatórios de gestão de 2001 a 2005, abrangendo os quatro anos de gestão 2001-

2004 e o primeiro ano da atual gestão, não mencionam a realização de Conferência de Saúde. 

Supõe-se que devam ter ocorrido, pelo menos, uma ou duas. A omissão permite presumir 

pouca importância conferida a esta questão por ambas as gestões, diferentemente do que se 

observou durante a gestão 1997-2000. Também não há, nesses Relatórios, registros das 

atividades do Conselho Municipal de Saúde, salvo a menção à reestruturação do Colegiado, 

sem maiores explicações sobre as causas e os objetivos pelos quais se procedeu a essa 

reestruturação. 

Se, por um lado, o avanço do processo de descentralização e municipalização, 

intensificado nos últimos dez anos em todo o Brasil, permitiu a expansão de serviços e ações, 

possibilitando maior abrangência de coberturas e facilitou acessos, por outro, as 
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características e a qualidade da formação dos recursos humanos para a saúde tem evoluído 

sem acompanhar a expectativa dos serviços de saúde e as necessidades de saúde da 

população. Sem pessoal qualificado e comprometido, as políticas e programas não têm 

sustentabilidade, e, muito menos, progressão. 

Talvez esteja aí a explicação para a pouca expansão, de 2001 para cá, dos serviços de 

saúde em Palmas, uma cidade que continua crescendo acima da média nacional. Analisando 

os dados sobre a estruturação física dos serviços (Tabela 2), nos relatórios de Gestão, nas 

análises de Jesus (2006) e Oliveira, Oliveira e Gonçalves (1999), suspeita-se que, em Palmas, 

ocorreram projetos diferentes para um mesmo objetivo (construção do SUS local) em cada um 

dos períodos analisados: até 1996, de 1997 a 2000, de 2001 a 2004 e de 2005 para cá. 



233 
 

 

Tabela 2 - Estrutura física do Sistema Municipal de Saúde de Palmas, TO 

1996/2000/2004/2005 

ANO DENOMINAÇÃO - ESTRUTURA 
TIPO DE UNIDADE 1996 2000 2004 2005 

Posto de Saúde Urbano 7 3 1 2 

Posto de SaúdeRural 9 9 9 9 

Unidade de Saúde da Família - 20 30 30 

Centro de Saúde (CS)*1 5 7 - - 

Centro de Especialidades (CE) - 1 1 1 

Policlínica 1 1 6 6 

Centro Óptico 1 1 1 1 

Pronto Atendimento (PA)*2 1 3 2 2 

NAPS-Núcleo de Atenção Psico-Social (depois CAPS) - 1 1 1 

CTA- Centro de Testagem e Aconselham. DST/AIDS - 1 1 1 

Núcleo-Centro-Espaço Odontológico - 1 1 1 

Laboratório próprio de Análises Clínicas - 1 1 1 

Unidade Móvel “Expresso Saúde” - 1 - - 

Hospital Geral e Pronto Socorro*3 1 1 1 1 

Hospital Geral e Maternidade*4 1 1 1 1 

Hospital Materno-Infantil*5 - 1 1 1 

Serviço de Oncologia*6 - 1 1 1 

Serviço de Hemodiálise*7 - 1 1 1 

Centro Regional Saúde do Trabalhador - 1 1 1 

Centro de Saúde Sexual e Reprodutiva - - 1 1 

SAMU- Serviço Móvel de Urgência - - - 1 

Farmácia Popular - - - 1 

TOTAL 26 56 61 63 
Fontes: PALMAS-2000-2004-2005; Jesus (2006); Oliveira; Oliveira; Gonçalves (1999).  
*1 – Alguns CS, após 2000, transformaram-se em USF, ou CE, ou Policlínica. 
*2 – Um PA fransformou-se em Policlínica. 
*3 – Hospital Estadual onde foi implantada a 1ª UTI de Palmas, em 1998, pela SEMUS, ficando sob gestão 

Municipal de 98 a 2001, quando a SES voltou a ter a Gestão. 
*4 – Hospital Filantrópico Pe. Luso, instalado em Taquaralto -bairro de Palmas-, 1995, pela equipe da Comsaúde 

(Porto Nacional) e credenciado ao SUS desde então. 
*5 – Maternidade D. Regina, Estadual, instalado 1998, sob gestão Municipal até 2001. 
*6 – Instituto do Câncer (filantrópico), mantido pela equipe do H. Pe. Luso (Comsaúde), credenciado ao SUS 

desde o começo. 
*7 – Serviço particular instalado em 1999, com apoio da SEMUS, para ser credenciado ao SUS, substituído em 

2005 por outro serviço ligado ao H. Geral de Palmas (SES). 

Note-se que a redução do número de postos de saúde urbanos se deveu, na quase 

totalidade às modificações em sua configuração ou porte e, portanto, levando a adoção de 
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outra denominação, pouco ampliando o número total de unidades ambulatoriais, como pode 

ser observado na mudança de denominação de Centros de Saúde (CS) para Policlínicas. A 

tabela 1 destaca a acentuada expansão da estrutura física do sistema de saúde, entre 1997 e 

2000, e praticamente, a manutenção da mesma estrutura e, em alguns casos, até regressão, nos 

anos seguintes. 

Isso sugere que a evolução da estrutura física pode ter tido comportamento semelhante 

ao do processo de construção do SUS em Palmas, ao longo do tempo, ou seja: até 1996 um 

pequeno conjunto de serviços foi se estruturando isoladamente, sem uma lógica programática 

e estratégica. Por outro lado, de 1997 a 2000, a implantação, estruturação e organização de 

novos serviços e ações mostraram acentuada mudança, aparentemente em decorrência de 

vontade política para utilizar a SF como estratégia fundamental, tanto para a estruturação do 

sistema local de saúde, como para uma intensa mobilização e participação social. 

Por sua vez, após 2000, isso parece não mais ocorrer. Ao contrário, a impressão é de 

descontinuidade, não só pela diminuição da cobertura populacional da Saúde da Família, 

observada na tabela 1, mas principalmente, pela perda de força da estratégia da Saúde da 

Família, como ferramenta estruturante do sistema, o que pode ser notado desde o não alcance 

de metas de vacinação até à escassa ampliação dos serviços e ações de saúde. 

A tabela 3 mostra a cobertura vacinal em Palmas desde 1994, para alguns 

imunobiológicos, segundo dados do Programa Nacional de Imunização (PNI) (BRASIL, 

2007), observando-se diferença relativa ao longo do tempo, com índices mais elevados nos 

anos em que a cobertura populacional da Saúde da Família era maior, embora outros fatores 

podem estar influenciando essa variação dos percentuais de cobertura vacinal. 
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Tabela 3 – Evolução de cobertura vacinal em Palmas-TO (%) – 1994-2006 

                 Tipo de 
                     Vacina 
ANO             

 
bcg 

 
dtp 

 
sarampo 

 
fa 

pólio 
(camp-1ªd) 

cobertura 
total 

1994 - - - - - - 
1995 - - - - - - 
1996 133,19 92,84 89,20 80,70 152,37 97,65 
1997 97,39 84,13 73,41 89,56 - 50,71 
1998 114,48 101,17 106,76 129,26 109,41 98,95 
1999 154,81 118,97 127,85 140,91 111,49 115,39 
2000 103,44 106,72 111,87 104,64 120,32 86,27 
2001 118,52 113,67 123,20 117,02 119,98 96,38 
2002 114,43 22,09 106,20 114,33 120,59 88,25 
2003 101,09 0,39 4,32 96,21 95,70 70,91 
2004 91,71 0,11 - 59,73 84,17 61,69 
2005 85,09 0,14 - 68,29 74,18 54,87 
2006 112,52 0,03 - 86,37 75,51 65,22 

Fonte: MS.datasus.pni, 2007 
Obs. Na coluna dtp, a partir de 2003, os números menores do que um, possivelmente deve a mudanças na forma 
de calcular, o mesmo pode ter acontecido na coluna  sarampo, enquanto onde aparece tracinho (-) significa 
ausência de registro. 

A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA CASSI EM PALMAS 

Tendo como objetivo acolher seus beneficiários com atendimento e atenção à saúde 

diferenciados, numa concepção de Atenção Integral à Saúde, a Estratégia Saúde da Família 

(EsSF) da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) completou, em 

agosto de 2006, três anos desde seu lançamento oficial. Contudo, a experiência da CASSI, no 

campo da atenção à saúde tem mais de seis décadas (CASSI, 2006a).  

A CASSI, uma associação e pessoa jurídica de direito privado, é uma instituição de 

assistência social, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Brasília-DF. De 

autogestão em saúde conta com dois planos: Plano de Associados e CASSI Família. Com 11 

Unidades Regionais e 11 Unidades Estaduais, instaladas nas principais capitais do País, 

proporciona atendimento a quase 740 mil participantes, ou beneficiários e conta com 40 mil 

prestadores em todo o país (CASSI, 2007a).  

Fundada em 27 de janeiro de 1944 por um grupo de funcionários do BB, tinha como 

objetivo inicial ressarcir as despesas de saúde de seus beneficiários. Com o tempo, tornou-se 

uma das maiores instituições fechadas sem fins lucrativos administradoras de planos de saúde 

do País, com cerca de 3 mil funcionários  e diferentes projetos em andamento (CASSI, 

2007a). 
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Ao adotar a ESF, a CASSI objetivava melhorar a qualidade da assistência a seus 

participantes, privilegiando a promoção da saúde e a prevenção de doenças e otimizando o 

uso da rede e dos serviços especializados oferecidos. Essa forma de organizar os serviços de 

saúde é uma estratégia também adotada com êxito em diversos países, como Canadá, 

Inglaterra e Holanda (CASSI, 2007b). 

Precedendo à implantação da “Estratégia Saúde da Família”, em uma região, ocorre o 

trabalho de escolha do local mais adequado, a seleção e contratação de profissionais 

qualificados, o treinamento dos colaboradores etc, resultando até num progressivo aumento de 

cadastramento e de cobertura do programa. Segundo a entidade, 2003 foi um marco para a 

CASSI porque com a implantação da Estratégia, a CASSI entrou em um novo período de sua 

história, viabilizando a operacionalização dos princípios do Modelo de Atenção Integral em 

seus serviços próprios, e explicitado no seguinte quadro referencial, diferenciando o modelo 

antigo do recém-adotado (CASSI, 2006a): 

Modelo Hospitalocêntrico Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

Centrado na doença Centrado na saúde 
Atua só na demanda espontânea Responde à demanda de forma contínua e racional 
Ênfase na medicina curativa Ênfase na integralidade da assistência 
Indivíduo é o objeto da ação Indivíduo é sujeito integrado à família, ambiente e comunidade 
Ação centrada no médico Ação centrada na equipe de saúde 
Ação setorial Ação intersetorial 
Quadro 2 – Características de modelos de atenção a  saúde 

Cada equipe Técnica, formada por 1 médico da família, 1 enfermeiro, 1 nutricionista, 

1 psicólogo, 1 assistente social, 1 técnico de enfermagem, tem sob sua responsabilidade uma 

população previamente cadastrada. Seu objetivo é facilitar o acesso da população às ESF e 

permitir maior proximidade com a realidade de cada pessoa e de cada família. No núcleo de 

Palmas são 548 participantes cadastrados, atendidos por uma só equipe. Inicialmente, esse 

Núcleo presta serviços de atendimento administrativo, além de perícia médica, auditoria, 

relacionamento com o mercado, negociações com a rede de prestadores, regulação e oferta do 

CASSI Família (um outro programa da CASSI) e, na segunda etapa, vem a implantação da 

Estratégia Saúde da Família (CASSI, 2007c).  

A Estratégia Saúde da Família, em Palmas, segundo o “Relato Administrativo da Diretoria de 
Saúde-Palmas” (CASSI, 2006b), foi implantada em outubro de 2003, com a contratação de 01 
médico e 01 enfermeiro, especialistas em Saúde da Família. Em 2005 foram incluídos um 
assistente social e um técnico de enfermagem. Ainda em 2005, o médico que já havia sido 
substituído por outro acabou também deixando a equipe, o mesmo acontecendo, em seguida, 
com a enfermeira. Por falta de pessoal e dificuldade na contração de novos profissionais, 
devido aos pré-requisitos estabelecidos (especialização em Saúde da Família, ou Saúde Pública 
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ou Comunitária), mesmo com mais de quinhentos beneficiários cadastrados, em Palmas, as 
ações do módulo foram interrompidas e os atendimentos se restringem, hoje, à demanda 
espontânea da unidade, ou seja, os beneficiários buscam a unidade do núcleo de saúde de 
Palmas sem uma referenciação e sem uma organização de oferta de serviços, uma vez que 
desarticulou-se a Equipe de Saúde da Família. O que equivaleria ao atendimento de uma 
unidade básica de saúde do SUS onde inexiste uma ESF e não foi implantado o Programa de 
Saúde da Família (PSF). 
 

Mesmo com estas dificuldades, conforme a coordenadora atual da ESF da CASSI, em 

Palmas, era boa a aceitação dos usuários no sentido de reconhecer a EsSF como porta de 

entrada no Sistema de Saúde. “Os usuários da EsSF demonstravam, em Palmas, clara 

preferência pelo médico da Unidade Saúde da Família, em relação aos médicos especialistas 

da rede credenciada e estabeleceram facilmente vínculo com a equipe”, conclui (CASSI, 

2006b). 

Não se tem uma análise consolidada de avaliação da EsSF em Palmas, apesar de 

existir uma padronização para essa avaliação, que se propõe utilizar indicadores, tais como: 

satisfação do usuário participante; satisfação dos profissionais do módulo; alterações efetivas 

no modelo assistencial; qualidade do atendimento; produção e produtividade da equipe; 

melhora no perfil epidemiológico da população assistida; resolutividade da atenção; impacto 

sobre os gastos em saúde dos participantes atendidos, dentre outros.  

Entre as dificuldades atuais, além da rotatividade de pessoal, com escassez e até 

mesmo inexistência de profissionais qualificados, advindo uma necessidade contínua de 

capacitação da equipe, prevalece entre os participantes a cultura consumista inerente ao 

modelo de livre demanda. Mesmo assim é propósito do Núcleo da CASSI em Palmas 

consolidar a implantação da política de referenciamento, garantir a continuidade no 

acompanhamento do participante, de modo a estabelecer um fluxo adequado de comunicação 

e confiança mútua; diminuir custos e, assim, consolidar a Estratégia Saúde da Família. 
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