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RESUMO 

 

A necessidade de potencializar o acesso aos serviços e cuidado em saúde implica numa melhor 

distribuição de profissionais e, em especial, os médicos, no âmbito da atenção básica. O 

Programa Mais Médicos (PMM) e o Programa de Melhoria ao Acesso e Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB) foram instituídos pelo Ministérios da Saúde com a finalidade de ampliar 

o acesso dos usuários e a qualidade das ações de saúde, por mudanças na infraestrutura e 

processos de trabalho das unidades básicas, por exemplo, com a intenção de aprimorar a Política 

Nacional de Atenção Básica e reorientar o modo como se organiza o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Esse estudo é descritivo com abordagem qualitativa com o objetivo de analisar as 

percepções de profissionais e gestores de unidades de básicas de saúde, em relação aos seus 

processos de trabalho na Atenção Básica. Foram obtidos e analisados dados primários, por meio 

de entrevistas semiestruturadas, com gestores e profissionais de saúde de 17 municípios nas 

nove regiões do Estado do Rio de Janeiro: Metropolitanas I e II, Serrana, Baía da Ilha Grande, 

Baixada Litorânea, Centro-Sul, Médio Paraíba, Norte e Noroeste. Dois municípios de cada 

região foram selecionados por serem o município sede da região de saúde ou o maior município 

da região e o município de menor população, desde que tivessem participado dos dois ciclos 

iniciais do PMAQ-AB e ao PMM. Essa pesquisa é parte de uma maior, intitulada “Efeitos do 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica e do Programa 

Mais Médicos em municípios do Estado do Rio de Janeiro” ocorrida entre 2014 e 2015. Para 

cada município, foram selecionadas, por sorteio, três equipes que atendessem aos seguintes 

critérios: equipe que aderiu ao PMAQ-AB (1º e 2º ciclos); equipe que aderiu ao PMAQ-AB (1º 

e/ou 2º ciclos) e recebeu médicos do PMM e equipe que não aderiu ao PMAQ-AB e nem 

recebeu médicos do PMM. A partir das percepções dos atores entrevistados, constata-se que, 

com as mudanças instituídas nos processos de trabalho das equipes, a partir do PMAQ-AB e o 

PMMB, ampliou-se o acesso à população, criaram-se mais vínculos entre profissionais e 

usuários, além de cuidado produzido por equipes multiprofissionais com um olhar mais amplo 

e encaminhamento para as especialidades médicas, além de induzir à ida de médicos para 

regiões mais vulneráveis e distantes dos centros urbanos. Sua eficiência tende a favorecer 

prolongado cuidado a seus beneficiários, através da escuta, da visita domiciliar e da 

consequente construção de vínculo. No bojo dos dois programas, observou-se que a maioria 

dos municípios promoveram uma melhoria da infraestrutura e aumento de sua resolutividade. 

Conclui-se que o PMAQ-AB e o PMMB têm sido importantes estratégias para o fortalecimento 

da Atenção Básica; com indução do crescimento da cobertura por Estratégia da Saúde da 

Família e seu acesso.  

 

Palavras-chave: Processo de Trabalho em Saúde. Atenção Básica. Estratégia de Saúde da 

Família. 

 



ABSTRACT 

 

The need to increase access to health services and care implies a better distribution of 

professionals, and especially doctors, in basic care. The PMM Program and the Basic Care 

Quality Improvement and Access Program (PMAQ-AB) were instituted by the Ministry of 

Health with the purpose of increasing user access and quality of health actions, due to changes 

in the infrastructure and work processes of the basic units, for example, with the intention of 

improving the National Primary Care Policy and reorienting the way in which the Unified 

Health System (SUS) is organized. This study is descriptive with a qualitative approach with 

the objective of analyzing the perceptions of professionals and managers of basic health units 

in relation to their work processes in Primary Care. Primary data were obtained and analyzed 

using semi-structured interviews with managers and health professionals from 17 

municipalities in the nine regions of the State of Rio de Janeiro: Metropolitan I and II, Serrana, 

Ilha Grande Bay, Baixada Litorânea, Centro-Sul, Middle Paraíba, North and Northwest. Two 

municipalities in each region were selected because they were the county seat of the health 

region or the largest municipality in the region and the municipality with the lowest population, 

since they had participated in the two initial cycles of PMAQ-AB and the PMM. This research 

is part of a larger study titled "Effects of the National Program for Improving Access and 

Quality in Primary Care and the Most Medical Program in Municipalities of the State of Rio de 

Janeiro" between 2014 and 2015. For each municipality, were selected, by lot, three teams that 

met the following criteria: team that joined the PMAQ-AB (1st and 2nd cycles); team that 

joined PMAQ-AB (1st and / or 2nd cycles) and received PMM physicians and staff who did 

not join PMAQ-AB and did not receive PMM physicians. Based on the perceptions of the 

interviewed actors, it was verified that, with the changes instituted in the work processes of the 

teams, from the PMAQ-AB and the PMMB, the population was broadened, more links were 

created between professionals and users, as well as the care produced by multiprofessional 

teams with a broader perspective and more targeted referral to medical specialties, as well as 

inducing physicians to go to more vulnerable and distant regions of urban centers. Its efficiency 

tends to favor prolonged care to its beneficiaries, through listening, home visit and the 

consequent link building. In the context of the two programs, it was observed that the majority 

of municipalities promoted an improvement of the infrastructure and increased its resolution. It 

is concluded that the PMAQ-AB and PMMB have been important strategies for the 

strengthening of Primary Care; with induction of the growth of the coverage by Family Health 

Strategy and its access. 

 

Keywords: Health Work Process. Primary Care. Health’s Family Strategy
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como propósito refletir acerca das possíveis influências do 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) e 

do Programa Mais Médicos (PMM) na organização do processo de trabalho das Equipes de 

Atenção Básica (EqAB), a partir das percepções dos profissionais e gestores de saúde do 

município do Estado do Rio de Janeiro.  

Esse trabalho é parte integrante de uma pesquisa que abrange o Estado do Rio de Janeiro, 

intitulada “Efeitos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção 

Básica e do Programa Mais Médicos em municípios do Estado do Rio de Janeiro”, financiada 

pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB-MS).  Nossa análise se 

dará a partir do e no campo da Saúde Coletiva, que é um campo de produção de conhecimentos 

e um âmbito de práticas, institucionalizado na década de 1970 e que esteve vinculado ao projeto 

da Reforma Sanitária brasileira. Esse campo busca entender a saúde/doença como um processo 

que se relaciona com a estrutura da sociedade e se desloca de abordagens específicas para uma 

abordagem interdisciplinar (VIEIRA DA SILVA et al., 2014). 

 A necessidade de melhorar o acesso aos serviços e cuidado em saúde, passa pela 

necessidade de melhor distribuir profissionais e serviços, em especial, os médicos no âmbito da 

atenção básica, cujo déficit de profissionais diminui consideravelmente sua potencialidade de 

gerar cuidado e acesso universal aos usuários (BRASIL, 2014a). Na medida em que, o PMM 

visa melhorar o acesso dos usuários e o PMAQ-AB visa a melhorar a AB através da instituição 

de processos contínuos de qualidade, espera-se que essas estratégias potencializem a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) e reorientem o modo como se organiza o Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

Minha motivação para realizar esta investigação passa pela minha experiência 

profissional. Desde 2001, quando me graduei em Fisioterapia, tive a oportunidade de me 

envolver diretamente no dia a dia da assistência, assim como desenvolver uma percepção 

acerca do processo de organização das equipes, responsáveis em trabalhar na assistência no 

sistema de saúde. Ainda que meu campo de trabalho fosse num serviço hospitalar, ou seja, no 

nível terciário do sistema, tive a oportunidade de realizar um trabalho voluntário com as 

gestantes de uma unidade básica de saúde. Esse trabalho consistia em realizar orientações 

quanto à postura corporal e modificações naturais do corpo durante a gestação, além de instruí-
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las a como fazer suas atividades domésticas de maneira mais funcional, de modo a prevenir 

dores lombares. 

Dessa experiência, surgiram algumas inquietações sobre assuntos que circunscrevem 

o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica de saúde. Esses questionamentos 

foram se tornando maiores e já, há algum tempo, vêm tomando conta da minha área de 

interesse de estudo, desde quando passei a me envolver, não somente com a prática direta de 

minha profissão, como também, a partir do momento em que decidi retornar à Academia para 

continuar minha formação. 

Nesse movimento pessoal, algumas perguntas passaram a fazer parte da minha rotina: 

como os profissionais que lidam com pessoas podem tratar de partes específicas, sem olhar 

para o indivíduo como um todo? Como os profissionais se isolam em suas especialidades e 

não trocam saberes em prol dos pacientes? Como realizar um atendimento sem condições 

estruturais mínimas? Como os profissionais não percebem que estão atendendo o usuário no 

‘modo automático’ e, em muitas vezes, insensíveis ao outro? Como conseguem naturalizar a 

pouca efetividade da assistência quando, por exemplo, um profissional não realiza uma 

atividade de sua responsabilidade? Como não se preocupar se o usuário deu continuidade ao 

tratamento saindo do hospital? Como podem querer atuar nos sintomas e não estarem 

preocupados com a causa?  

Em um contexto de hegemonia do poder médico, questionava-me sobre o fato de que 

os diferentes profissionais de saúde, no atendimento a um paciente, não pareciam ter uma 

percepção completa acerca do indivíduo. Questionava também, a ausência de integração no 

processo de trabalho, entre os profissionais de saúde. Do meu ponto de vista, sempre acreditei 

que o setor primário de saúde poderia acompanhar o indivíduo em seu tratamento, nos três 

níveis de atenção – primário, secundário e terciário – de forma a integrar os profissionais de 

saúde, a fim de se realizar melhor assistência e cuidado ao usuário. 

Em virtude disso, realizei especialização em Gestão de Saúde e Administração 

Hospitalar, buscando entender a relação entre o processo de trabalho no sistema de saúde e o 

usuário. Essa experiência, no entanto, ao contrário do que procurava, me mostrou um enfoque 

administrativo que enxergava a saúde como mercadoria e, consequentemente, a população 

como consumidores, admitindo-se que cada pessoa poderia adquirir a assistência que fosse 

capaz de pagar.  
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Insatisfeita com esse enfoque encontrei, nos últimos anos, no campo da Saúde 

Coletiva, um espaço onde tenho podido levantar minhas inquietações e dialogar sobre a 

importância de entender o cuidado para os indivíduos de maneira mais ampla, com a 

integração entre as três esferas de atenção à saúde, desde a promoção da saúde e prevenção da 

doença até a fase de reabilitação e/ou cuidados paliativos. 

Ao ingressar no mestrado em Saúde Coletiva, tive a oportunidade de me aproximar de 

uma pesquisa sobre o PMAQ-AB e o PMM realizada no estado do Rio de Janeiro. Vislumbrei, 

assim, a oportunidade de buscar elementos para refletir sobre o processo de trabalho na 

atenção básica. 

Essa dissertação, fruto da reflexão sobre um recorte da pesquisa sobre o processo de 

trabalho, está estruturada em quatro capítulos.  

No primeiro capítulo são apresentados o tema da pesquisa (Processo de trabalho na 

Atenção Básica), o problema (as possíveis influências dos programas ministeriais sobre esse 

processo de trabalho), a pergunta que norteou essa pesquisa, sua justificativa e os objetivos 

definidos para respondê-la. Nesse capítulo, se apresenta também as referências teóricas 

utilizadas para descrever e analisar as possíveis influências dos programas ministeriais, no 

processo de trabalho das equipes, pela perspectiva dos profissionais e gestores de saúde.  

Em seguida, no segundo, se descreve os materiais e métodos utilizados no 

desenvolvimento dessa investigação e no terceiro capítulo, são apresentados resultados e a 

discussão dos mesmos, a partir das referências teóricas utilizadas.  

Por fim, no quarto e último capítulo, apresenta-se conclusões, aponta os limites desse 

estudo e indica algumas possibilidades para o futuro. 
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1. PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Nesse capítulo são apresentados o tema da pesquisa (Processo de trabalho na Atenção 

Básica), o problema (as possíveis influências dos programas ministeriais sobre esse processo 

de trabalho), a pergunta que norteou essa pesquisa, sua justificativa e os objetivos definidos 

para respondê-la. 

O trabalho constitui o processo de mediação entre homem e natureza, visto que o 

homem faz parte da natureza, mas consegue se diferenciar dela por sua ação livre e pela 

intencionalidade e finalidade que imprime ao trabalho. Portanto, o trabalho é um processo em 

que os seres humanos atuam sobre as forças da natureza, submetendo-as ao seu controle e 

transformando-as em formas úteis à sua vida. Nesse processo de intercâmbio, 

simultaneamente, transformam a si próprios (PEDUZZI; ANSELMI, 2003; NOGUEIRA et 

al, 2004).  

Para Gomes, Pinheiro e Guizardi (2005), o trabalho em saúde, reveste-se de 

complexidade e riqueza quando trata de produzir conhecimentos e práticas, tendo em vista a 

variedade e heterogeneidade dos componentes do processo de trabalho. 

O ‘processo de trabalho em saúde’ diz respeito à dimensão microscópica do cotidiano 

do trabalho em saúde, ou seja, à prática dos trabalhadores/profissionais de saúde inseridos no 

dia a dia da produção e consumo de serviços de saúde. Contudo, é necessário se compreender 

que, nesse processo de trabalho cotidiano, está reproduzida toda a dinâmica do trabalho 

humano (PEDUZZI,1998). 

No nosso caso, o foco está naquele processo de trabalho que acontece no cotidiano das 

unidades da atenção básica em saúde. 

1.1. A Atenção Básica  

 

A atenção à saúde, até mesmo nos dias atuais, ainda se encontra fundamentada no 

paradigma flexneriano, que prioriza o cuidado tecnicista, em detrimento de práticas que 

apontem novos olhares para os indivíduos/comunidades, em sua dimensão integral. Há 

algumas décadas, muito tem sido refletido na busca por mudanças, destacando-se, em primeiro 

momento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que passou a considerar a 

saúde como um direito humano fundamental (BRASIL, 1998).  
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Esse termo “flexneriano” é oriundo de Abraham Flexner, que elaborou um relatório 

sobre a assistência à saúde para os Estados Unidos e gerou uma profunda reavaliação das 

bases científicas da medicina, com redefinição do ensino e da prática médica, a partir de 

princípios tecnológicos rigorosos. Com sua ênfase no conhecimento experimental de base 

subindividual, proveniente da pesquisa básica realizada, geralmente sobre doenças 

infecciosas, o modelo conceitual flexneriano reforça a separação entre individual e coletivo, 

privado e público, biológico e social, além de curativo e preventivo (RODRIGUES NETO, 

1979). 

Desde a década de 50, a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) já reconhecia 

diferenças em relação à assistência de saúde, entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Essas diferenças tinham base política, social e cultural, sendo empecilho, principalmente, ao 

desenvolvimento dos países menos favorecidos. A OMS também reconhecia que campanhas 

para o controle de agravos tinham resultados temporários (RIBEIRO, 2007).  

Por fim, em 1953, na Assembleia Mundial de Saúde, reconheceu que a ajuda econômica 

a esses países menos desenvolvidos, no campo da saúde, deveria ser dada aos serviços básicos 

(OMS/UNICEF, 1979).   

A partir da década de 1970, surgiram diversas iniciativas visando a ampliar as práticas 

nos centros de saúde tradicionalmente ligados à prestação de serviços de saúde pública para 

populações pobres, desenho do SUS que teve influência do ideário das reformas dos sistemas 

contemporâneos na década de setenta, mas os conhecimentos acumulados com novos modos 

de práticas e formação de recursos humanos, em nível local, não encontraram eco no 

movimento sanitário, cujos esforços centraram-se em questões mais gerais das políticas e do 

direito à saúde. Os primeiros anos da reforma foram marcados pela integração e fusões de 

instituições associadas à tentativa de manter e difundir novos princípios num contexto de grave 

crise fiscal e financeira (CONILL, 2008). 

Em 1977, a OMS determinou que a principal meta social dos governos participantes 

desse fórum, deveria ser a obtenção de um nível de saúde para todos nos anos 2000, permitindo 

uma vida saudável e economicamente produtiva (OMS/UNICEF, 1979). Surgiu assim, o lema 

Saúde Para Todos no ano 2000, a noção de APS, na Conferência Internacional de Cuidados 

Primários em Saúde, na cidade de Alma-Ata (GIOVANELLA, 2006). 

A I Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, realizada em 1978, na 

cidade de Alma-Ata, no Cazaquistão, foi um marco das conquistas importantes para o setor 
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saúde. Desde então, diversos países como Inglaterra, Canadá, Espanha e Cuba reorganizaram 

seus sistemas de saúde, priorizando uma assistência de fácil acesso, integral e continuada, a ser 

desenvolvida junto à comunidade (BRASIL, 2011a).   

Essa reorganização passou a apontar para práticas que delineavam uma proposta de ação 

com base na Atenção Primária à Saúde (APS), configurando-se como prioridade para o 

atendimento das necessidades de saúde dos diferentes grupos. Assim, começou-se a se pensar 

a atenção à saúde, em uma perspectiva de reorientação da prática clínica, curativa e excludente 

vigente, em função de uma prática primária, articulada com as diferentes necessidades dos 

indivíduos (BRASIL, 2010a; 2011a). Os princípios básicos da APS passaram, então, a orientar 

mudanças que deveriam ser implementadas nos sistemas nacionais de saúde. Contudo, para os 

países latino-americanos, essas mudanças não foram muito acentuadas, devido às sucessivas 

crises econômicas e com elevados custos com a assistência médica, implicando no não 

cumprimento dos princípios de universalidade e equidade (RIBEIRO, 2007). 

A Conferência de Alma-Ata foi, portanto, um marco histórico mundial da atenção 

primária à saúde, sendo definida como atenção à saúde essencial, fundada em tecnologias 

apropriadas e custo-efetivas, primeiro componente de um processo permanente de assistência 

sanitária, orientado por princípios de solidariedade e equidade, cujo acesso deveria ser garantido 

a todas as pessoas e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e com foco na 

proteção e promoção da saúde.  

Tinha como implicações políticas e sociais, o destaque para a compreensão da saúde 

como direito humano e para a necessidade de abordar os determinantes sociais e políticos mais 

amplos da saúde.  

Nos países europeus, diferente do que se observa nos países periféricos, nos quais a 

atenção primária corresponde a programas seletivos, focalizados e de baixa resolutividade, a 

atenção primária refere-se, em geral, aos serviços ambulatoriais de primeiro contato, integrados 

a um sistema de saúde de acesso universal. Essa concepção, denominada de ampliada, contrapõe-

se à seletiva que subentende programas com objetivos restritos, visando cobrir determinadas 

necessidades previamente definidas de grupos populacionais em extrema pobreza, com recursos de 

baixa densidade tecnológica e sem possibilidade de acesso aos níveis secundário e terciário 

(OMS/UNICEF, 1979).  

Ainda no contexto internacional, mas nos países periféricos, como um reflexo oposto 

do baixo crescimento econômico e maior presença de governos conservadores, evoluiu-se para 

um embate entre a concepção de atenção primária à saúde integral/abrangente e a concepção 
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seletiva de APS, prevalecendo a última. Esta é composta por um pacote de intervenções de 

baixo custo para combater as principais doenças em países pobres, desconsidera os 

determinantes sociais do processo saúde-enfermidade e busca intervir sobre problemas 

específicos de forma isolada e paralela (GIOVANELLA, 2006). 

Inicialmente proposta como estratégia interina e afirmada como complementar às 

proposições de Alma-Ata, a APS seletiva difundiu-se, a partir de então, destinada a controlar 

apenas algumas doenças, em países em desenvolvimento. Agências internacionais, como a 

UNICEF, passaram a financiar essas intervenções, consideradas como tendo objetivos claros, 

fáceis para avaliar e para medir o alcance de metas (GIOVANELLA, 2012).  

Segundo a autora Eleonor Conill, Atenção primária em saúde (APS) seria um termo que 

englobaria várias interpretações, onde seria possível se identificar duas concepções 

predominantes: como cuidados ambulatoriais na porta de entrada e como política de 

reorganização do modelo assistencial. Tanto uma quanto a outra podem ser desenvolvidas, de 

forma seletiva ou ampliada. Essas concepções de atenção primária, seletiva e ampliada, 

subentendem questões teóricas, ideológicas e práticas muito distintas, com consequências 

diferenciadas quanto às políticas implementadas e à garantia do direito universal à saúde que 

não serão tratadas aqui. Porém, segundo a mesma autora seria interessante diferenciar essas 

duas concepções, para a qual apontaria três interpretações principais (CONILL, 2008). 

  A primeira interpretação sobre a atenção primária é a de que são serviços ambulatoriais, 

constituem o primeiro contato do paciente com o sistema de saúde, são serviços não 

especializados, que incluem amplo espectro de serviços clínicos básicos – clínica médica, 

ginecologia-obstetrícia, pediatria e cirurgia geral e, por vezes, de ações de saúde pública, 

direcionados a resolver a maioria dos problemas de saúde de uma população (CONNIL,2008).   

A segunda interpretação é de que a APS é um programa focalizado em ações específicas 

e, portanto, também seletivo, com cesta restrita de serviços. Essa concepção, como colocado 

pela Eleonor Connil, implica em distinto modelo assistencial, ainda não integral, onde o cuidado 

é construído de forma descontínua, segmentado; portanto, não se conforma em estratégia de 

reorganização do sistema como um todo. Subentende apenas programas de saúde, com 

objetivos restritos para cobrir determinadas necessidades, de grupos populacionais em extrema 

pobreza, com recursos de baixa densidade tecnológica e sem possibilidade de acesso aos níveis 

secundário e terciário. Ou seja, sem conseguir configurar uma rede de saúde. 

A terceira e última interpretação de APS é a de que ela deve ser abrangente ou ampliada, 

isto é, corresponde a uma concepção de modelo assistencial e de reorientação e organização de 
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um sistema de saúde integrado numa rede, centrado na Atenção Primária à Saúde com garantia 

de atenção integral, tendo em vista a articulação com os outros níveis do sistema de saúde 

(CONILL, 2008). 

Giovanella (2009) concorda que a APS representaria o primeiro nível de contato com o 

sistema de saúde, porque levaria a atenção à saúde o mais próximo possível de onde as pessoas 

residem e trabalham. Contudo, não se restringiria ao primeiro nível, integrando um processo 

permanente de assistência sanitária, que inclui a promoção de saúde, a prevenção de doenças, 

a cura e a reabilitação dos indivíduos (GIOVANELLA, 2009). 

A implementação de diferentes concepções de Atenção Primária à Saúde estaria 

condicionada pelo modelo de proteção social à saúde em cada país. Assim, nos países europeus 

com serviços nacionais de saúde, os serviços ambulatoriais de primeiro contato estariam 

integrados a um sistema de saúde de acesso universal, no qual o direito à saúde seria garantido 

por meio de sistema universal, com financiamento público ou por meio de contribuições 

específicas a seguros sociais, na prática universais. A seletividade da APS não se colocaria, 

pois, como questão, pois a atenção individual seria garantida em todos os níveis. Nos países 

com seguros sociais, por outro lado, a APS seria pouco desenvolvida e não se constituiria como 

porta de entrada, predominando o cuidado individual e a livre escolha (GIOVANELLA, 2012).  

Na América Latina, por sua vez, houve uma difusão de ações organizadas em programas 

verticais focalizados, em especial, aqueles direcionados à proteção materno-infantil, 

aumentando a fragmentação e segmentação, características dos sistemas de saúde latino-

americanos (GIOVANELLA, 2012).  

Em 2003, devido a uma iniciativa da OMS, a Organização Pan-americana de Saúde 

(OPAS) aprovou uma resolução que estimula seus Estados membros, a adotarem uma série de 

recomendações para fortalecer a APS. Assim, foi divulgado o documento de posicionamento 

‘Renovação da Atenção Primária em Saúde nas Américas’ na OMS de 2008, no qual se relata 

a importância de se alcançar atenção universal e abrangente, por meio de uma abordagem 

integrada e horizontal para o desenvolvimento dos sistemas de saúde, com cuidados orientados 

à qualidade, ênfase na promoção de saúde e prevenção de doenças, participação social, 

intersetorialidade e responsabilização dos governos (GIOVANELLA, 2012). 

A concepção de Atenção Básica (AB) está alinhada com a Atenção Primária à Saúde 

(APS), atribuída ao Relatório Dawson, elaborado pelo Ministério da Saúde do Reino Unido, 

que associou a ideia de regionalização e hierarquização dos cuidados. Esse relatório propôs a 

organização do sistema de serviços de saúde em três níveis: os centros primários e secundários 

de atenção à saúde e os hospitais de ensino. Essa proposta representou a base da regionalização 
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dos serviços de saúde em esferas populacionais, influenciando a organização desses sistemas 

em diversos países do mundo. Para alcançar os objetivos a que se propõe, essa proposta se 

encontrava baseada em quatro diretrizes: o Estado como provedor e encarregado do controle de 

políticas de saúde; o trabalho em equipe nos serviços de saúde; o desenvolvimento de 

instituições responsáveis pelo diagnóstico e tratamento de casos agudos; e a medicina curativa 

e preventiva em conjunto, sem separações (STARFIELD, 2002). 

Outra forma de se compreender a Atenção Primária à Saúde é aquela definida pela 

autora Bárbara Starfield (2002, p. 46). Para ela, a APS seria o primeiro nível de atenção dentro 

do sistema de saúde e seria reconhecida como “a oferta da medicina ao primeiro contato; a 

suposição de responsabilidade longitudinal pelo paciente, sem considerar a presença ou 

ausência de doença; e a integração de aspectos físicos, psicológicos e sociais de saúde aos 

limites da capacitação da equipe de saúde”.  

Através dessa caracterização a autora explicitou os quatro atributos essenciais da APS 

que seriam: acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado. Derivariam 

assim, três outros atributos (atributos derivados), que abrangeriam a orientação familiar e 

comunitária, além da competência cultural da APS (STARFIELD, 2002).  

Podemos afirmar que o primeiro contato pressupõe a acessibilidade e o uso do serviço 

para cada novo problema de saúde ou novo episódio do mesmo problema, para os quais se 

procura os serviços de saúde. A longitudinalidade, por sua vez, tem como essência a relação 

que se estabelece ao longo do tempo e requer a existência de um aporte regular de cuidados 

pelos profissionais de saúde. Seu uso requer um ambiente de relação mútua e humanizada 

entre equipe de saúde, indivíduos e famílias. A integralidade é a capacidade da equipe de 

saúde em lidar com a ampla gama de necessidades em saúde do indivíduo, da família ou das 

comunidades, por meio da oferta de um conjunto de ações e serviços que pressupõe um 

conceito amplo de saúde. Nesse conceito, necessidades biopsicossociais, culturais e subjetivas 

são reconhecidas. No caso, a promoção de saúde, a prevenção e o tratamento das doenças são 

integrados na prática clínica e comunitária e a abordagem é voltada para o indivíduo, sua 

família e seu contexto. A coordenação, que é o quarto atributo essencial, indispensável para o 

sucesso dos demais, implica na continuidade da atenção por meio da equipe de saúde, com 

reconhecimento dos problemas que requerem seguimento constante (STARFIELD,2002).   

Em relação aos atributos derivados, para a orientação familiar torna-se indispensável 

considerar a família como sujeito do cuidado, o que exige uma interação entre a equipe e esse 

núcleo social bem como o conhecimento integral de seus problemas de saúde. A orientação 
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comunitária, por sua vez, pressupõe o reconhecimento das necessidades familiares em função 

do contexto físico, econômico, social e cultural em que vivem, o que exige um entendimento 

de que o reconhecimento dessas necessidades, implica o conhecimento desses contextos. Por 

último, a competência cultural demonstra a importância da adaptação da equipe e dos 

profissionais de saúde, às características culturais da população, com o intuito de facilitar a 

comunicação e a relação com a mesma (BRASIL, 2011a).   

Dentro dessa concepção, a APS apresenta algumas atividades essenciais, com foco nas 

ações de promoção de saúde, prevenção e cura de doenças e reabilitação dos indivíduos. Essas 

atividades são: educação para saúde; saneamento básico; programas de saúde materno-

infantil; prevenção de doenças endêmicas locais; tratamento apropriado de afecções e 

ferimentos comuns; provisão de medicamentos essenciais; promoção da nutrição; e medicina 

tradicional (STARFIELD, 2002). 

 

1.1.1. Atenção Básica no Brasil 

 

No Brasil, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Constituição 

Federal de 1988, representou o passo mais importante para as mudanças que ocorreram nos 

serviços de saúde. Sabe-se que o SUS é resultado de um processo histórico de luta do 

movimento da Reforma Sanitária e de seus antecedentes processuais de redemocratização do 

país (PAIM, 2009).  

Sua missão é assegurar que seus serviços sejam ajustados às necessidades sociais de 

cada brasileiro, a partir dos princípios da universalidade, equidade, integralidade e das 

diretrizes organizativas: descentralização, regionalização, hierarquização e a participação da 

comunidade (PAIM, 2009).   

No Brasil, o uso do termo ‘atenção básica’ para designar a atenção primária no SUS, 

buscou diferenciar as políticas propostas pelo movimento sanitário, distanciando-as dos 

programas de APS seletivos e focalizados, difundidos pelas agências internacionais. O país 

apresenta um sistema formalmente universal, com cobertura expandida para amplas parcelas 

populacionais, antes sem acesso, com oferta diversificada de serviços, ainda que insuficiente. 

Além disso, ainda possui os esquemas privados de seguros para camadas médias, produzindo 

segmentação do sistema de saúde (GIOVANELLA, 2012). 
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Segundo Paim (2009), após a criação do SUS, o Ministério da Saúde (MS) lançou o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), que  tinha como objetivo diminuir os 

indicadores de morbimortalidade materna e infantil na região Nordeste do país. Com o êxito 

do PACS, o MS criou, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), que logo foi ampliado 

para uma estratégia de mudança do modelo de atenção à saúde no Brasil, buscando provocar 

reflexões e transformações nas instituições e nos padrões de pensamento e de comportamento 

dos profissionais e cidadãos brasileiros (PAIM, 2009). 

A rápida expansão do PSF, que passou a assumir o status de estratégia, confirmou sua 

importância, no novo modelo, como prática reorganizadora dos cuidados primários em saúde. 

Com essa rápida expansão, tornou-se necessário se discutirem questões relacionadas à 

qualificação e resolubilidade das equipes de saúde. Essa necessidade é justificada pelo fato de 

que a maioria dos profissionais que integram as equipes de saúde ainda se forma dentro de 

uma lógica curativista, de assistência centrada na doença e não na promoção da saúde (SILVA; 

CALDEIRA, 2010). 

A Estratégia da Saúde da Família (ESF), sob esse ponto de vista de mudança de modelo 

de atenção, foi proposta pelo Ministério da Saúde, como forma de reorganização da atenção 

primária. Suas ações incorporam os princípios básicos do Sistema Único de Saúde – tais como 

a universalização, descentralização, integralidade e participação da comunidade – e se 

estrutura a partir da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) (SILVA et al., 2009). 

Acredita-se que melhores resultados dos serviços de APS poderão ser alcançados a partir do 

conhecimento e operacionalização de seus princípios ordenadores, pelos trabalhadores e 

gestores da saúde e população (LEÃO, CALDEIRA e OLIVEIRA, 2011). 

Ainda segundo esses mesmos autores (ibid.), experiências têm mostrado que os 

sistemas de saúde que se organizam a partir de uma Atenção Primária, estruturada em 

conformidade com os seus atributos essenciais e derivados, são mais eficazes e de maior 

qualidade. No entanto, apesar de se entenderem todos esses aspectos, observa-se uma forte 

influência do modelo hegemônico no cotidiano dos serviços de saúde, caracterizado por 

práticas pontuais e ações curativistas, o que dificultam o desenvolvimento de ações de 

promoção de saúde e prevenção de doenças (CASTRO et al., 2012).  

Segundo Giovanella (2012), a atenção primária à saúde como estratégia para orientar 

a organização do sistema de saúde e responder às necessidades da população, exige o 

entendimento da saúde como direito social e o enfrentamento dos determinantes sociais para 
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promovê-la. A boa organização dos serviços de APS contribui para a melhoria da atenção, 

com impactos positivos na saúde da população e para a eficiência do sistema.  

Com a regulamentação do Sistema Único de Saúde, para diferenciar-se da concepção 

seletiva de APS, passou-se a usar o termo atenção básica em saúde, definida como ações 

individuais e coletivas situadas no primeiro nível, voltadas à promoção da saúde, prevenção 

de agravos, tratamento e reabilitação (GIOVANELLA, 2012). Essa foi a forma oficializada 

pelo governo federal embora, em documentos oficiais brasileiros, se identifique uma crescente 

utilização de “Atenção Primária à Saúde”. Em contraste com a tendência internacional do uso 

de “Atenção Primária” (AP), a expressão oficializada pelo governo brasileiro, isto é, “Atenção 

Básica” (AB), passou a denominar assim suas secretarias e documentos oficiais (BRASIL, 

2006a).  

Entretanto, ao mesmo tempo em que uns entendem “básica”, como sendo ‘de base,’ 

‘fundamental’, mas não ‘simples’, outros interpretam “primário” como primeiro, principal, no 

sentido do que rege a assistência, evitando custos exacerbados nos outros níveis e não como 

elementar ou rudimentar. Mendes (2005) nos esclarece da seguinte forma:  

“No Brasil, inventou-se algo bem similar na literatura internacional: a atenção 

primária se denomina aqui de atenção básica, o que, para mim, reforça essa 

concepção de algo simples que pode ser banalizado. Em função dessa visão 

ideológica da atenção primária à saúde, interpreta-se primário como primitivo; ao 

contrário, o significante primário quer referir-se ao ‘complexíssimo’ princípio da 

APS, o do primeiro contato (MENDES, 2005, p. 2)”. 

 

Neste estudo, vamos adotar Atenção Básica como terminologia, sinônimo de atenção 

primária à saúde.  

A atenção básica (AB), desse modo, possibilitaria o cuidado longitudinal do indivíduo, 

para a maioria dos problemas e necessidades em saúde, constituindo-se como espaço de 

cuidado mais próximo das pessoas. Pautada na atenção integral, representaria o elo entre os 

diferentes níveis de atenção, estabelecendo a coordenação dos cuidados, no contexto da 

família e da comunidade (STARFIELD, 2002). 

Para essa autora, com um sistema de atenção primária adequado, é possível diminuir 

os casos que indicam cuidados insatisfatórios, tais como a ausência de ações de prevenção de 

doenças e promoção da saúde, longos intervalos para visitas de seguimento, dificuldades de 

acesso a serviços de referência, além do aumento de hospitalizações por problemas passíveis 

de resolução por meio de uma atenção primária satisfatória (STARFIELD, 2002).   
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É necessário se ter clareza, quanto ao fato de que a pobreza, contexto de vida para muitas 

pessoas que acessam a rede pública de saúde, não é doença, mas que as diferenças de acesso e 

consumo, associadas à pobreza, em contextos em que as políticas públicas não têm capacidade 

de oferecer respostas adequadas, é o que torna esse contexto de pobreza, determinante para 

condições adversas de saúde (ONU, 2013).  

Decorre, desse fato, uma importante ligação com o Programa Mais Médicos (PMM) e 

Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) enquanto  

política pública realizada para consolidar ações que fomentam a equidade de acesso e 

consumo, “pois somente pode se realizar o ideal do ser humano livre, isento do temor e da 

miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos 

econômicos, sociais, culturais, civis e políticos” (FRANCO, 2006).  

Segundo Franco (2006), o Brasil não foi o único a desenvolver essas políticas. A 

experiência em outros países aponta a potencialidade modificadora do Programa Mais 

Médicos, não somente para micropolítica do trabalho, mas, também, para o acesso ao cuidado. 

A estratégia de se trazer em profissionais com outras experiências, além de ser uma política 

de curto prazo para resolver o problema da falta de profissionais em determinadas regiões 

vulneráveis, traz novos compartilhamentos à equipe de atenção, podendo gerar um incremento 

ou novas formas de cuidado (FRANCO, ibid.). 

Assim, ações desenvolvidas no Brasil, com e a partir do Programa Mais Médicos e 

PMAQ-AB vão ao encontro da tendência de medidas, que não apenas visam maximizar o 

acesso a um cuidado nas práticas em saúde, de forma equânime para todos os brasileiros, mas 

fornecem ferramentas para o desenvolvimento de agentes que sejam protagonistas da atenção 

e das práticas dos direitos humanos, sejam eles usuários, profissionais de saúde ou gestores 

(BRASIL, 2014b).  

O diagnóstico dos grandes desafios colocados para a organização da atenção básica, cuja 

superação condicionava seu desenvolvimento, entre eles, a infraestrutura inadequada das 

unidades básicas de saúde; a baixa informatização dos serviços e pouco uso das informações na 

gestão e na atenção à saúde; a necessidade de ampliar o acesso, reduzindo tempos de espera; a 

necessidade de melhorar a qualidade dos serviços incluindo acolhimento, resolubilidade e 

longitudinalidade do cuidado; o déficit de provimento de profissionais e contexto de baixo 

investimento na formação continuada nos trabalhadores para atuação na Atenção Básica 

(BRASIL, 2017).  
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1.2. Iniciativas para implementação da melhoria da atenção básica no Brasil   

 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é o instrumento orientador que traça as 

diretrizes para organização dos serviços de atenção básica. À PNAB somam-se programas do 

governo federal que têm a intenção de melhorar o acesso e a qualidade da APS, os investimentos 

nas unidades básicas de saúde (UBS) e a provisão de médicos para as equipes de atenção básica 

(AB). Destacam-se, assim, o Programa Nacional para a Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB) com indução financeira para a avaliação de desempenho das 

equipes de saúde e adesão expressiva dos municípios em todas as regiões. O Programa de 

Requalificação das UBS (Requalifica UBS) direciona investimentos financeiros para a 

construção, reforma e ampliação de unidades básicas, constituindo-se em importante 

intervenção na infraestrutura de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Para enfrentar a 

insuficiência e rotatividade de profissionais médicos, o Programa Mais Médicos (PMM) oferta 

aporte financeiro para a provisão emergencial de médicos para equipes de atenção básica e da 

estratégia saúde da família (ESF) e direciona a formação médica para a atuação em AB 

(BRASIL, 2011b). 

Os três programas governamentais em sua formulação convergem no sentido de enfrentar 

problemas consensuais para a constituição de uma AB forte, abrangente e que, se espera, exerça 

a coordenação do cuidado na rede de atenção à saúde. Estes problemas são: a infraestrutura 

precária em diversas UBS; a escassez de recursos humanos, principalmente médicos; e a 

ausência de uma cultura avaliativa no cenário da APS (CAMPOS,2007).  

Problemas relacionados à força de trabalho em saúde antecedem a instituição do SUS, 

com histórico de políticas e planejamento pouco eficazes. A partir dos anos 2000, observa-se 

um reordenamento mais estratégico das políticas para a superação da insuficiente e inadequada 

provisão de profissionais de saúde que envolveram estratégias de ampliação da formação, 

capacitação profissional e valorização da força de trabalho em saúde (CAMPOS,2007). 

 

 

 

1.2.1 Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica 

 

Em 2011, por meio da Portaria nº 1.654 GM/MS, instituiu-se o PMAQ-AB e vinculou-

se, pela primeira vez, o repasse de recursos à implantação e alcance de padrões de acesso e de 



26 

qualidade pelas equipes de atenção básica (EAB). Essa medida representou um processo de 

mudança na lógica de repasse de recursos para a Atenção Básica (AB) e anunciou mudanças 

semelhantes, no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) como um todo (BRASIL, 

2011b). 

Assim, para o Ministério da Saúde, o PMAQ-AB tornou-se um elemento da Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) cujo sucesso estaria condicionado à sua capacidade de 

mobilizar os atores locais em prol da mudança das condições e práticas de atenção, gestão e 

participação, orientados por diretrizes pactuadas nacionalmente. Dependeria principalmente, do 

fomento de espaços de diálogo/ problematização/ negociação/ gestão da mudança entre equipes, 

gestores e usuários, com potência para produzir mudanças concretas na realidade cotidiana dos 

serviços.   

A amplitude e ousadia dos objetivos do PMAQ-AB pode ser percebida ao ler suas 

diretrizes expostas na Portaria nº 1.654 GM/MS: 

“I – construir parâmetro de comparação entre as equipes de saúde da atenção básica, 

considerando-se as diferentes realidades de saúde; 

II – estimular processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e 

indicadores de acesso e de qualidade que envolva a gestão, o processo de trabalho e 

os resultados alcançados pelas equipes de saúde da atenção básica; 

III – transparência em todas as suas etapas, permitindo-se o contínuo 

acompanhamento de suas ações e resultados pela sociedade; 

IV – envolver, mobilizar e responsabilizar os gestores federal, estaduais, do Distrito 

Federal e municipais, as equipes de saúde de atenção básica e os usuários num 

processo de mudança de cultura de gestão e qualificação da atenção básica; 

V – desenvolver cultura de negociação e contratualização, que implique na gestão dos 

recursos em função dos compromissos e resultados pactuados e alcançados; 

VI – estimular a efetiva mudança do modelo de atenção, o desenvolvimento dos 

trabalhadores e a orientação dos serviços em função das necessidades e da satisfação 

dos usuários; e 

VII – caráter voluntário para a adesão tanto pelas equipes de saúde da atenção básica 

quanto pelos gestores municipais, a partir do pressuposto de que o seu êxito depende 

da motivação e proatividade dos atores envolvidos.” (BRASIL, 2011b, grifos dos 

autores).” 

 

Considerando como o PMAQ-AB se propõe a induzir e avaliar papéis e ações da AB, 

como parte das redes prioritárias (BRASIL, 2012) com o intuito de ser uma estratégia que torna 

a AB uma porta de entrada acolhedora e resolutiva para o conjunto das necessidades de saúde, 

criando as condições concretas para que ela garanta e coordene a continuidade do cuidado nas 

linhas de cuidado priorizadas nas redes. 

Segundo o seu manual, o Programa tem como objetivo induzir a ampliação do acesso da 

população aos serviços de saúde e melhorar a qualidade da atenção básica, de modo a permitir 
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maior transparência e efetividade das ações governamentais destinadas a esse nível de atenção 

(BRASIL, 2011b). São processos e fases que se sucedem para o desenvolvimento e a melhoria 

contínua da qualidade da atenção básica. Cada ciclo do PMAQ-AB deve ocorrer a cada 24 

(vinte e quatro) meses.   Na época de sua implantação possuía quatro fases, a saber: 

1. Adesão e contratualização de compromissos e indicadores entre o Ministério da Saúde 

e os gestores municipais e desses com as equipes de atenção básica. Um de seus principais 

aspectos deve ser o caráter voluntário da adesão, pois se parte da ideia de que a qualificação do 

serviço e mudanças das práticas se concretizam em ambientes nos quais os trabalhadores, 

gestores e usuários se sintam motivados e se percebam como atores centrais para o seu êxito, 

constituindo para isso espaços de diálogo, negociação e gestão da mudança pactuada em cada 

contexto. Esta fase 1 deve ser realizada pelas equipes que ingressem no PMAQ-AB pela 

primeira vez a cada ciclo.  

Nesta fase são observadas as seguintes etapas:  

• formalização da adesão pelo Distrito Federal ou Município, feita 

por intermédio do preenchimento de formulário eletrônico específico, 

indicado pelo Ministério da Saúde;  

• contratualização da equipe de saúde da atenção básica e do gestor 

do Distrito Federal ou municipal, de acordo com as diretrizes e critérios 

definidos no Manual Instrutivo do PMAQ-AB;  

• informação sobre a adesão do Município ao Conselho Municipal 

de Saúde e à Comissão Intergestores Regional.  

 

2. Desenvolvimento, que corresponde ao conjunto de ações que devem ser realizadas pelas 

equipes de atenção básica e pelas gestões municipais, estaduais e pelo Ministério da Saúde. 

Essa fase acontece a partir de quatro dimensões: auto-avaliação, monitoramento, educação 

permanente e apoio institucional. 

3. Avaliação Externa: nessa fase, instituições de ensino e pesquisa, contratadas pelo 

Ministério da Saúde, vão aos municípios para desenvolver os trabalhos de campo com aplicação 

dos instrumentos avaliativos. A partir do levantamento de um conjunto de informações sobre 

as condições de acesso e de qualidade das EqAB certificam as equipes participantes do 

programa, reconhecendo e valorizando os esforços e resultados obtidos pelas EqAB e gestores 

municipais no processo de qualificação da AB. No processo de Avaliação Externa, as equipes 

são avaliadas considerando elementos relacionados à gestão para o desenvolvimento da atenção 

básica; a estrutura e condições de funcionamento das UBS; a valorização dos trabalhadores; o 
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acesso e qualidade da atenção e organização do processo de trabalho; e a utilização, participação 

e satisfação dos usuários. 

 

4. Recontratualização de indicadores e compromissos: ocorre após a certificação da 

equipe de Atenção Básica, com base na avaliação de desempenho de cada equipe. Dá-se a partir 

de um processo de retroalimentação, no qual os avanços e entraves servem como balizadores 

para a recontratualização e seguimento do processo permanente de qualificação da atenção 

básica. 

Em outubro de 2015, com a portaria nº 1.645 GM/MS o PMAQ-AB passou a ter três 

fases, em que a segunda fase chamada de Desenvolvimento passa a ser o Eixo Estratégico 

Transversal de Desenvolvimento do PMAQ-AB sendo composto pelos mesmos elementos 

anteriores (Brasil, 2015a). 

 

1.2.2. Programa Mais Médicos 

 

Em 08 de julho de 2013, o governo federal lançou o Programa Mais Médicos, por meio 

da medida provisória nº 621, com diversos objetivos, inclusive o de ampliar o número de 

médicos, nas regiões de maior vulnerabilidade social (CONASS, 2013). 

 A APS sempre enfrentou dificuldades para fixação e adequada qualificação dos 

profissionais médicos para atuação nas EqSF desde a proposição original, nos anos 1990. 

Estudos apontam fatores associados à rotatividade destes profissionais e às dificuldades para 

sua fixação tais como condições de trabalho adversas, vínculos trabalhistas precários, baixa 

remuneração, reduzidas oportunidades de progressão, baixo reconhecimento social entre os 

pares e ausência de formação compatível com o modelo adotado pela ESF (GIOVANELLA, 

2012).  

Muitos destes fatores expressam uma fase da política de saúde, quando a 

descentralização gerou uma diversidade de experiências associadas a projetos de governo 

local de diferentes matizes políticos, que oscilavam entre aderir à reforma neoliberal do 

Estado, com menos regulação da força de trabalho e da organização dos serviços de saúde, e 

implantar a APS como base de um SUS forte e inclusivo. A lacuna de regulação estatal no 

mercado de trabalho em saúde, especialmente na medicina que detém forte poder de 

autorregulação, representa fator dificultador à atração e fixação de médicos em áreas 

prioritárias para o SUS (RODRIGUES, 2013). 
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Foram, inicialmente, previstos oito objetivos, a saber: 1) diminuição da carência de 

médicos nas regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS) , para se reduzirem 

desigualdades regionais na área da saúde; 2) fortalecimento da prestação de serviços de 

atenção básica em saúde no país; 3) aprimoramento da formação médica no país, com 

possibilidade de maior experiência no campo de prática médica durante o processo de 

formação; 4) ampliação da inserção do médico em formação, nas unidades de atendimento do 

SUS, para desenvolvimento de seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população 

brasileira; 5) fortalecimento da política de educação permanente com a integração ensino–

serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior, na supervisão acadêmica 

das atividades desempenhadas pelos médicos; 6) promoção da troca de conhecimentos e 

experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos formados em instituições 

estrangeiras; 7) aperfeiçoamento de médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do 

país e na organização e no funcionamento do SUS; e 8) estímulo à realização de pesquisas 

aplicadas ao SUS (BRASIL, 2015b). 

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, esse Programa integrou o maior investimento 

em infraestrutura das unidades de saúde à necessidade de aumento do quantitativo de médicos 

atuantes na Atenção Básica, em regiões onde havia escassez desses profissionais. A 

convocação de médicos, em caráter emergencial, foi considerada pelo Ministério da Saúde, 

uma estratégia que deveria ser continuada com a maior oferta de vagas nas escolas do país 

(BRASIL, 2013). 

O arranjo institucional que deu concretude ao Programa foi constituído pelo Ministério 

da Saúde, pelas universidades públicas e pelas prefeituras. As diretrizes e recursos provieram 

do primeiro e coube às universidades, a supervisão do programa e às prefeituras, a 

disponibilização de infraestrutura física para as atividades, as condições de moradia, 

alimentação e transporte para os médicos. Na ocasião de sua instituição, as vagas foram 

preferencialmente destinadas aos médicos brasileiros, mas profissionais de outros países 

puderam participar, desde que a relação de médico por mil habitantes de seu país de origem 

fosse maior do que a brasileira, era estimada em 1,8 médicos por mil habitantes 

(RODRIGUES, 2010). 

Existe um desafio posto para as equipes de Atenção Básica (EqAB), para o melhor 

aproveitamento das informações produzidas pelo setor saúde, com vistas à melhoria da gestão. 

Quando as informações produzidas em saúde forem avaliadas de forma regular e contínua, 

essa prática será muito mais valiosa para a gestão em todos os níveis. Além de promover 



30 

matéria-prima essencial para a análise da situação de saúde de determinada população, 

facilitará o monitoramento dos objetivos e das metas, e estimulará a capacidade analítica das 

equipes, promovendo a possibilidade de planejamentos mais efetivos (CASTRO et al, 2012). 

 

1.3. Processo de trabalho 

 

O processo de trabalho na Atenção Básica é caracterizado pela  definição do território e 

adscrição de clientela; planejamento e organização da agenda de trabalho compartilhado e 

oferta de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, com 

priorização dos grupos mais vulneráveis; acolhimento com escuta qualificada; classificação de 

risco; avaliação de necessidade de saúde, com compatibilização entre demanda espontânea e 

programada; desenvolvimento de ações educativas; e desenvolvimento de ações intersetoriais 

e de controle social (BRASIL, 2011c). 

Mendes Gonçalves (1979, 1992) foi o autor que formulou o conceito de processo de 

trabalho em saúde, a partir da análise do processo de trabalho médico, usando como referência 

a teoria marxista sobre o trabalho e aplicado ao campo da saúde. Segundo Marx (1994), no 

processo de trabalho, a atividade do homem opera uma transformação no objeto sobre o qual 

atua, por meio de instrumentos de trabalho para a produção de produtos e essa transformação 

está subordinada a um determinado fim (MARX, 1994 apud MENDES GONÇALVES,1992). 

Assim, segundo Mendes Gonçalves (1992) teríamos três elementos componentes do 

processo de trabalho: a atividade adequada a um fim, que é, o próprio trabalho; o objeto de 

trabalho, ou seja, a matéria a que/onde se aplica o trabalho e os instrumentos ou meios do 

trabalho. Interessante ressaltar que o processo de trabalho e seus componentes constituem 

categorias de análise, portanto abstrações teóricas, por meio das quais é possível abordar e 

compreender certos aspectos da realidade, em que o trabalho do profissional de saúde, na 

execução das suas práticas, constitui uma base mais fundamental de efetivação da produção do 

cuidado (MENDES GONÇALVES, 1992). 

Ainda segundo esse autor, a análise do processo de trabalho se dá através dos 

componentes já mencionados, bem como seus agentes, além de destacar que esses elementos 

precisam ser examinados de forma articulada e não em separado, pois somente na sua relação 

recíproca configuram um dado processo de trabalho específico, no caso, a produção do cuidado 

em saúde (MENDES GONÇALVES, 1992).  
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Entendemos que o processo de trabalho envolve muito mais do que apenas a realização 

de procedimentos; assim, adotamos uma perspectiva ampliada de promover uma boa qualidade 

de saúde e controlar os riscos de adoecimento como objeto de trabalho, assim enfatizamos as 

singularidades e valorizamos a autonomia dos sujeitos envolvidos na relação de produção do 

cuidado. Para isso, utilizamos como instrumentos, as três tecnologias existentes em um 

processo de trabalho descritas por Ricardo Bruno Mendes Gonçalves (1994).  

As tecnologias duras que se encontram dadas e concretizadas nelas mesmas, como 

máquinas e equipamentos; as tecnologias chamadas de leve-duras, que possuem duplo aspecto: 

de um lado, referem-se aos saberes estruturados de determinada ocupação profissional; de 

outro, relacionam-se aos modos como esse trabalhador organiza o seu trabalho, de acordo com 

suas experiências pessoais e seus saberes próprios; e as tecnologias leves, que aparecem no 

momento que o trabalhador se relaciona com o usuário, indicando falas, escutas, interpretações, 

acolhimentos, responsabilizações, vínculos, etc. Para esse autor, o trabalho vivo, que é o 

trabalho em ato, em ação, acontece no momento em que o trabalhador faz uso de saberes e 

práticas somadas à sua atividade criadora (MERHY, 1998).  

Na área da saúde, existem tensões, instabilidades e incertezas entre as políticas e 

organizações fortemente instituídas, mas nela também atuam forças instituintes com a 

finalidade de promover saúde (MENDES GONÇALVES, 1994).  

Ainda segundo Mendes Gonçalves (1979, 1992), o objeto de trabalho representa o que 

vai ser transformado, focado na necessidade do usuário, sendo aquilo sobre o qual incide a ação 

do trabalhador. Contém potencialmente, o produto resultante do processo de transformação 

efetivado pelo trabalho; no entanto, não deixa essa qualidade potencial transparecer por si 

mesma, imediatamente, de modo que essa qualidade de produto precisa ser evidenciada 

ativamente no objeto. 

Os instrumentos de trabalho tampouco são naturais, mas constituídos historicamente 

pelos sujeitos que, assim, ampliam as possibilidades de intervenção sobre o objeto. O meio ou 

instrumento de trabalho é uma coisa ou um conjunto de coisas que o trabalhador insere entre si 

mesmo e o objeto de trabalho e lhe serve para dirigir sua atividade sobre esse objeto (MARX, 

1994 apud MENDES GONÇALVES,1992). 

Objeto e instrumentos de trabalho só podem ser configurados por referência à sua posição 

relacional, intermediada pela presença do agente do trabalho que lhe imprime uma dada 

finalidade. Por meio da presença e ação do agente do trabalho torna-se possível o processo de 

trabalho, a dinâmica entre objeto, instrumentos e atividade. Portanto, o agente pode ser 

interpretado, ele próprio, como instrumento do trabalho e, imediatamente sujeito da ação, na 
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medida em que traz, para dentro do processo de trabalho, além do projeto prévio e sua 

finalidade, outros projetos de caráter coletivo e pessoal, dentro de um certo campo de possíveis 

realizações na produção do cuidado (PEDUZZI, 1998). 

O conceito “processo de trabalho em saúde” diz respeito à dimensão microscópica do 

cotidiano do trabalho em saúde, ou seja, à prática dos trabalhadores/profissionais de saúde 

inseridos no dia-a-dia da produção e consumo de serviços de saúde. Contudo, no processo de 

produção da sociedade capitalista, são tornados radicalmente distintos o valor de uso e o valor 

de troca. O valor de uso é produzido no trabalho concretamente realizado ou chamado trabalho 

concreto, o qual dá o sentido qualitativo do produto. O valor de troca corresponde ao valor que 

o produto adquire como mercadoria colocada em mercado, o que só se revela quando se 

contrapõem mercadorias de valores de usos diversos, pois o valor de troca não é algo inerente 

à mercadoria. O valor de troca faz aflorar a dimensão de trabalho abstrato, na qual o produto 

do trabalho perde sentido (utilidade) e assume um significado quantitativo de coisas produzidas 

em quantidade (ANTUNES, 1995, 1999, 2005 apud Dicionário EPJVS). 

A partir dos anos 90, um conjunto de questões passou a produzir reflexões e pesquisas 

sobre o processo de trabalho em saúde. De um lado, apareceram questões relacionadas às novas 

formas de trabalho flexível e/ou informal e da regulação realizada pelo Estado, com foco nos 

mecanismos institucionais de gestão do trabalho; por outro, as questões da integralidade do 

cuidado e da autonomia dos sujeitos, cujo foco de análise se desloca para o plano da interação 

envolvendo a relação profissional-usuário ou as relações entre os profissionais. Além da 

crescente incorporação tecnológica, o desemprego estrutural, a flexibilização e precarização do 

trabalho, entre outros fenômenos que ocorrem no mundo do trabalho, em geral e se reproduzem 

no setor saúde com especificidades (PEDUZZI, 2003; NOGUEIRA, BARALDI & 

RODRIGUES, 2004). 

A organização dos processos de trabalho surge como a principal questão a ser enfrentada 

para que ocorra a mudança dos serviços de saúde, no sentido de fazê-lo operar de forma centrada 

no usuário e em suas necessidades. O processo de trabalho, nesse caso, carece de uma interação 

de saberes e práticas, necessárias para o cuidado integral da saúde. Prevalece, no atual modo de 

produção de saúde, o uso de tecnologias duras (inscritas em máquinas e instrumentos) em 

detrimento de tecnologias leve-dura (definidas pelo conhecimento técnico) e leves 

(caracterizadas pelas tecnologias das relações para o cuidado ao usuário) (MERHY, 1998). 

Na perspectiva da integralidade, o processo de trabalho em saúde passa a ser visto sob o 

aspecto não apenas de organização dos recursos disponíveis, mas, especialmente, do fluxo do 
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usuário para o acesso aos mesmos. Para se garantir a integralidade, é necessário se operarem 

mudanças na produção do cuidado, a partir das redes, básica e secundária, da atenção à urgência 

e todos os outros níveis assistenciais, inclusive da atenção hospitalar (MAGALHÃES JR et al., 

2002). 

O atual modelo assistencial desenvolvido ao longo do século XX, como visto 

anteriormente, permanece motivado por uma clínica centrada no biológico e impulsionado pelo 

complexo médico industrial, que se volta para obtenção de capital no setor da saúde através do 

altíssimo consumo de máquinas, instrumentos e medicamentos usados como os principais 

recursos de diagnose e terapia. Com esse modelo, produz-se um excesso de encaminhamento 

para especialistas e um alto consumo de exames, o que torna os serviços pouco resolutivos, pois 

a assistência desse modo é incapaz de atuar sobre as diversas dimensões do sujeito usuário. 

Tem-se um processo de trabalho partilhado, que desconhece o sujeito como um todo e que traz, 

além de um problema de saúde, uma subjetividade e uma história de vida, também 

determinantes no seu processo de saúde e doença. Com isso, nos serviços de saúde, entre 

trabalhadores e usuários, gera-se uma associação entre qualidade na assistência e insumos, 

exames, medicamentos e consultas especializadas (CAMPOS, 1992; MERHY, 1998; 

FRANCO, 1999). 

Nesse modelo hegemônico, o fluxo assistencial da unidade básica é voltado para a 

consulta médica. Embora teoricamente várias técnicas de intervenção devam ser utilizadas, na 

prática apenas medicamentos e cirurgias são considerados, via de regra, como terapêutica real. 

Assim, a indústria farmacêutica tem um grande espaço e influência na ação terapêutica 

oferecida. Para se mudar o modelo assistencial, é necessária uma inversão das tecnologias de 

cuidado a serem utilizadas na produção da saúde, em que o processo de trabalho esteja centrado 

nas tecnologias leves e leve-duras, para que o serviço seja produtor do cuidado (CAMARGO, 

1995). 

A integralidade do cuidado começa pela organização dos processos de trabalho na atenção 

básica, onde a assistência deve ser multiprofissional e operar através de diretrizes, tais como a 

do acolhimento e vinculação de clientela. Nessa diretriz, a equipe se responsabiliza pelo seu 

cuidado, e a rede básica de assistência à saúde deve ser levada ao limite das suas possibilidades, 

deixando os exames de maior complexidade para a função real de apoio ao diagnóstico. Essa 

linha de produção do cuidado, que parte da rede básica (ou de qualquer outro lugar de entrada 

no sistema) para os diversos níveis assistenciais, é exercida a partir dos diversos campos de 
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saberes e práticas, em que se associam os campos da vigilância à saúde e dos cuidados 

individuais (FRANCO, 1999). 

Ainda segundo Franco (1999), a linha do cuidado é fruto de um grande pacto que deve 

ser realizado entre todos atores que controlam os serviços e recursos assistenciais. Isso se dá a 

partir do “desejo”, da adesão ao projeto, da vontade política, dos recursos cognitivos e materiais 

associados a toda a reorganização do processo de trabalho, no nível da rede básica. Esses 

serviços e recursos assistenciais se organizam com grande capacidade de interlocução, 

negociação e implicação de todos os atores, dos diversos níveis assistenciais, para garantir: a 

disponibilidade de recursos que devem alimentar as linhas de cuidado; os fluxos assistenciais 

centrados no usuário; a facilidade no deslocamento na rede; os instrumentos que garantem uma 

referência e uma contra referência seguras, aos diversos níveis de complexidade da atenção; e 

um acompanhamento seguro do usuário pela unidade básica responsável. 

Com isso, temos a necessidade de rever o processo de trabalho em saúde sob um novo 

ângulo, no qual qualquer situação de encontro entre trabalhadores de saúde e o mundo das 

necessidades, individuais e coletivas dos usuários, pressupõe um intenso processo 

micropolítico. Para compreender isso, olhamos o mundo do trabalho em saúde sob a ótica da 

micropolítica do trabalho vivo em ato, visto que está fortemente implicado com a construção 

dos encontros singulares nos atos de cuidar. É a partir do encontro que haverá a possibilidade 

de construções que possam ter impactos positivos nos problemas de saúde (MERHY, 1998). 

Desta forma, compreendemos que o processo de trabalho em saúde é inteiramente dependente 

da relação entre sujeitos; ou seja, um trabalhador isolado é incapaz de executar as ações em 

saúde, cuja produção se realiza no espaço partilhado com o usuário (MERHY, 2002). 

Para Feuerwerker (2005), o trabalho em saúde não é completamente controlável, pois 

sempre está sujeito aos desígnios do trabalhador em seu espaço autônomo e privado de 

concretização da prática. Cada trabalhador tem ideias, valores e concepções acerca de saúde, 

do trabalho em saúde e de como ele deveria ser realizado. Todos os trabalhadores fazem uso de 

seus pequenos espaços de autonomia para agir como lhes parece certo, de acordo com seus 

valores e/ou interesses.  

Peduzzi (1998, 2001) conceitua ‘trabalho em equipe’ multiprofissional como uma 

modalidade de trabalho coletivo que é construído por meio da relação recíproca, de dupla mão, 

entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação dos profissionais de diferentes áreas, 

configurando, através da comunicação, a articulação das ações e a cooperação. Assim, os 
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trabalhadores da saúde são capazes de traçar um projeto terapêutico para o usuário, também 

estabelece o trabalho em equipe de uma maneira não estática, mas dinâmica entre trabalho e 

interação, que prevalece em um dado momento do movimento contínuo da equipe: equipe 

integração e equipe agrupamento. No primeiro tipo, ocorre a articulação das ações e a interação 

dos agentes (os trabalhadores da saúde); no segundo, observa-se a justaposição das ações e o 

mero agrupamento dos profissionais. A tendência para um desses tipos de equipe pode ser 

analisada pelos seguintes critérios: qualidade da comunicação entre os integrantes da equipe, 

especificidades dos trabalhos especializados, questionamento da desigual valoração social dos 

diferentes trabalhos, flexibilização da divisão do trabalho, autonomia profissional de caráter 

interdependente e construção de um projeto assistencial comum. 

O trabalhador engessado pelas normas ou orientado à produção de procedimentos, pode 

se dirigir ao usuário como objeto, ou fragmento de corpo sobre o qual a melhor intervenção, 

identificada com base nas evidências para situações semelhantes, deve ser produzida. Sua ação 

vai somente em uma direção: dele para o outro como seu objeto, negando o agir do outro e seu 

saber, que seria de menor valor científico e, portanto, não alcançaria a posição de um saber 

tecnológico produtor de autocuidado legítimo. Porém, o trabalhador também pode reconhecer 

o usuário como gestor legítimo de sua própria vida, portador não apenas de necessidades, mas, 

também, de desejos, valores, saberes e potências que precisam ser levadas em consideração 

tanto para compreender a singularidade da situação vivida como para construir o melhor plano 

de cuidado para si.  

No dizer de Merhy (2002), “o trabalhador afeta e deixa-se afetar pelo outro, sua vida e 

seu contexto e coloca seu saber a serviço do melhor arranjo para aquele usuário conduzir sua 

vida na nova condição”. Os serviços de saúde, então, são palcos da ação de um time de atores 

que têm intencionalidade em suas ações e que disputam o sentido geral do trabalho (MERHY, 

ibid.). 

Podemos observar que o cotidiano dos serviços de saúde tem duas faces: a das normas e 

papéis institucionais e a das práticas privadas de cada trabalhador. Nesse caso, é importante se 

descentralizar o cuidado, sem perder o foco. Para isso, precisamos envolver todos os 

trabalhadores de saúde e debater desde a definição dos objetivos, até os métodos de trabalho. 

Somente assim é possível se construírem novos pactos, que se colocam a favor do interesse do 

usuário, isto é, a relativa autonomia de que os trabalhadores de saúde dispõem na concretização 

de suas práticas (FRANCO, 2004). 
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A construção de um novo modelo assistencial em saúde, no sentido dos valores propostos 

pelo SUS, é um desafio. É essencial um modelo de organização dos serviços de saúde, 

alicerçado em condições sociopolíticas, materiais e humanas, que viabilize um trabalho de 

qualidade para quem o exerce e para quem recebe a assistência (FRANCO, 2004). 

1.4. Possíveis influências dos programas ministeriais sobre o processo de trabalho na 

Atenção Básica 

 

Tendo em vista o exposto, acerca da Atenção Básica, seu papel na rede de serviços de 

saúde, da importância do processo de trabalho das suas equipes em relação à Política Nacional 

de Atenção Básica, por meio de alguns programas específicos, questiona-se que possíveis 

influências, o PMAQ-AB e o PMM teriam produzido no processo de trabalho das equipes da 

atenção básica dos municípios. 

Toma-se como caso o estado do Rio de Janeiro e busca-se, a partir das percepções e 

experiências dos profissionais de saúde e gestores, analisar as possíveis influências dos 

programas no processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, que se constitui como o 

objetivo geral dessa investigação. De modo específico, identificaremos eventuais mudanças no 

processo de trabalho das equipes, a partir da implementação dos programas. 

Para explicitar o caminho que foi percorrido durante o desenvolvimento da nossa 

investigação, utilizaremos o conceito de processo de trabalho em saúde, segundo Mendes 

Gonçalves (1994). 

Os componentes da análise se darão a partir dos seus elementos: o objeto do trabalho, os 

instrumentos, a finalidade e os agentes.  

O objeto de trabalho seria a produção do cuidado em saúde, a qual pode ser tecnicista ou 

integral, em função dos instrumentos utilizados (tecnologias leves, leve-dura e duras). Na 

produção tecnicista, há uma predominância do modelo biomédico, predominando as 

tecnologias duras. Na produção do cuidado integral, há uma valorização da autonomia dos 

envolvidos (profissionais e usuários), há uma definição do projeto terapêutico singular para o 

indivíduo, no qual a equipe discute o melhor cuidado para aquele usuário, respeitando suas 

particularidades e não sendo segmentado em especialidades.  

Em relação à finalidade na produção do cuidado tecnicista, apresenta-se fragmentado, de 

modo imediatista, utilizando remédios e exames como meios primordiais de assistência.  Já na 

produção integral, há um olhar diferenciado, no qual o usuário é analisado como um todo, não 

apenas fisicamente, mas no contexto social em que ele vive e suas considerações.  No cuidado 
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integral, o vínculo e o acolhimento, por exemplo, são instrumentos essenciais na produção do 

cuidado. 

Os agentes nesse estudo serão representados pelos profissionais e gestores dos municípios 

do estado do Rio de Janeiro.  

Além disso, utilizamos para análise do processo de trabalho, algumas categorias 

selecionadas: infra-entrutura, monitoramento e avaliação, educação permanente e 

matriciamento e apoio institucional que foram utilizadas para apropriação dos discursos 

encontrados nas entrevistas. 

Para melhor compreensão do caminho que escolhemos para desenvolver esse estudo, 

descrevemos o modelo lógico, representado na Fig. 1.  

 

Figura 2 - Modelo Lógico do Processo de Trabalho em Saúde 

2. A PESQUISA E SEU DESENVOLVIMENTO  

2.1. Características do estudo  

 

Estudo descritivo com abordagem qualitativa para analisar as possíveis influências do 

PMM e do PMAQ-AB no processo de trabalho das equipes de atenção básica de 17 municípios 

do estado do Rio de Janeiro, a partir de dados primários provenientes de uma pesquisa 

intitulada “Efeitos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção 

Básica e do Programa Mais Médicos em municípios do Estado do Rio de Janeiro”. 

Optamos por uma pesquisa qualitativa pois essa, possibilita a leitura da realidade, 

segundo Chizzotti (1995, p. 79): 

“(..) a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 

conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 
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explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 

interpreta os fenômenos, atribuindo lhes um significado. O objeto não é um dado 

inerte e neutro, está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam 

em suas ações.” 

 

A descrição e análise dos possíveis efeitos do PMAQ-AB e do PMM no processo de 

trabalho das equipes de atenção básica foram realizadas, com base em resultados de 

entrevistas semiestruturadas, com atores-chave da gestão de saúde e profissionais de saúde de 

cada equipe selecionada. É importante ressaltar que os dados utilizados, fazem parte de 

pesquisa já mencionada anteriormente.  

Os roteiros de entrevista se encontram em anexo (Anexos 1.1, 1.2, 1.3). 

Realizou-se análise temática que se constitui de várias técnicas, onde se busca descrever 

o conteúdo emitido no processo de comunicação, seja ele por meio de falas ou de textos. Desta 

forma, a Análise temática é composta por procedimentos sistemáticos que proporcionam o 

levantamento de indicadores (quantitativos ou não) permitindo a realização de inferência de 

conhecimento (BARDIN, 2010).  

Segundo Bardin (2010), desdobra-se nas etapas de pré-análise, exploração do material 

ou codificação e tratamento dos resultados obtidos/interpretação. A etapa da pré-análise 

compreende a leitura flutuante, constituição do corpus, formulação e reformulação de 

hipóteses ou pressupostos. Durante a etapa da exploração do material, busca-se encontrar 

categorias que são expressões ou palavras significativas, em função das quais o conteúdo de 

uma fala será organizado (BARDIN, 1977). 

Para finalizar, realiza-se a classificação e a agregação dos dados, escolhendo as 

categorias teóricas ou empíricas, responsáveis pela especificação do tema (BARDIN, 1977). 

A partir daí, propõe-se inferências e realizam-se interpretações, inter-relacionando-as 

com o quadro teórico desenhado inicialmente ou abre outras pistas em torno de novas 

dimensões teóricas e interpretativas, sugerida pela leitura do material (MINAYO, 2009). 

2.2. Critérios de seleção dos municípios 

 

O critério de seleção dos municípios foi eles serem, respectivamente, o município sede 

da região de saúde ou o maior município da região e o município de menor população. Além 

disso, os municípios deveriam ter feito adesão aos dois ciclos do PMAQ-AB e ao PMM.   
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Assim, foram selecionados dois municípios de cada uma das nove regiões do Estado do 

Rio de Janeiro, tendo um total de 17 municípios. Apenas um município, dos 18 previstos, não 

aceitou participar da entrevista. 

Para análise, separamos todos que corresponderam ao município sede da região de saúde 

ou o maior município do estado do Rio de Janeiro e todos os municípios de menor população 

do estado do Rio de Janeiro, tendo assim dois grupos. O grupo 1 foi formado por nove 

municípios que correspondem aos municípios sede de saúde ou o maior município, enquanto o 

grupo 2 foi formado por oito municípios, de menor população. Desta forma, caso houvesse 

algum padrão predominante entre os grupos 1 e 2 seria identificado durante o processo de 

análise. 

2.3. Cenário da pesquisa 

 

O estado do Rio de Janeiro é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situado na 

região Sudeste, tem como limites os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e o 

Oceano Atlântico. É o terceiro estado mais populoso do Brasil, com 16.231.365 habitantes, em 

2016, com uma das menores extensões territoriais, 43.781,566 km² de área e tem uma das 

maiores densidades demográficas do país: 365,23 habitantes/km² (DAB, 2017). 

A maior parte da população concentra-se na Região Metropolitana I (9.982.883 

habitantes), particularmente, no município do Rio de Janeiro (39,37% população do estado). A 

Região menos populosa é a Baía da Ilha Grande (254.042 habitantes), representando 1,57% da 

população do estado.  

Em relação aos aspectos da administração estadual na Saúde, o movimento de 

regionalização da gestão dividiu os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro em 9 regiões: 

Baía da Ilha Grande, Baixada Litorânea, Centro-Sul, Médio Paraíba, Metropolitana I, 

Metropolitana II, Noroeste, Norte e Serrana (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Municípios do Estado do Rio de Janeiro por Região de Saúde 
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Região Municípios 

Baía da Ilha Grande (3 municípios) Angra dos Reis, Mangaratiba, Parati 

Baixada litorânea (9 municípios) Cabo Frio, Armação de Búzios, Rio das Ostras, 

Araruama, Casimiro de Abreu, Arraial do Cabo, 

Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia 

Centro-Sul (11 municípios) Paracambi, Mendes, Areal, Eng. Paulo de Frontin, 

Miguel Pereira, Vassouras, Paty do Alferes, Paraíba do 

Sul, Três Rios, Com Levy Gasparian, Sapucaia 

Médio Paraíba (12 municípios) Itatiaia, Resende, Porto Real, Quatis, Valença, Rio das 

Flores, Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, 

Pinheiral, Piraí, Rio Claro 

Metropolitana I (12 municípios) Rio de Janeiro, Queimados, Mesquita, Nova Iguaçu, 

Seropédica, Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, São 

João de Meriti, Itaguaí, Japeri, Nilópolis 

Metropolitana II (7 municípios) Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Maricá, Rio 

Bonito, Silva Jardim 

Noroeste (14 municípios) Natividade, Cambuci, Porciúncula, Varre-Sai, Bom 

Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Laje do Muriaé, 

Miracema, São José de Ubá, Santo Antônio de Pádua, 

Italva, Cardoso Moreira, Itaocara, Aperibé 

Norte (8 municípios) Macaé, Campos, Quissamã, São João da Barra, São 

Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Carapebus, 

Conceição de Macabu 

Serrana (16 municípios) Guapimirim, Petrópolis, Teresópolis, Cachoeiras de 

Macacu, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, 

Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Carmo, 

Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Trajano de Morais, São 

Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena 

Fonte: 2011-2012: IBGE - Estimativas populacionais enviadas para o TCU pelo MS/SGEP/DATASUS 

 

O primeiro Plano Diretor de Regionalização (PDR) do estado do Rio de Janeiro foi 

elaborado em 2001, com a definição destas nove Regiões de Saúde (RS). Em 2007, foi iniciada 

a implementação do Programa Saúde na Área, com o objetivo de aprofundar o conhecimento 

sobre a realidade dos municípios e aproximar a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

(SES-RJ) das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), firmando-se, neste mesmo ano, o Pacto 

pela Saúde, que assumiu o compromisso de apoiar e coordenar o novo processo de 

regionalização.  

A distribuição da população por Região do estado é apresentada na Figura 2 onde 

observa-se a concentração nas Regiões Metropolitanas I e II. 
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Figura 2- Distribuição Populacional entre as Regiões do Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, 2017. 

 

Em 2009, foram constituídos os Colegiados de Gestão Regional – CGR, depois 

renomeados como Comissão Intergestores Regional – CIR, espaços de co-gestão, com a 

compreensão que o avanço da regionalização, dependia de parceria no estabelecimento prático 

dos pressupostos do Pacto pela Saúde: Territorialização, Flexibilidade, Cooperação, Co-gestão, 

Financiamento solidário, Subsidiariedade, Participação e Controle social. 

Para a efetividade da regionalização na Saúde foram utilizadas as seguintes premissas: 

contiguidade intermunicipal; identidade social, econômica e cultural entre os municípios; 

existência de um sistema de transporte e de comunicação entre os municípios e as regiões; 

identificação dos fluxos assistenciais; avaliação da disponibilidade de recursos humanos, 

físicos, equipamentos e insumos em escala adequada à qualidade e ao acesso; e grau de 

suficiência na regionalização.  

O estabelecimento de Regiões de Saúde seguiu a orientação de que os municípios seriam 

responsáveis pela Atenção Básica e Ações Básicas de Vigilância em Saúde e que as Regiões de 
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Saúde, responderiam pela suficiência em Atenção Básica e Média Complexidade e também 

algumas ações de Alta Complexidade, segundo critério de acessibilidade e possibilidade de 

oferta. A oferta de serviços em Média e Alta Complexidade foi disponibilizada com a análise 

do fluxo migratório intermunicipal e inter-regional das internações.  

O Plano Diretor de Regionalização é um dos principais instrumentos de planejamento em 

saúde, sendo responsável por traçar o desenho final do processo de pactuação das regiões de 

saúde do estado.  

Um outro dispositivo utilizado para garantir a regionalização foi a instituição da 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB), criada em 1993, que atualmente reúne membros da 

SES-RJ, do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde do RJ (COSEMS-RJ) e um 

representante do Ministério da Saúde. A CIB tem grande importância para operacionalização e 

planejamento do sistema de saúde, sendo fundamental na garantia da descentralização enquanto 

princípio organizativo do SUS.  

No âmbito mais específico da atenção à saúde, as regiões administrativas encontram 

desafios e alcançam êxitos variados. A Região Serrana, por exemplo, passou por uma crise 

financeira e estrutural que afetou o setor saúde, em decorrência das chuvas fortes que trouxeram 

imensos prejuízos à população em 2011. Já na Região Metropolitana I, muito se discute em 

relação ao déficit de leitos, semelhante à Região Metropolitana II, que encara dificuldades para 

ofertar procedimentos de média e alta complexidade adequadamente. Por outro lado, na Região 

Noroeste, há falta considerável de profissionais de saúde e uma grande dificuldade financeira, 

além de uma grande distância da capital fluminense, o que atrapalha seu processo de 

regionalização. 

Dentro da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, a estrutura responsável por 

planejar e atender às necessidades de saúde da população fluminense é a Subsecretaria de 

Atenção à Saúde (SAS-RJ). A SAS-RJ é composta por diversas áreas, que são responsáveis 

pela assistência farmacêutica, atenção básica e especializada, central de transplantes e pela 

hemorrede do estado. Logrando uma expansão progressiva da cobertura populacional da 

Atenção Básica em nível estadual, a SES incentiva a gestão municipal a implementar e 

qualificar tais serviços com o estabelecimento de um financiamento integrado da Atenção 

Primária. 

Embora o estado do Rio de Janeiro apresente uma alta taxa de urbanização (96,71%) não 

tendo, em nenhuma de suas regiões, taxa menor de 80%, em relação ao saneamento básico, há 



43 

diferenças importantes observadas, entre o meio urbano e o meio rural: 84,6% dos domicílios 

urbanos são contemplados com rede de água e esgoto e coleta de lixo, enquanto apenas 19,4% 

dos domicílios rurais, tem o mesmo padrão de qualidade de vida. Na Região Serrana, por 

exemplo, 46% dos domicílios ainda não contam com abastecimento de água (IBGE, 2016) 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Consórcios Municipais para Prestação de Serviço de Saneamento Básico 

Consórcio Municipal 

Região Municípios Integrantes 

Região Lagos 1 Araruama, Saquarema e Silva Jardim 

Região Centro Sul 1 Eng. Paulo de Frontin, Mendes, Japeri, Paracambi 

e Queimados 

Região Sul Fluminense 2 Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis 

Região Vale do Café Vassouras, Barra do Piraí, Rio das Flores e 

Valença 

Região Noroeste Aperibé, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, 

Itaocara, São Fidélis, Santo Antônio de Pádua, 

Itaperuna, São José de Ubá, Laje do Muriaé, Bom 

Jesus de Itabapoana, Miracema, Porciúncula, 

Natividade e Varre-Sai  

Região Serrana 1 Carmo, Sumidouro, São José do Vale do Rio 

Preto e Teresópolis 

Região Serrana 2  Três Rios, Areal, Com. Levy Gasparian, Paraíba 

do Sul, Petrópolis e Sapucaia 

Região Baixada Fluminense Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, 

Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti 

Fonte: Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, 2013. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado do Rio de Janeiro em 2010 foi 

de 0,761, sendo o 4º maior do Brasil. Entretanto, ao avaliar o IDH dos municípios fluminenses, 

percebe-se que os valores podem variar de 0,611 para Sumidouro a 0,837 para Niterói.  

No ano de 2015, o rendimento mensal domiciliar per capita da população residente no 

Estado do Rio foi de R$ 1.285,00 (IBGE, 2016), representando uma das maiores do país. 

Entretanto, o Índice de Gini de 0,6116 revela a grande desigualdade entre a renda dos 

trabalhadores das diferentes classes sociais e regiões do estado.  
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Podemos observar no quadro 3, que antes da implementação do PMAQ-AB e PMM o 

número de municípios com EqSF era de 5.645.149. Com a implementação dos programas, 

houve um aumento, em 2017 o número de municípios com EqSF passou para 8.059.630. 

Apresentando 51,33% da população coberta pela ESF. 

Quadro 3: Cobertura Populacional pela ESF do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: MS\SAS\DAB e IBGE (2017) 

 

2.4. Definição da população de estudo 

 

Foram entrevistados alguns gestores e profissionais de saúde. Como gestores, foram 

selecionados: secretário municipal de saúde, coordenador da atenção básica e/ou coordenador 

da estratégia de Saúde da Família. De cada município, foram selecionadas, por sorteio, três 

equipes que atendessem aos seguintes critérios: 

a) equipe que aderiu ao PMAQ-AB (1º e 2º ciclos);  

b) equipe que aderiu ao PMAQ-AB (1º e/ou 2º ciclos) e recebeu médicos do PMM;  

c) equipe que não aderiu ao PMAQ-AB e nem recebeu médicos do PMM.   

De cada uma das equipes, foi selecionado um profissional que atendesse aos seguintes 

critérios: 

a) ter participado dos dois ciclos do PMAQ-AB;  

b) ser o profissional mais antigo na Unidade de Saúde;  

c) caso houvesse mais de um profissional nos critérios a e b, sortear. 

Ano Mês População 

Agentes 

Comunitários 

de Saúde 

Equipe de Saúde da Família 

Nº de 

Municípios 

com eSB 
Nº de 

Municípios 

com EqSF 

Teto 

Credenciadas 

pelo 
Ministério da 

Saúde 

Implantados 

Credenciadas 

pelo 
Ministério da 

Saúde 

 

2010 01 15.873.973 5.645.149 88 6.614 2.345 1.487 31,25 69 

2011 01 16.012.040 6.367.959 90 6.672 2.399 1.652 34,51 74 

2012 01 15.989.929 7.360.505 89 6.663 2.408 1.954 41,11 75 

2013 01 16.112.678 8.058.925 89 6.711 2.769 2.148 45,03 77 

2014 01 16.231.365 7.886.932 90 8.119 2.773 2.155 44,82 77 

2015 01 16.231.365 8.080.935 91 8.119 2.817 2.383 49,04 79 

2016 01 16.231.365 8.147.488 91 8.119 2.829 2.382 49,17 81 

2017 01 16.231.365 8.059.630 91 8.119 2.836 2.477 51,33 77 
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As entrevistas foram gravadas e transcritas, após autorização dos sujeitos da pesquisa. 

Após a leitura das transcrições, foram analisadas, de acordo com categorias preestabelecidas e 

emergentes; e com os objetivos da pesquisa, bem como quanto ao seu conteúdo (BARDIN, 

2010).  

2.5. Definição das Categorias 

Neste item apresentaremos as categorias que conferem um sentido às falas dos grupos 

entrevistados, caracterizando o modo como constroem a representação do processo de trabalho 

na atenção básica. As categorias utilizadas para apropriação (classificação, ordenação e análise) 

dos discursos encontrados nas entrevistas foram: matriciamento e apoio institucional, educação 

permanente, monitoramento e avaliação e infraestrutura.  

Cabe ressaltar que essas categorias foram pré-definidas pela pesquisa mãe, não se 

constituindo como escolha da pesquisadora. 

2.6. Ética em pesquisa 

Todas as entrevistas foram conduzidas mediante assinatura de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, que continha informações detalhadas acerca da pesquisa, da forma de 

utilização e da garantia da confidencialidade dos dados, da identificação da coordenação da 

pesquisa e da não obrigatoriedade da participação na entrevista (Apêndice 2.1, 2.2, 2.3). 

Esta pesquisa foi realizada de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 

2012, do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas científicas que envolvem seres humanos, e foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, sob o nº 1.566.273 

(Apêndice 3).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo procuraremos responder, de forma dialogada com os autores que escrevem 

sobre o tema, os resultados, em relação aos objetivos da pesquisa.  

Inicialmente, consideramos importante traçar um perfil dos entrevistados. Entretanto, não 

foi possível ter um retrato fiel em relação ao perfil dos entrevistados pois  as entrevistas foram 

realizadas por várias pessoas, não se obteve um padrão uniforme de preenchimento, em relação 

a alguns itens, tais como participação no colegiado, especialização e tempo no cargo, por mais 
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que se tenha inicialmente tomado as devidas precauções, no tocante, à padronização na coleta 

de dados. A informação mais valorizada foi o sexo, idade e a formação profissional. 

Entende-se, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, essa deficiência não invalida a 

produção deste dado, pois permite uma aproximação desse perfil. 

Foram entrevistadas 80, no total, sendo 34 gestores (secretário de saúde, sub secretário, 

coordenador de saúde e outros cargos referentes a gestão) e 46 profissionais. Em relação aos 

gestores, 70% eram do sexo feminino, tinham idade entre 46 a 70 anos (67%), com formação 

em Enfermagem (57%) e, em Medicina (0,8%). Em relação aos profissionais, o predomínio 

também era do sexo feminino (76%), com idade entre 25 a 35 anos (71%), com formação em 

Enfermagem (65%). Entre os gestores e profissionais, a maior parte possui especialização, 

tendo um destaque para a área de saúde pública (48%). A representação nos colegiados é muito 

pequena, apenas 0,2%, no total. 

Para análise, como dito anteriormente, separamos todos os municípios que 

corresponderam à sede da região de saúde ou o maior município do estado do Rio de Janeiro e 

todos os municípios de menor população do estado do Rio de Janeiro. O grupo 1 é formado por 

nove municípios que estão representados por letras maiúsculas e o grupo 2, formado por oito 

municípios, representados por letras minúsculas. Os atores selecionados serão representados 

pela letra G para gestores e P para profissionais, essa separação entre as profissões foi realizada 

para identificar (caso houvesse) algum padrão nas percepções entre os cargos da gestão e dos 

profissionais de saúde. Foram identificados da seguinte forma conforme descrito no quadro 4:   

Quadro 4 - Descrição dos Entrevistados 

Ator Representação 

Secretário de Saúde G1 

Subsecretário de Saúde G2 

Coordenador de AB  G3 

Outros G4 

Profissionais (com PMAQ e PMM) P1 

Profissionais (com PMAQ)  P2 

Profissionais (sem PMAQ e PMM) P3 

Fonte: Própria 

 

Em seguida, procuraremos identificar as possíveis influências que o PMMB e o PMAQ-

AB podem ter produzido no processo de trabalho das equipes da atenção básica dos municípios 
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do estado do Rio de Janeiro, a partir das percepções e experiências dos profissionais de saúde 

e gestores. 

Nosso ponto de partida foi descrito no modelo teórico pensado para esse estudo, sobre o 

processo de trabalho em saúde. Nesse processo de trabalho em saúde, a atividade do profissional 

opera uma transformação no objeto que é a produção do cuidado, que deve ser focada na 

necessidade do usuário e é constituído pelos seguintes componentes: os agentes (profissionais, 

gestores e usuários), os instrumentos (tecnologias leves, leve-duras e duras) e a finalidade (o 

cuidado integral). 

Além disso, utilizamos as categorias selecionadas para análise: infraestrutura, 

monitoramento e avaliação, educação permanente e matriciamento e apoio institucional que 

foram utilizadas para apropriação dos discursos encontrados nas entrevistas. Importante 

mencionar que as categorias se complementam e perpassam entre si. 

 

3.1 Organização do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica  

 

Infraestrutura  

As características físicas das unidades de saúde estão diretamente associadas a como era 

a rede de saúde antes da pactuação dos municípios com o Ministério da Saúde, para 

implementação da Estratégia de Saúde da Família, tendo esta como meio de expansão da 

atenção básica e coordenadora do cuidado nos munícipios.  

O modelo hegemônico no cotidiano dos serviços de saúde era caracterizado por práticas 

pontuais, fragmentados e ações curativas. Assim, os Centros de Saúde tradicionais, eram 

ligados à prestação de serviços de saúde pública para populações pobres e as unidades básicas 

eram formadas por equipes com médicos especialistas (clínicos, pediatras e ginecologista-

obstetras), enfermeiros, dentistas, auxiliares de enfermagem e pessoal de apoio técnico. Ambas 

não tinham especificações estruturais pré-definidas que fossem fundamentais para a produção 

do cuidado em saúde. Habitualmente o espaço físico se limitava a uma recepção, consultórios, 

sala de vacinação, sala de curativos e setor administrativo (PINTO, SOUZA E FERLA, 2014). 

A partir do momento em que a ESF foi implementada, pautada na atenção integral, 

compromissada com a promoção à saúde, com as mudanças nos hábitos e padrões de vida da 

população residente em seu território de abrangência, a equipe passa a ter uma composição 

multiprofissional e trabalha de forma interdisciplinar. Para isso, é necessário dispor de recursos 

estruturais e equipamentos compatíveis que possibilitem a ação dos profissionais de saúde, para 



48 

dar maior resolutividade assistencial. Desta forma, as unidades de ESF, pelas normas do MS 

devem conter: recepção para pacientes e acompanhantes, sala de espera para pacientes e 

acompanhantes, consultório com sanitário, sala de procedimentos, almoxarifado, consultório 

odontológico com área para escovário, área para compressor e bomba a vácuo, área para 

depósito de material de limpeza, sanitário (para usuários), copa/ cozinha alternativa, sala de 

utilidades, área para reuniões e educação em saúde e abrigo de resíduos sólidos (BRASIL, 

2006b).  

Assim, a estrutura física da unidade passou a necessitar de espaços específicos, pois 

além de ofertar atendimento, suas atividades passam a incluir programação, trabalho 

multiprofissional, grupos terapêuticos, visitas e internações domiciliares, entre outras. 

As reformas estruturais aconteceram e foram modificando as unidades em alguns 

municípios, seguindo as normas do PMAQ e também do Requalifica-UBS como se é 

expressado, em seguida: 

“Excelente! (atualmente). Antes... Péssimo. A infraestrutura, o prédio era pequeno, o 

chão com buraco (...), não tinha pia pra lavar mão nas salas, só tinha uma pia no 

banheiro pra todo mundo.” (QP1) 

“Pelo menos umas das cinco unidades a gente reformou no Distrito Sul... Mas a gente 

tem um quantitativo muito grande nas unidades reformadas. A questão da ambiência 

fundamental. Pro próprio usuário buscar o serviço de saúde. Então a questão da 

adequação dos espaços foi fundamental. A gente tinha unidades muito pequenas e 

tinha muita dificuldade de fazer atendimento. A gente não tinha sala para fazer 

grupos de educação em saúde. Então contribuiu bastante nesse sentido (RG3). 

 

Em alguns municípios de pequeno porte, os recursos financeiros não se traduziram em 

benefícios estruturais significativos; por não estarem alocadas em imóveis do governo, muitas 

reformas não foram realizadas e com a indisponibilidade de terrenos públicos, não foi possível 

construir novos imóveis, o que reflete a particularidade de cada região:  

(...) em relação a infraestrutura, a gente tem ar condicionados nas unidades, tem uma 

estrutura assim, muito bacana.... O prefeito tinha a intenção de construir uma, só que 

acho que não teve o terreno, alguma coisa assim, mas isso aí é um projeto pra 

futuramente ser feito, porque só essa unidade do centro que a gente não conseguiu 

estar melhorando ela, porque é uma casa alugada então a gente não pode mexer na 

estrutura, a gente pode fazer uma pintura, essas coisas... Agora, as outras unidades, 

eu acho assim, muito boa (mG2). 

 

Segundo CONTANDRIOPOULOS et al. (1997) a estrutura refere-se ao volume e à 

estruturação dos diferentes recursos mobilizados para a Atenção Básica à Saúde podendo ser: 

financeiros, humanos, imobiliários, técnicos e informacionais. Percebemos na fala a seguir, que 
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existem problemas de acessibilidade e disponibilidade de internet em algumas unidades, porém 

em alguns municípios isso foi adquirido: 

“Há 3 anos atrás a gente estava numa situação muito diferente do que tá hoje, nas 

UBS  não se tinha um espaço pra reunião, não tinha internet, espaço pra vacina, sabe, 

com azulejo, uma cozinha, né... é... algumas UBS a cozinha era junto, próxima ao 

serviço de curativo, então assim, bem improvisado, né, e totalmente fora dos padrões 

da vigilância sanitária, então é... assim, a gente tá saindo daquele modelo de 

improvisação” (mG4). 

 

O PMM, da mesma forma, tem no seu eixo de propostas, a melhoria da infraestrutura, a 

partir do diagnóstico efetuado pelo censo das unidades, no primeiro ciclo do PMAQ-AB, sendo 

possível observar as reformas realizadas, a partir do programa (BRASIL, 2006c). Observamos 

em todas as regiões que houve uma melhora na infra-entrutura das unidades de saúde dos 

municípios entrevistados, ainda que em alguns, a conclusão da obra deixou a desejar: 

“Em relação ao primeiro ciclo eu não sei. Mas a unidade é nova, foi construída 

dentro das normas, com rampas e tudo mais. Faltam algumas coisas que apesar de 

ser nova tem muitas falhas como falta de tomada, ventilação. Mas a unidade é nova, 

né...” (TP1). 

 

Os municípios, independente do porte, de maneira geral, compraram equipamentos que 

melhoraram o processo de trabalho à AB, aumentando assim, sua resolutividade. Por exemplo, 

cadeiras ginecológicas, balanças, aparelho para medida de pressão arterial, permitindo maior 

número de ações de acompanhamento dos pacientes crônicos, hipertensos e diabéticos. Além 

disso, perpassando a categoria da infraestrutura, é percebido que o trabalho em equipe foi 

melhorado na produção do cuidado: 

“Então essa equipe a gente conseguiu dar um visual, conseguiu mexer internamente 

na qualidade, temos internet, ar. Eu acho que são as equipes que estão melhor 

também. Você dá condição de na ponta você ir segurando os principais problemas de 

saúde que nós sabemos que são 70% do problema são passiveis de ser atendido na 

atenção básica, essa que é a verdade. E você começa a ver, por exemplo, nossa 

população tá envelhecendo muito rapidamente. Eu preciso controlar os hipertensos, 

diabéticos, se eu tiver uma capacidade de resposta e estimular este tipo de, digamos, 

de processo de organização de sistema pelo PMAQ e PMM” (MG1). 

 

Porém, em alguns municípios, ainda persiste falta de materiais e medicamentos nas 

unidades, como é percebido na fala dos profissionais, a seguir: 

“Aqui pelo menos deveria ser maior. Hoje mesmo não tem material, já chegou várias 

pessoas para fazer curativo, já mandei recado para coordenadora e não tem material. 
E eles ficam nervosos porque é política né, querem voto. Já tá vindo. É mais para 

falar em relação à política. Agora não tem, só tenho um pacote de gaze e uma 

atadura” (TP3). 
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“Tem que pedir, pra fazer... usar espaço da igreja, né. Quando eu faço grupo de 

tabagismo, eu não posso aumentar a quantidade de pessoas porque eu tenho que 

contar com o espaço que é pequeno, porque as salas... a gente usa consultório mesmo, 

que é pequenininho. Planejamento familiar é a mesma coisa, a gente não tem cadeiras 

o suficiente, então, eu não faço um grupo pensando em quantas pessoas vão vir, mas 

quanto de espaço eu tenho pra ofertar” (OP1). 

“A estrutura em si é boa, o prédio é próprio. Porém, faltam algumas salas que seriam 

básicas. Como expurgo, farmácia, um almoxarifado, sala de nebulização. A gente não 

tem” (OP3). 

 

Em relação às unidades que recebem estudantes das Universidades públicas ou privadas, 

que são encontrados nos municípios de grande porte nas regiões metropolitana I e II, a diferença 

maior se dá no quadro de profissionais que contam com os acadêmicos e residentes de saúde da 

família, seja por convênio e parcerias com a universidades e faculdades, ou pelo próprio 

programa de residência, o que torna o quadro de profissionais maior e com maiores 

possibilidades de acompanhamento integral de toda população adstrita do território: 

“Tanto de infraestrutura predial, quanto de instrumental, quanto de pessoal, 

entendeu...Então a gente teve uma melhora muito grande ai de ambiência e de, de 

tudo, nas unidades. Construídas tá tendo... foi uma construída, duas, três construções 

novas. Reformadas... nós tivemos uma, duas, três, quatro, além do corpo de 

funcionários que aumentou devido à ajuda da universidade” (LP2). 

Importante relatar que as categorias de análise se complementam e perpassam entre si. 

Percebemos que alguns gestores, reconheceram a diferença do profissional que tem uma visão 

de saúde pública, pois isso favorece a percepção da linha do cuidado integral, do fluxo e de toda 

a organização da rede de saúde: 

 “Hoje nós temos uma estrutura decente para trabalhar. É boa, é muito boa .... Uma 

pena que a população não dá esse valor (MP2). 

 

 

Alguns municípios afirmam que, inicialmente, a língua estrangeira foi um dificultador na 

comunicação entre os usuários e profissionais, mas isso se tornou insignificante com o passar 

do tempo: 

“Isso eu vi em relação aos pacientes, alguns pacientes falam “ah, fui naquela médica 

e não entendi nada do que ela falou,” mas volta nela, entendeu? (...) no começo, 

quando elas chegaram, o enfermeiro atendia junto com o médico, ele tava quase como 

um tradutor, né... e com o tempo, elas foram pegando também mais a língua e foi 

encaminhando direitinho... Hoje, elas estão “expert (...) a gente não tem protocolo 

municipal e a gente utiliza o mesmo do ministério... (QG1). 

 

“A maioria entende, quando a gente faz visita junto, por exemplo, eu vejo ela falando, 

as pessoas concordando, respondendo, têm o diálogo,  só que tem alguns pacientes 
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que reclamam que não conseguem entender, “ah, eu não entendo nada do que ela 

fala” (QP1). 

 

Os recursos fornecidos pelo Requalifica também foram utilizados para construção, 

reformas e compra de equipamentos em Unidades de Saúde. Esse programa foi instituído em 

2011, com o objetivo de criar incentivo financeiro para a reforma, ampliação e construção das 

unidades de saúde, para prover condições adequadas para o trabalho em saúde, promoção da 

melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica, sendo mais uma das estratégias do 

Ministério da Saúde, para a estruturação e o fortalecimento da Atenção Básica. Por meio do 

programa, é proposta uma estrutura física das unidades básicas de saúde que facilite a mudança 

das práticas das equipes de saúde. Envolve também ações que visam à informatização dos 

serviços e qualificação da atenção à saúde desenvolvida pelos profissionais da equipe 

(BRASIL, 2011d), como pode ser observado na fala de um dos gestores: 

“Sim. Nós cadastramos 18. Nós fizemos 15 reformas, reforma e ampliação, foram 

uma unidade nova que é a (...) e as demais foram reformas. E agora, para 2017, ainda 

tem unidades cadastradas no requalifica, mas... ainda não foram executadas. São 

umas... “J, S, MC e V” tem mais umas quatro unidades para construção, que estão 

cadastradas” (MG4). 

 

Alguns gestores não sabem identificar de qual programa foi a verba utilizada para a 

realização da melhoria na unidade, como percebemos a seguir: 

 “Olha, eu acredito que sim, só não sei se foi utilizado com a verba do PMAQ ou 

REQUALIFICA. Isso eu não posso afirmar, mas que foi feito melhorias foi feito, nas 

unidades, só não sei dizer... uma que tenho certeza foi a confecção de uniformes, que 

eu pedi, para os funcionários e o secretário falou, "não, vou colocar a verba do 

PMAQ" (QG3). 

 

Aos poucos, a percepção acerca da necessidade de melhorar a estrutura e também os 

processos de trabalho em saúde, bem como a relação entre esses dois aspectos, vão aumentando 

em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. 

 

Monitoramento e avaliação 

A avaliação em saúde possui um papel estratégico para subsidiar processos decisórios e 

melhorar a capacidade organizacional da Atenção Básica, com o intuito de favorecer a 

comunicação e a informação e garantir a transparência na gestão (MEDRADO et al., 2015).  

O Ministério da Saúde, por sua vez, tem produzido materiais, com a intenção de orientar 

o processo de trabalho das equipes na AB, para que essas equipes de saúde possam ampliar sua 
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resolutividade diante das demandas recebidas.  Para isso, ofertaram tecnologias assistenciais e 

educacionais. Assim, ao realizar periódicas avaliações, de acordo com a realidade de aplicação, 

para que se possa incorporar modos particulares de lidar com diferentes populações e contextos 

sociais, tentaram garantir um cuidado integral sob a ótica da clínica ampliada, valorizar os 

aspectos biológicos, psíquicos, socioeconômicos, culturais e ambientais que exercem 

determinação sobre o processo saúde-doença das pessoas (BRASIL, 2016).  

O PMAQ-AB é um instrumento importante dentro da proposta avaliativa do MS, pois 

define um conjunto de ações que são consideradas estratégicas e fortalecedoras da Política 

Nacional de Atenção Básica, tendo como referência, a busca pela qualidade do atendimento 

diante das normas, protocolos, princípios e diretrizes que organizam as ações e práticas, como 

também, no que elas também podem verificar os efeitos da aplicação de conhecimentos técnicos 

e científicos, que afirmam os princípios da integralidade, universalidade, equidade e 

participação social, para superar nós críticos identificados nas práticas cotidianas em saúde 

(BRASIL, 2011e). Isso é expressado na fala a seguir: 

 “Antes do PMAQ a gente tinha o monitoramento através de um instrumento, que era 

o caderno gerencial. Era um instrumento mais pobre que o PMAQ, porque o PMAQ 

tem mais indicadores de saúde. No caderno gerencial, por área temática, de criança, 

adulto e idoso, a gente tinha os principais indicadores. E a gente conseguiu pegar o 

caderno gerencial e agregar com o PMAQ, pra poder fazer um instrumento único e 

monitorar as ações. Fizemos uma oficina específica de indicadores de saúde pra 

gente poder instrumentalizá-las. Montamos uma planilha onde eles colocam a 

população do município e os nascidos vivos, e já faz o cálculo automático pra eles, e 

isso foi bacana também. (RG1) 

 

Para uma efetiva institucionalização da avaliação em saúde, é necessário que haja uma 

adesão de todos os envolvidos, desde os profissionais da assistência até a gestão, posto que a 

avaliação é algo pertinente ao processo de trabalho de todos os profissionais de saúde. Deve-

se fomentar nos profissionais, a necessidade de olharem de modo reflexivo para suas práticas 

e, a partir desse processo, atuarem de forma a aprimorá-las e ajustá-las no seu cotidiano: 

“No nosso entendimento sim. Porque quando você consegue ver ele de forma... 

porque o AMAQ ele é bem claro né? ... Ele pega todos os pontos dos processos de 

trabalho. Quando você consegue mostrar pro próprio profissional né, dele se auto 

avaliar, é muito mais fácil você mostrar de fato o resultado do trabalho. Então eu 

acredito que sim, a gente consegue ver essa diferença” (MG4). 

 

A avaliação pode ser entendida como algo realmente importante, no sentido de sua 

institucionalização, o que torna necessária, primeiramente, uma vontade dos gestores dos 
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municípios de colocá-la em prática, desmistificando a ideia de que a avaliação seja vista como 

de caráter punitivo e fiscalizatório (MAIOR; MUNIZ, 2010).  

Essa percepção de avaliação punitiva pelos profissionais, é, em muitas vezes, reforçada 

pelos gestores, na medida em que impõem aos profissionais de saúde uma cobrança sobre 

indicadores e metas, sem, ao menos, ser feito um trabalho paralelo com as equipes para essa 

melhoria, de maneira a incentivá-los e qualificá-los (MEDINA et al., 2000).  

A auto avaliação, nessa investigação, foi apontada pela maioria dos entrevistados, 

independente do porte dos municípios, como uma importante estratégia indutora de melhora no 

processo de trabalho das equipes, sendo considerada a fase mais importante do PMAQ-AB. 

Como pode ser observado na fala de um dos gestor e profissionais: 

“Da auto avaliação né e a oportunidade de você acessar e tá ali reavaliando ... acho 

que isso ajuda a ter um ... e até os indicadores do SIAB que a gente usava até a 

implantação do e-SUS muito em referência ao PMAQ né, quando ele foi ... que a gente 

durante a implantação do e-SUS a gente não descontinuou o SIAB né, porque a gente 

viu que a implantação ainda não tava ainda da maneira que a gente esperava, a gente 

tava com muitos problemas a nível central de digitação desses formulários né, que a 

gente não tem estrutura de ter nas unidades pro preenchimento eletrônico e ai a gente 

continuou o SIAB. Então na discussão de rever os indicadores do SIAB a gente trouxe 

a questão da captação de hipertensos e diabéticos, enfim, que antes era só os 

acompanhados, como o PMAQ ele já traz a questão da captação de acordo lá com o 

número estimado de acordo com a prevalência no estado né, foi uma coisa que foi 

incorporada, hoje faz a leitura simultânea né, tanto do SIAB quanto do e-SUS quando 

a gente vai discutir né a produção das equipes, enfim, todo o processo deles” (MG4). 

 “Então assim, eu entendo que possa, esse auto avaliação, faz com que a gente possa 

também tá pensando como a gente pode tá melhorando nosso trabalho. Forma de 

tentar tá sempre, através de metas, tá avaliando o nosso trabalho e tá também 

trazendo melhorias do nosso serviço para o usuário. Ou seja, a gente conseguir tá 

aumentando quantitativo de certos atendimentos, tá buscando um melhor resultado 

em cima do PMAQ” (MP2). 

“Pois é, com o PMAQ, veio a AMAQ, né, e eu acho que é o momento de autorreflexão 

e de ajustes dentro dessa, dessa atenção básica. Eu mesma que faço o AMAQ com 

todas as unidades junto com o... Faço o AMAQ NASF, AMAQ gestão e o AMAQ nas 

UBS. E é in lócus, né. Eu vou lá, a gente fecha a unidade, é através, a gente usa 

instrumento do AMAQ como apoio, né, então assim, eu venho da atenção básica, 

venho da ponta, eu fiquei 13 anos na ponta e ...-, eu escutava “Ah, quatro unidades 

foram contempladas pelo PMAQ, pelo PMAQ”. Ih, eu nem sabia o que era o PMAQ. 

Quando assumi a gestão que aí eu fui me aprofundar nos assuntos, tal, eu falei 

“Gente, que instrumento bom”, né, porque é uma hora de você, pô, tô acertando, tô 

errando, posso introduzir isso” (mP1). 

 

A fala dessa profissional mostra a sua ambiguidade em relação aos vários papéis que 

desempenha. No município m, ainda que entrevistada no papel de profissional, ela traz uma 

fala da gestão que ela desempenha em outro município. Importante mencionar que 
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perpassando a avaliação e o monitoramento, a precariedade em termos de qualidade e 

quantidade dos recursos humanos e dos municípios, a alta rotatividade de profissionais, o 

baixo quantitativo de apoio técnico especializado e a sobrecarga de trabalho, denotam uma 

fragilidade de uma realidade que precisa ser superada (PEREIRA et al., 2004). Como a gestora 

relata a seguir: 

“(...) hoje eu tô com praticamente todas as equipes completas. Então está sendo o 

suficiente nesse momento, mas a rotatividade é muito grande, pode ser que em uma 

tacada só eu perca a cinco ou seis médicos, daqueles que não são do PMM. Por 

enquanto os Mais Médicos estão sendo suficientes. (RG2) 

 

Entretanto, deve haver por parte dos gestores o investimento na formação e capacitação 

do quadro de profissionais, o aumento da qualificação desses profissionais por meio da 

educação, permanente e continuada, que são propostas pelo PMM. Assim, estarão mais aptos 

para o exercício de determinadas funções, desse modo, traçar o melhor cuidado para cada 

usuário. Para atender a essas demandas, exige-se dos gestores uma postura crítica e reflexiva 

sobre suas práticas no processo de trabalho e se ressalta a avaliação como instrumento 

fundamental para o aperfeiçoamento dessas políticas (BRASIL, 2015b), mencionado a seguir 

na fala de um dos gestores: 

“Mas depois que você conhece o PMAQ, você entra dentro dele e vê que ele é tudo 

aquilo que a gente já faz, mas de uma maneira estruturada e organizada, aí sua ficha 

cai. Na minha opinião o grande ganho do PMAQ é organizar o processo de trabalho. 

Porque ele organiza e faz com que a gente tenha condição de aplicá-lo de uma 

maneira que a gente avalie também. Eu não posso fazer do PMAQ uma maneira de 

punir, eu posso fazer dele uma maneira de agregar” (RG4). 

 

Percebemos, nessa investigação, que o PMAQ-AB colaborou para o fortalecimento de 

processos contínuos de avaliação e monitoramento da Atenção Básica nesses municípios, 

conforme é demonstrado na fala abaixo: 

“Com relação ao PMAQ, é um instrumento importantíssimo para gente poder 

instrumentalizar mesmo as equipes, para gente entender qual que é o processo de 

organização da atenção básica. E pelos próprios padrões que eles colocam do 

PMAQ, a gente consegue sensibilizar o profissional, ou gerente da unidade, para 

melhor organizar o seu processo de trabalho. Então, enquanto ferramenta para 

organização de processo de trabalho a gente acredita que seja um baita instrumento 

para gestão das unidades, tanto a parte gerencial quanto na questão do cuidado” 

(RG3). 

Fica aparente através da fala dos gestores, certa institucionalização da Atenção Básica em 

alguns municípios analisados (como T, R, m e t). Eles relatam que antes, não existiam outros 

processos formais e institucionalizados de monitoramento e avaliação e as equipes não 
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realizavam auto avaliação antes da implementação do PMAQ-AB. Assim, sua implantação 

estimulou uma melhora no processo de trabalho da equipe, na medida em que a gestão passou 

as discutir as metas e os resultados para o alcance dos padrões de qualidade, instituídos pelo 

programa. Como se observa na fala de alguns gestores: 

“Foi através de uma avaliação do PMAQ-AB que isso foi identificado, porque antes 

o gestor ele não conseguia ter esses olhos, ele achava que aquilo não era importante. 

Aí, quando nós assumimos a gestão, em 2013, nós fomos pegar a última avaliação, e 

nós vimos que o nó crítico eram os espaços físicos que não eram adequados. E, aí, o 

que que nós fizemos, nós adequamos todo o espaço físico” (mG1). 

“Com certeza há influência do PMAQ-AB nos processos de monitoramento da 

Atenção Básica. Como eu disse, na infraestrutura e equipamentos que deram uma 

melhoria após realizarem a avaliação e identificarmos as exigências” (TG1). 

 

A avaliação externa foi criticada muitas vezes pelos profissionais, devido à maneira como 

foi realizada em algumas unidades, mas em muitos municípios, a sua importância na 

organização da AB foi reconhecida: 

“Teve” colegas que saíram até chorando da sala pra te dizer a verdade, quando eles 

vieram... Então foi muito tenso, muito tenso mesmo, e cada, eram 10 minutos, se não 

me falha a memória, e 1 minuto pra você responder, e era muita pergunta (ênfase), 

então tinha coisa difícil” (mP1). 

 

Podemos perceber, porém, que os ciclos do PMAQ-AB vêm estimulando e 

aperfeiçoando a organização da AB nos municípios e instituindo seus processos de 

monitoramento e de avaliação; mesmos nos municípios maiores que já tinham processos de 

avaliação. Os mesmos são adaptados com as exigências do PMAQ-AB, como percebido na 

fala de um dos gestores: 

“ O PMAQ, o programa, se configura hoje como uma estratégia de qualificação para 
nós, nós temos outros instrumentos né, o município tem que ter na sua estrutura um 

processo de supervisão, de educação permanente, pra modificar a gestão e o cuidado. 

O PMAQ entrou, e a partir desse programa passou a ser utilizado como um 

instrumento pra essa ação.  É mais uma ação no processo de qualificação permanente 

da gestão. Não adianta a gente vir, fazer uma oficina, utilizar o instrumento e 

esquecer ele. A gente tem que monitorar, reavaliar, juntar o PMAQ, quando vem os 

indicadores... Esse processo não é um processo simples. O cotidiano é muito 

soberano, imponente, e ele coloca de lado o processo de planejamento. É uma coisa 

que a gente tem que estar puxando e ativando o tempo todo, senão a ponta anda 

sozinha” (RG1). 

 

Importante relatar que a percepção sobre o processo de avaliação e monitoramento entre 

os gestores, está relacionado ao seu tempo de inserção na rede e, consequentemente, da sua 

experiência com o processo avaliativo externo. Percebemos que, em alguns municípios, a 
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rotatividade de profissionais e gestores é muito grande. Percebe-se também a distância ainda 

existente, entre o que acontece no nível central e “na assistência” como ressalta-se na fala de 

um dos gestores:  

“...a não ser na época da avaliação, que não sei se é o estado ou o ministério que 

vem, os avaliadores. Vem, agenda com a gente, faz as entrevistas, avaliam as 

unidades e saem. Não é um apoio de vir, de se reunir, eu acho que precisa mais do... 

de alguém que esteja vindo, conversando com a gestão, mas também fazendo uma 

grande reunião com as pessoas da ponta. Porque fica como se fosse telefone sem fio 

as informações. Apesar de existir ... os técnicos, que explicam o programa, eu acho 

que fortaleceria se tivesse uma cabeça mesmo, tipo o estado tá vindo, tá explicando. 

Não só com a gestão, mas com o pessoal da ponta também. E eu acho que existe 

também uma falta de fiscalização quanto às verbas. Se entrou verba dentro do 

município destinada a tal situação, eu acho que tem que ter alguém de olho pra ver o 

ponto final, né. Então a verba foi destinada, foi usada e é isso. Eu acho que falta só, 

é só. Existe uma carência de uma fiscalização (PG1). 

 

Alguns gestores, principalmente de municípios de pequeno porte, parecem desconhecer 

completamente a estrutura de apoio, que podem buscar nos níveis mais centrais (Estado e MS). 

A categoria de educação permanente perpassa ao monitoramento e avaliação, pois  

existe um potencial pedagógico, nem sempre considerado, no qual promover debates e 

discussões sobre resultados apurados, em determinado período de tempo, com os profissionais 

das equipes de Atenção Básica, seria uma forma potente de otimizar a educação permanente 

em espaços cotidianos, promover trocas interprofissionais, problematizar dificuldades na 

direção de pensar coletivamente em soluções viáveis e estimular a reflexão sobre o processo de 

trabalho de cada equipe.  

 

Educação permanente 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) foi proposta pela Organização Pan-Americana 

da Saúde no início dos anos 80, com a finalidade de reconceituar e reorientar os processos de 

capacitação de trabalhadores dos serviços de saúde. Essa proposta toma como eixo da 

aprendizagem, o trabalho executado no cotidiano dos serviços, organizando-se como processo 

permanente, de natureza participativa e multiprofissional (CECCIM, 2005 a).  

Pautada na concepção pedagógica transformadora e emancipatória de Paulo Freire, a 

proposta da EPS vem sendo construída com base nas noções de aprendizagem significativa e 

de problematização difundidas pelo autor, constituindo-se, assim, em processos educativos que 

buscam promover a transformação das práticas de saúde e de educação (Ceccim, 2005b; Faria, 

2008). Enfatiza o caráter educativo do próprio trabalho, que passa a ser compreendido não 
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apenas em seu sentido instrumental da produção de resultados, da ação dirigida a um dado 

objetivo, mas também como espaço de problematização, reflexão, diálogo e construção de 

consensos por meio dos quais se torna possível promover mudanças e transformações na 

perspectiva da integralidade da saúde (CECCIM, 2005b, 2005c). 

A Educação Permanente está crescendo e se estruturando nos municípios; porém, 

alguns municípios ainda não conseguem diferenciar Educação Permanente e Educação 

Continuada. Alguns municípios não têm o conhecimento de que a educação permanente é uma 

prática baseada no ensino e aprendizagem a partir das experiências do cotidiano no trabalho da 

equipe (CECCIM & FERLA, 2009). Pode ser observado nas falas tanto de profissionais, quanto 

de gestores: 

“A gente pegou um Médico de Família, a metodologia dele muito, como é que eu 

posso dizer, um pouco abalada a condição das equipes mesmo de ponta. E nesses três 

anos, nosso cuidado foi fortalecer/ voltar a fortalecer essa equipe porque, por 

exemplo, precisávamos discutir nosso processo de trabalho, a gente não tinha mais 

grupos, por exemplo, a serem trabalhados dentro dos moldes do médico de família. 

Não tinha mais trabalho com grupo de gestante, de idosos. Então assim, nesses três 

anos a gente voltou a trabalhar a metodologia mesmo de visitas domiciliar, essas 

questões que estavam perdidas. A gente não trabalhou tanto isso nos três anos 

primeiros. A gente mesmo nos preocupamos mais em estar restabelecendo o método 

de trabalho para depois focarmos mais nessa questão dos indicadores que estavam 

bem prejudicados” (MG4). 

“Ele normalmente sempre realiza treinamentos né, com a gente, reuniões periódicas, 

mensal. E realiza também treinamento com as técnicas de enfermagem, né, de 

educação permanente ou então solicita temas pra que o NEPP, que é o número de 

pesquisas que eu possa estar desenvolvendo, com os profissionais das equipes” MP2. 

 

Observa-se assim, que confundem com educação permanente com educação continuada, 

que está relacionada com o aperfeiçoamento técnico dos profissionais, sendo uma atividade da 

área de recursos humanos, marcada por procedimentos de administração de pessoal, em busca 

de respostas às demandas pontuais, de maneira desarticulada e fragmentada, frequentemente 

desvinculada das necessidades de saúde (PEDUZZI, et al., 2009), como se constata na fala de 

alguns gestores: 

“O município tem um histórico de qualificação profissional, então é um dos 

municípios que mais oferta a qualificação profissional, então assim, todos os cursos, 

em relação ao protocolo, é.. o protocolo de Atenção Básica que a gente expandiu, o 

protocolo dentro da linha de cuidado que a gente disponibilizou pra rede toda, o 

próprio introdutório, ou seja, mesmo fazendo um treinamento pelo próprio Ministério 

da Saúde, como pela Secretaria de Estado, de ambientação à cultura brasileira e à 

cultura carioca, eles quando chegaram no município, eles todos fizeram o 

Introdutório, então assim, mesmo eles fazendo um curso de especialização online pelo 

UNASUS, eles participaram do Introdutório, as equipes quando fazem educação 

permanente, em vários outros aspectos, em relação à Imunização, tuberculose, e ciclo 
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de vida também, eles participam, como os outros médicos brasileiros participam 

também, os treinamentos, as oficinas”(LG1). 

“A gente teve uma...... palestra, né, voltada paras agentes, agente de saúde, em 

relação a... a nutrição, aleitamento materno, a gente teve educação permanente 

voltada pra isso”. (pG1) 

 

Também existe confusão no conceito de Educação em Saúde, oferecida para a 

população e outros equipamentos sociais como as escolas, relatados pelos profissionais e 

gestores a seguir: 

“Só a partir de mim, assim, né. Escola, até tenho um projeto com a escola, PSF... A 

gente tentou trabalhar porque a gente tem muito jovem aqui envolvido com droga, as 

meninas muito novas em relação sexual... Aqui (ênfase) é o ponto X da questão (pG1). 

“É a parte educacional mesmo, né, que... grupos, envolvimento da comunidade como 

um... como um... as ações de saúde. É... eles vêm mais pra consulta, pra preventivo, 

até vem que... não larga de ser preventivo, né? Pra vacina também, né? Mas agora, 

grupo de nutrição, grupo de diabetes e hipertensos, não” (OP2). 

“(...)A gente teve um aumento aí, e isso influenciou muito os médicos brasileiros, é 

que um ou outro médico brasileiro começou a fazer serviços que antes não fazia, 

como a inserção de DIU, são poucos, mas outros voltaram a fazer, como pequenas 

cirurgias, retirada de corpo estranho no ouvido e visita domiciliar, que era uma coisa 

que o médico brasileiro pouquíssimo fazia, e o cubano, o profissional do Mais 

Médicos faz com muita facilidade e maestria, esse contato mais íntimo com o usuário 

no território que ele vive e ações coletivas, ou seja, junto com a enfermagem, 

aumentou bastante com os profissionais do programa” (LG2). 

“(...) a gente utilizou os próprios formulários de avaliação do PMAQ, a gente ligou 

pra todo o mundo, todas as equipes, eles fizeram preenchimento e a partir daí a gente 

viu a necessidade e levamos a educação em saúde pra ser trabalhado, eram as vias 

que a gente vinha fazendo capacitação, houve capacitação na saúde da mulher, no 

tabagismo, ele foi sim um instrumento pra gente... é até um aspecto positivo que eu 

acho é como a Secretaria tem feito, a partir dos próprios profissionais da rede que 
tem uma certa qualificação voltada pra aquela área. Ela mesmo é que vai desenvolver 

as atividades. Claro que a gente, teve um ano de capacitação em pré-natal (...) então 

assim, dependendo do tema é feito pelo próprio profissional da rede, por exemplo, o 

tabagismo é com a doutora Ana Lúcia e os profissionais que trabalham na equipe 

dela, mas tem alguns que a gente vê a necessidade de vir de fora... recentemente, 

aconteceu essa atualização da tuberculose porque como a rede é muito grande a 

gente teve que subdividir né, ... já é nossa segunda turma... tem também, a realização 

de um momento que a gente chama de Espaço da Clínica que são conversas com todos 

os profissionais da atenção básica (...) cada mês, eles vão atuar sobre um tema, mês 

passado foi cuidado ampliado, aí tem essa questão de fazer um plano de cuidado do 

paciente a partir da queixa, com trabalho integrado... já teve momento de falar sobre 

a saúde do homem, de diabetes, de hipertensão, (...) todos os médicos cooperados 

estão envolvidos, com nossos demais médicos, juntos com o enfermeiro. (RG2) 

 

 

O contexto de alguns municípios, que possuem grande índice de violência, acaba por 

produzir momentos de reflexão e busca de estratégias e enfrentamentos de algumas situações. 

Por exemplo, em alguns municípios de grande porte, como L e M, foi criado, a partir da 

educação permanente, um instrumento chamado “Acesso Seguro” para facilitar o processo de 
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trabalho das UBS.  Nesses locais, os profissionais de saúde são informados sobre a situação de 

violência no território nas áreas de grande violência urbana. Assim, dependendo da informação 

que é passada, as visitas domiciliares e outras atividades podem, ou não, serem realizadas: 

“Desde que eu entrei no programa toda quarta-feira nós tínhamos um treinamento. 

Os módulos fechados, a gente ia pro [...] e sempre tínhamos aulas de vários temas, 

com vários palestrantes. Depois do PMAQ mudaram o foco. Nós tivemos agora o 

“Acesso mais seguro”, feito pela Cruz Vermelha, eles tiveram o treinamento e 

passaram pra gente. Isso aí fez toda uma reestruturação do módulo pra segurança 

nossa de trabalho. Tem uma série de critérios que a gente tem que agir quando estiver 

no campo, se está amarelo, se tá vermelho, se pode ir pra tal área. O monitoramento 

da própria equipe: “Não, olha, tal área hoje está amarelo. Você que é agente 

comunitário não deve ir praquele local, ou se for você vai acompanhado”. A equipe 

toda tem um grupo de whatsapp, então qualquer coisa que esteja acontecendo um 

entra em contato com o outro” (MP2). 

 

Tanto os profissionais, quanto os gestores relatam a percepção da importância da 

educação permanente para o processo de trabalho em saúde: 

“Eu acho muito relevante, porque dá a possibilidade de a equipe avaliar, rever suas 

ações... Normalmente, principalmente no serviço público, a gente tem essa, a a 

tendência de reproduzir as coisas, né? E... E não avalia as ações, não, não prevê 

metas, né, a gente vai reproduzindo as coisas e não cria espaços, momentos de 

diálogo, discussão, eu acho que, isso, para mim, pensando como educação 

permanente, eu, é um ponto muito importante” (mG4). 

 “Por exemplo, a área técnica da mulher, nós identificamos algumas situações e 

estabelecemos algumas ações de educação permanente in loco mesmo sabe, ou ir ou 

vir. Porque, uma coisa que acho que o PMAQ abrange é você identificar o problema 

e oferecer condições de resolver. Você identifica o problema, faz uma matriz de 

intervenção, mas você não tem condições de atuar sozinho. Então a partir do momento 

que eu identifiquei, eu tenho que apoiar a situação. Então a área da mulher, da criança, 

saúde mental.” (RG4). 

 

Alguns municípios ainda não apresentam a educação continuada e nem permanente 

como:  

“Não tem educação permanente pros profissionais, os... os... pegavam um 

profissional com perfil diferente, ou seja, não pode obrigar ninguém a fazer uma coisa 

que ele não tem capacidade pra isso, né. E aí foi muito duro porque tivemos que 

provocar isso, né, algumas pessoas, conseguimos... tínhamos fonoaudiólogo, por 

exemplo, muito resistente, mas ele a gente conversando, conversando, explicando e 

tal... esse pessoal que vem da faculdade né, vem direto pra trabalhar, eles tem aquela 

visão mais engessada e aí... mas a gente conseguiu muita coisa legal e eles ficaram 

felizes...é... no NASF, mas é difícil, porque não dá pra fazer pra todo mundo”(OP1) 

“Não, não temos educação permanente, e é uma das questões já levantadas, a gente 

precisa criar, mas no momento não existe não. A não ser o próprio profissional na 

ponta, o enfermeiro que a gente mais... é... o profissional que a gente mais pode contar 

pra fazer esse tipo de serviço dentro do próprio local de trabalho. É... é uma 

necessidade já levantada, inclusive em reuniões com o secretário e as subsecretárias” 

(PG3). 
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A qualificação dos gestores e dos profissionais faz muita diferença na produção da 

assistência. Percebemos que aqueles que têm uma qualificação na área de Saúde Coletiva, 

conseguem ter uma compreensão sistêmica da linha de cuidado que é produzida, além de 

articular, com outros municípios e refletir melhor sobre o fluxo na rede. Podemos exemplificar 

esse olhar diferenciado, quando o gestor de um município de pequeno porte,  relata que a cultura 

de especialidades médicas pode ser modificada através da educação permanente: 

“O número de consultas de especialidades que a gente tem, ele sai fora da curva 

esperada é... pra qualquer evidência científica que a gente tenha no mundo... (risos) 

Muito além do que o perfil epidemiológico recomenda, não sei, sabia, nem listá-las 

pra você, são muitas ...que a gente tem que diminui-las e tem que  fazer isso na via de 

mão e contramão pra AB e é em nível de educação permanente, que eu acho que é 

esse, esse é  o jeito de se trabalhar, pra que também esse nosso centro de 

especialidades mais o NASF sejam pontos potentes do município de educação 

permanente pra rede, que hoje é algo que não existe”(pG1). 

 

É importante mencionar que, mesmo havendo a falta de clareza na diferença entre a 

educação permanente, educação continuada e educação em saúde, alguns, admitem que a partir 

do PMAQ, essa prática relacionada a educação passou a ser realizada com frequência, por ser 

um dos itens exigidos pelo programa. 

O PMM tem em seu eixo a educação permanente, tendo em sua prática reuniões com os 

médicos do PMM e com os supervisores contratados pelo MS, com a finalidade de discutir as 

necessidades e melhorar o processo de trabalho na produção do cuidado integral. É percebido 

que em alguns municípios os outros médicos e profissionais não participavam dos encontros; a 

gestão, por sua vez, também não estimulava a participação e a uniformidade de toda a equipe 

de saúde dentro da proposta de educação permanente. 

 

Matriciamento e Apoio Institucional  

O matriciamento, que para Campos & Domitti (2007), é um trabalho complementar àquele 

previsto em sistemas de saúde hierarquizados, como os mecanismos de referência-contra 

referência, os protocolos e as centrais de regulação, funcionam na AB, como um suporte 

técnico-pedagógico às equipes, baseando-se na construção compartilhada de diretrizes clínicas 

e sanitárias, feita por profissionais da equipe de referência e os especialistas que oferecem apoio 

matricial. Esses profissionais de referência têm a responsabilidade pela condução de um caso 

individual, familiar ou comunitário, pela tarefa da atenção à saúde ao longo do tempo, 

fortalecendo a construção de vínculo entre profissionais e usuários. Ambos devem definir, em 
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conjunto, critérios para acionar o apoio e as responsabilidades dos diferentes integrantes da 

equipe de referência e dos apoiadores matriciais. Pode-se dizer que, para a AB, figura como um 

suporte técnico-pedagógico às equipes, baseando-se na construção compartilhada de diretrizes 

clínicas e sanitárias, feita por profissionais da equipe de referência e os especialistas que 

oferecem apoio matricial.  

O NASF dentro da proposta da promoção do cuidado integral é  composto por equipes 

multiprofissionais que devem atuar de maneira integral  e apoiando os profissionais das Equipes 

de Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas, 

compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios, sob responsabilidade destas 

equipes, com o intuito de produzir  uma melhor capacidade de análise e de intervenção sobre 

problemas e necessidades de saúde de cada território (CAMPOS E DOMITTI,2007). 

O matriciamento das equipes por meio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

em alguns municípios se tornou uma ponte entre a Atenção Básica e a gestão. Em alguns 

municípios os apoiadores regionais fazem a articulação local com as unidades de saúde, com 

as associações de moradores e promovem também diversos comitês (de dengue, mortalidade 

materna, entre outros) junto à unidade de referência, sendo um instrumento de fundamental 

importância para a produção da linha de cuidado integral: 

“O nosso apoio regional fez tudo. Esse último/ o primeiro ciclo, o último ciclo né, 

sem ser esse que está em vigência (o 2º ciclo), a gente não tinha ainda a figura do 

apoiador regional e quem tocou a parte de ... tanto a etapa de gestão quanto o 

trabalho das equipes foram a coordenação do médico de família. É, para esse ciclo 

agora quem tá tocando o fino com as equipes é o nosso apoio regional. Tá? Fizeram 

as etapas de adesão todas bonitinhas, a auto avaliação tá toda sendo feita com o 

gestor de regional. Independente se é mais médico, PMAQ, provab/ se é Mais Médico 

ou provab ou contratado nosso ou residente, eles cumprem o apoio matricial da 

mesma forma. Quando chega um profissional novo sendo ele Mais Médico, sendo ele 

contratado, sendo ele provab, eu peço para os supervisores façam uma primeira 

avaliação pra ver se tá ok pra abrir a agenda (MG4). 

“São programas. Tem NASF, COPS... tem apoio, é... CRAS, CREAS. Tudo que a gente 

precisa eles nos ajudam. Eles dão suporte à gente, entendeu, uma... um paciente tá 

precisando de uma ajuda, eles vão, uma assistente social, eles vão até a casa da 

pessoa, é, monitora a gente, “E aí, tá acompanhando aquele paciente? Como é que 

tá?” (MP3) 

 

Segundo as autoras Silva et.al (2017), as equipes de atenção básica articulam ações 

conjuntas com o NASF para assim realizarem um planejamento inicial das ações terapêuticas, 

definições de atribuições e de critérios de fluxos e encaminhamentos que favoreçam a 

resolubilidade da demanda. 

Assim, constituem projetos terapêuticos singulares, com continuidade no cuidado e 

integração entre os fazeres dos diversos profissionais de modo a oferecer uma atenção mais 

integral aos usuários e aprendizagem no serviço.  



62 

“Então, o apoio regional ele tem a responsabilidade e o objetivo de ser um braço da 

coordenação executiva e técnica dentro das regionais de saúde do município. A gente 

faz a articulação local com as unidades, com as associações de moradores, e promove 

também esses comitês junto da policlínica de referência, que nesse caso é aqui a 

Sérgio Arouca, né, tanto na questão de referência, contra-referência, acesso, alguns 

serviços que eles oferecem pra gente, quanto para as equipes também na questão 

metodológica, em si, da organização do processo de trabalho, na organização de 

algumas metas pra gente estabelecer enquanto objetivo da gestão de, enfim, da 

qualificação de trabalho das equipes, do território. Assim, é basicamente isso” 

(MG1) 

 

  Porém, temos que ressaltar que em outros municípios, o NASF ainda não executa seu 

papel, sendo um grupo de especialidades, atuando de forma isolada, fugindo de sua proposta: 

 “O NASF quase não se diferenciava de um outro nucleozinho de especialidades, 

fazendo não posso nem te falar em interconsulta, fazendo consultas especializadas, 

assumindo a agenda por exemplo de pediatra dos médicos da AB que se recusavam 

até então a atender pediatria e aí vinha o senhor mestre potente pediatra do NASF, 

no... em um dia em cada unidade, em que todas as crianças estavam reservada na 

agenda praquele médico e, pasme, Márcia, que era um dia que os médicos ainda 

tiravam, gostavam de tirar o seu day off. Porque de uma certa forma a unidade estava 

coberta com profissionais do NASF. (risos) então você imagina, é um... é um 

contrassenso total e... e... fora de tudo que você possa imaginar (PG1). 

“O NASF hoje, temos disponíveis nutricionista, psicóloga e fisioterapeuta. 

Atualmente elas não estão trabalhando com grupos que seria o objetivo do NASF, 

elas fazem o atendimento individual” (TP1). 

“Tinha NASF aqui em (...), porém o foco maior do NASF é na reabilitação. Certo? 

Então não tinha ainda o conceito de matriciamento, de [...] junto com equipe, 

interssetorial, né, multidisciplinar, transdisciplinar... né? Não tinha esses conceitos 

todos. Aí, tinha basicamente o médico, o pediatra, a fisioterapeuta, os que faziam 

consultas e visitas domiciliares, né? Era como se fosse um tratamento domiciliar, né? 

(OP1). 

 

 

 

3.2 Influências que o PMAQ-AB e PMM produziram no processo de trabalho da AB 

 

Apesar do exercício de buscar elementos para analisar separadamente o processo de 

trabalho em saúde, percebemos que todas as categorias selecionadas para análise estão 

interligadas. A partir da implementação dos programas ministeriais podemos observar algumas 

mudanças na produção do cuidado.  

Como já foi mencionado anteriormente, os centros de saúde possuíam um outro perfil de 

assistência, em que era oferecido algumas especialidades médicas (ginecologia e obstetrícia, 

pediatria, clínico geral). Através da percepção dos entrevistados podemos observar que essa 

mudança na produção de cuidado oferecido na ESF, em algumas localidades, desagradou à 

população. A população relatou ter perdido o acesso aos especialistas.  
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 Isso perpassa a categoria de infraestrutura e entra na linha de produção do cuidado, onde 

a população estava acostumada com atendimentos segmentados, por especialistas, tendo assim 

dificuldade de compreender a proposta de cuidado integral. Isso é demonstrado na fala do 

profissional: 

“A população ainda não percebeu o papel da ESF, querem especialistas. Enfim, 

mobiliaram, chegou móvel novo, a gente sempre que solicita/ essa mesa por exemplo, 

tem umas três semanas que está aqui. Ligamos, pedimos e mandaram na mesma 

hora” (MP2). 

 

O acesso é capaz de inverter a lógica e o funcionamento dos serviços de saúde, tendo 

como princípios o acolhimento e o atendimento a todos os usuários. Tal dispositivo viabiliza a 

reflexão crítica do fluxo de entrada na unidade básica de saúde, revelando seu processo de 

trabalho. Aposta nas relações entre trabalhadores e usuários com base na escuta qualificada, 

responsabilização, compromisso com resolubilidade e trabalho multiprofissional, qualificando 

os serviços de saúde (FRANCO, 2007). Implantar o acolhimento como estratégia de gestão 

possibilita refletir sobre a saúde como direito de cidadania, transpondo, para o cotidiano do 

serviço, os princípios do SUS: universalidade de acesso, integralidade da assistência, bem como 

responsabilização clínica e sanitária. 

O volume e qualidade dos profissionais para a execução das ações na atenção básica, 

através das percepções dos entrevistados, apresentou uma melhora significativa.  Apesar das 

dificuldades de acompanhamento e avaliação, os municípios, em sua maioria, seguem as 

normas e protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde. Assim, a principal contribuição do 

PMM à APS relatada pela maioria dos municípios independente do porte, foi a melhora na 

assistência, como pode ser observado nas falas: 

 “Eles têm uma outra concepção de atendimento. Muito diferente!... eles cumprem a 

carga horária, são extremamente pontuais, eles chegam 8 horas na unidade, se tiver 

que sair 4 horas, eles saem 4 horas... só pra vocês terem uma ideia, sabe. Eles têm 

assim, toda uma organização que não que nós não tínhamos antes, mas assim, uma 

organização de atendimento, sabe, realmente atende é... pra tal dia, vou atender isso. 

Atende a demanda espontânea.... Sem reclamar, de quantos chegarem, tá entendendo, 

de demanda espontânea... Sabe? É... Analisa... É... analisa! (Corrigindo-se) Examina 

o paciente como um todo de meter a mão no paciente, não é o olhar” (mG1). 

“Primeiro, eu acho que... melhora na assistência. Porque, por exemplo, se você tem 

um médico que trabalha erroneamente 3 dias, e você tem um médico que trabalha 5 

dias da semana, isso muda muito, né... E se você tem um maior número de 

atendimentos, você tem uma melhor qualidade, com certeza” (oG2). 

 



64 

Observa-se, que na percepção de um dos gestores de um município de pequeno porte, a 

melhora na assistência se dá devido a presença do profissional na unidade, não sendo 

mencionado o tipo de cuidado oferecido. 

Em relação à formação dos profissionais, podemos observar que a maioria dos 

entrevistados nos municípios, perceberam uma diferença no perfil dos profissionais que eram 

do PROVAB e do PMM. Os médicos do PMM, faziam visitas domiciliares, tinham um 

comprometimento com o usuário e os do PROVAB não:  

Eu já citei algumas vezes, mas principalmente o médico brasileiro tem muita 

dificuldade de trabalhar a questão do generalista, de atuar nas várias fases do ciclo, 

e normalmente o médico do PMM, ele trabalha nessa lógica. Então, hoje eu tô com 

praticamente todas as equipes completas.” (RG3).   

“Eu tenho um problema com uma médica da ..., que ela só atende 10 pacientes pela 

manhã e 10 pacientes pela tarde. Se chegar um paciente passando mal, ela não quer 

atender. E eu não tenho esse problema com eles, não tenho, entendeu? Se chegar, tá 

marcado 10, se chegar 20, eles vão atender, numa boa. É incrível assim, sabe? Nossa, 

queria muito que ... fosse só Mais Médicos nas unidades, queria muito! Além dos 

outros médicos não ficarem por mais de 1 ano” (Risos) Muito mesmo, seria ótimo” 

(Pg1). 

“Não deu certo. Médico brasileiro fazendo residência e, assim, ótima pessoa, nada 

contra a pessoa dele, mas tivemos um sério problema de adequação dele com a 

atenção primária. Não queria cumprir a carga horária, carga horária reduzida e... 

hum... eu falei “Não quero PROVAB”, acabamos com o vínculo dele. Não adequou 

aqui de jeito nenhum.” (mG4). 

“Olha, como que eu poderia te explicar... os médicos que vieram pelo PMM eles têm 

um conhecimento muito amplo dentro da saúde pública, da atenção básica, entendeu? 

Que é um diferencial mediante aos outros que tão fora do programa” (PG2). 

A maioria dos profissionais e gestores entrevistados atribuíram as diferenças na recepção, 

no atendimento e resolução dos casos por parte de médicos cubanos, principalmente, à 

formação recebida em seus países de origem:  

 “Porque eles veem com uma realidade, uma bagagem totalmente diferenciada. E 

traz isso para as demais equipes que não o possuem, um olhar desse trabalho. E faz 

com que você motive os funcionários que mantêm, no caso, esses profissionais, para 

um trabalho similar. Eu acho, que positivamente, ele traz ele qualifica com essas 

experiências que agregam às equipes que não possuem esses profissionais com um 

trabalho diferenciado mesmo e mais rico. Tinham profissionais nossos que não 

faziam mais nenhuma visita domiciliar(PG2). 

 

Pela percepção dos gestores, os médicos especialistas apresentavam uma certa resistência 

ao interagir com médicos estrangeiros intercambistas, dificultando assim, a referência e contra 

referência. Além disso, segundo os entrevistados, o laudo do médico estrangeiro não estava 

sendo aceito no INSS entre outros setores. Isso demonstra uma certa diferenciação na 

valorização do profissional: 
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 “Mexeu muito com os profissionais médicos. Houve uma rejeição, houve uma 

especulação... Que tudo é coisa do tempo. Uma coisa que ele veio de interessante, foi 

fazer a mudança dos paradigmas. Primeiro que tudo se acalmou né. Ele tão ai, fazem 

um bom trabalho. Eles foram a princípio rejeitados, mas hoje eles fazem parte” 

(RG4). 

“Tem só uma... uma coisa que eu não entendo, né... quando os pacientes precisam de 

algo relacionado ao INSS, INPS, a gente tem que tá sempre arrumando um médico 

no Brasil, tem que ser fora do programa. Porque eles não aceitam laudo, não aceitam 

nenhum carimbo deles (risos). Eu acho que isso é um limite, não é? (PG3). 

 

O PMM proporcionou o aumento do acesso às ações da APS e da resolutividade da 

mesma, com o aumento das atividades coletivas, cumprimento de carga horária e a própria 

disponibilidade e comprometimento dos médicos do programa ao serviço, em geral, como 

podemos observar a seguir: 

“Então, Mais Médicos pra nós é um ...Algo que, eu fico pensando agora, como vai 

ser. Porque na verdade, primeiro que esses médicos agregam muito.  A formação 

deles, a visão de comunidade, de trabalho, de saúde e comunidade, é um pouco 

diferente da do brasileiro, né? E eles são muito adeptos a isso, eles gostam disso. Isso 

facilita o trabalho pra nós. No nosso município, nós estávamos numa dificuldade 

porque, em questão de salário, o salário é baixo para os médicos, então nós não 

encontramos médicos que queiram ficar no município. E isso é, assim, era uma dor 

de cabeça constante [tom de riso na voz]. Então, com o Mais Médicos nós 

conseguimos com além de uma.... um trabalho, uma boa qualidade na assistência pra 

esses nossos usuários, nós também temos esse apoio, não é?” (oG1) 

 

É percebido que a organização do processo de trabalho das equipes apresenta 

singularidades, determinadas por importantes variáveis no âmbito político, financeiro, de 

gestão, proveniente da disponibilidade de profissionais, entre outras. Temos uma inconstante 

oferta de profissionais e gestores em atuação nos cargos devido à influência política e à falta de 

estabilidade dos profissionais de saúde. Isso tem aumentado devido à falta de concursos 

públicos e ao aumento de contratados temporários por OS (Organizações Sociais) e afins.  

O número de médicos ofertados pelo PMM é suficiente para as atividades propostas na 

ESF, porém é sempre referido como fator limitante a troca de 3 em 3 anos dos profissionais e 

o término do programa. 

“Eu acho essa ideia do Mais Médicos muito interessante, sinceramente. Eu não sei 

se ela vai continuar porque o que caracteriza um médico da família é a continuidade, 

né, a longitude, longitudinalidade, e o programa pode ser renovado ou não.” (MG1). 

“Seria bom se ele tivesse em todas, né, unidades, mas ele tem cerca de 50%, são 4, 

são 8 Unidades Básicas de Saúde, em 4 nós temos Mais Médicos” (PG1). 
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Em relação à avaliação e ao monitoramento, os entrevistados reconheceram que o PMAQ 

foi um instrumento que estimulou os gestores a discutirem metas e resultados com as equipes, 

incentivados a alcançar os padrões de qualidade propostos pelo programa.  

Percebemos também, que os municípios que não utilizavam nenhum instrumento para 

monitorar e avaliar o cuidado produzido, foi iniciado esse processo a partir da implantação do 

PMAQ. Já os municípios que utilizavam outros instrumentos, tentaram se adaptar para suprir 

as exigências do programa. 

A auto avaliação, independente do porte dos municípios, é destacada como um 

importante instrumento de discussão e reavaliação das práticas assistências produzidas, sendo 

um potente modificador do processo de trabalho das equipes de saúde.  

O PMAQ-AB e o PMM juntos estão influenciando na configuração da AB, no sentido 

de dar concretude às ações no território e a qualificação do cuidado integral prestado. 

Percebemos, a partir das falas dos gestores entrevistados, que o PMAQ-AB e o PMM 

produziram novos arranjos assistenciais para o processo de trabalho das equipes mediante as 

particularidades de cada município.  

Esses arranjos assistenciais corresponderam a estratégias conjuntas para a implantação 

efetiva de rotinas de monitoramento e avaliação, olhando de modo integrado para as práticas 

das unidades básicas de saúde e das equipes da ESF, respeitando a particularidade de cada 

região. Para esse fim o MS previa dispositivos como o acolhimento, agenda compartilhada, 

gestão do cuidado, remuneração por desempenho, gestão colegiada, conselhos locais de saúde 

(PINTO, SOUSA e FLORÊNCIO, 2012):  

“PMAQ ele, ele até cobra as melhorias porque ele pensa que a gente tem que dar 

uma assistência, né, adequada, um cuidado continuado, entendeu? Por isso, a gente 

é a unidade de saúde da família, né, porque a gente acompanha a família desde o seu 

processo doença até a sua alta e continua com os vínculos, né, porque a gente não 

vai abrir mão desse usuário desse doente pra nada. Então, ele mostra a linha do 

cuidado e mostra essas estratégias pra que a gente possa aperfeiçoar ainda mais. 

Então, ele cobra da gente, mas assim, dá instrumentos também pra essa melhoria, 

pra gente poder tá alcançando essas metas, né” (mP1). 

 

Podemos constatar que em vários municípios esses dispositivos passaram a ser utilizados 

a partir do PMAQ.  

Na organização da AB, o uso de normas e protocolos tem apresentado diferenciação entre 

os municípios entrevistados. Sabemos que o DAB (Departamento de Atenção Básica) do 

Ministério da Saúde tem produzido materiais técnicos que orientam o processo de trabalho das 
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equipes como já foi mencionado (BRASIL, 2016), sendo um instrumento que pode ampliar a 

resolutividade diante das demandas recebidas.  

A diferença entre os municípios está desde a função dos protocolos de atendimento e sua 

incorporação nas rotinas dos serviços e dos profissionais, até a análise e incorporação crítica de 

recomendações, de acordo com as realidades sociais. Alguns municípios adequaram os 

protocolos e realizaram treinamento com os profissionais; porém, outros municípios ainda estão 

se adaptando ao instrumento: 

“A normativa da enfermagem, como mexia com o trabalho de todos, a organização 

do trabalho do enfermeiro mexia com a agenda do médico, com o trabalho do técnico, 

com o trabalho dos ACS, todos os profissionais foram apresentados formalmente, foi 

feito um grande treinamento” (MG1). 

 

Em relação a organização do processo de trabalho, percebemos, através da perspectiva 

dos gestores entrevistados que os médicos do PMM tinham o perfil de cuidado preconizado de 

atenção básica, sendo um diferencial da maioria dos médicos que não eram do programa. Isso 

faz com que o trabalho em equipe consiga seguir uma linha de cuidado integral, na qual é 

traçado um projeto terapêutico singular para o usuário. 

 “A rotina de trabalho tá lá. Agora, a partir do momento que você tem um grupo de 

médicos que já tem/ que tem na formação deles a preparação metodológica pra saúde 

da família, isso qualifica o trabalho da equipe. Então assim, outro ganho do 

programa/ dos profissionais do programa (PMM) pro médico de família é termos 

uma maior quantidade de profissionais sensíveis, à proposta de trabalho, 

especialistas em saúde da família. Todos os cubanos são e via de regra, todos os 

outros fizeram cursinho no SUS e se tornaram especialistas em saúde da família. 

Então, é, são médicos mais disponíveis para a equipe. Né, assim, com um perfil 

diferente daquele medicação” (MG3). 

Para Silva Junior e Mascarenhas (2004) o vínculo e a responsabilização envolvem não 

só a noção de longitudinalidade, mas a instituição de referências terapêuticas e a 

responsabilidade do profissional ou da equipe, em articular ações e encaminhamentos aos 

outros recursos disponíveis, para resolução dos problemas de saúde da população. Pode-se 

perceber pelas entrevistas que os médicos do PMM ofereciam além do trabalho (realização de 

tarefas técnicas), uma qualidade nas ações, com escuta, criação de vínculo e esgotavam as 

possibilidades terapêuticas: 

 “Ah, acho que eles valorizam a questão da escuta. Eu percebo muito a questão da 

escuta, assim, eles são muito observadores.  ... eu participei de alguns atendimentos, 

de alguns grupos em que ela consegue pescar umas coisas assim, que as vezes passa 

batido assim, em todo mundo ali tá passando batido e as vezes ela “Ah, não mas olha 

só, lembra que ele falou? Aí, resgata algumas questões, acaba fazendo uns links que 
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as vezes ali a gente não consegue fazer. Acho que é a valorização da escuta também. 

É uma característica bastante marcante da atuação deles” (MG4). 

 “Nas visitas domiciliares são bastante valorizadas e a perspectiva da abordagem da 

família. Que eu percebo também essa questão valorizada assim “não tá mas eu vou 

lá, vou ver aquele cara que é hipertenso mas, tem uma gestante e uma criança, ai eu 

vou lá e já vejo aquele contexto ali”. Isso eu consigo ver de uma forma um pouco 

mais presente neles do que em outros profissionais” (MG4). 

  

Numa linha de cuidado integral, propor um projeto terapêutico individual é fundamental 

e os médicos do PMM mostraram se organizados em sua agenda e deixavam os prontuários 

atualizados para qualquer profissional dar continuidade no cuidado traçado para o usuário: 

“O fato de escreverem prontuário, organização... eu acho que eles melhoraram essa 

questão de organização, de setores, é... um pessoal que evolui o paciente, que escreve, 

que referencia, que acompanha, que cobra contra-referência, eu acho que tudo isso 

envolve quanto à melhoria, entende? É um pessoal que se tem um insumo necessário 

que tá em falta, eles vêm cobrar, fica em cima da gestão, sabe? E... com a vinda deles 

é... há um contato maior né, do profissional da ponta com a gestão porque existem as 

reuniões, até mesmo um tutor que organiza, que marca ou o... o supervisor deles que 

solicita esse encontro. Então tem uma melhoria sim” (PG3). 

 
Segundo Pinheiro, Ferla e Silva Junior (2004), ao se definir a integralidade como eixo 

principal de uma política de saúde, significa entender que sua operacionalização se dá a partir 

de dois movimentos recíprocos: o enfrentamento de adversidades e a implantação de inovações, 

no cotidiano dos serviços a serem desenvolvidos pelos sujeitos envolvidos nos processos 

organizativos em saúde. O PMM aumentou as ações ofertadas e sua resolutividade com o 

atendimento da demanda espontânea e a pré-agendada, além da realização de ações 

comunitárias:  

“Eu acredito que sim, eu acredito que eles têm uma visão bem humanizada, é, eles 

assim se preocupam com a continuidade do atendimento, de procurar saber o que 

aconteceu com aquele usuário, como ele está depois do tratamento, às vezes, 

solicitam visitas pra continuar o acompanhamento, então, acredito que fortaleceu 

sim” (QP2). 

 

Na perspectiva dos gestores e profissionais os médicos do programa apresentavam um 

perfil diferenciado na linha de cuidado integral, realizavam visita domiciliar como é 

demonstrado por vários municípios independente do porte: 

“Elas adoram o contato com os pacientes, a visita domiciliar. E isso foi muito bom 

para gente, muito mesmo. Eu diferencio tipo o tempo e a qualidade do atendimento..., 

mas eu digo que os cubanos são mais atenciosos que os daqui, tem um atendimento 

mais humanizado que os daqui” (QG3). 
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Segundo o olhar dos gestores, os profissionais do PMM não tiveram nenhuma 

dificuldade na execução das ações propostas no âmbito da AB. Os médicos do programa 

apresentavam um perfil diferenciado, pois cumpriam a carga horária, faziam visita domiciliar, 

esgotavam as possibilidades terapêuticas e permaneciam em lugares de difícil acesso e de 

grande vulnerabilidade, como pode ser percebido nas falas abaixo: 

“Houve melhoria, porque assim, a partir do momento que eles começam... a equipe 

tá lá completa, o médico tá lá inserido, e né, faz o acompanhamento, faz o 

mapeamento, o acompanhamento da população adstrita, melhora o acesso, né... e aí 

vão vindo em todas as ações, tem as discussões de caso clínico, é... busca ativa, 

enfim... É uma dedicação assim, extrema dos médicos estrangeiros” (OG3). 

 “Eu percebo a Estratégia de Saúde da Família como você não olhar o paciente em 

si, mas toda uma situação, todo um contexto, aquele meio intrínseco mas também às 

vezes levar em consideração muito mais o meio extrínseco, é a família, né, se ele 

chega com um problema de pele, eu vou perguntar sobre a família, como é que tá, 

enfim, é envolver mais a família até numa consulta do que só aquela pessoa naquele 

momento, né. O médico brasileiro ele faz mais ambulatório do que Estratégia de 

Saúde da Família. Porque a médica que eu trabalhei anteriormente, por exemplo, ela 

então ela não cumpria o horário dela 100%, ela saía...” (OP1).  

“Hoje a cobertura nossa é quase 100% de atenção básica... funcionando, né? E 

assim, dentro do que a gente convive, vê por aí, nosso município tá com mérito bem 

positivo (risos) em relação à demanda da atenção primária, né. (mG4). 

“Hoje não se tem fila, é por demanda espontânea. Sim. Pela diminuição da demanda 

reprimida, maior qualidade e quantidade de atendimento” (TG3). 

 

Para os gestores, os profissionais de saúde consideraram trabalhoso desenvolver as ações 

exigidas no PMAQ-AB, porém, tentaram adequar todas as ações na unidade e informaram que 

também observaram mudanças no processo de trabalho das equipes. Mudanças essas que são 

observadas nos processos articulados de cuidado, por equipes em apoio matricial e melhoria da 

relação com a rede especializada, por meio de processos de regulação e controle de fluxos: 

“Sim, principalmente na assistência aos usuários. Não, existe outras, a acessibilidade 

à saúde melhorou muito, o acesso, o vínculo entre a UBS e o usuário, a proximidade... 

porque a gente hoje aprendeu que a linha do cuidado ela é permanente, então isso 

faz a gente pensar, igual a minha equipe aqui junto com a equipe da secretaria, em 

acolher esse usuário da melhor forma, então a gente melhorou muito, não sei como 

era antes, mas de 4 anos pra cá, a gente vem crescendo muito em relação a isso, 

procurando fazer um SUS diferente. Entendeu” (mG3)? 

 

Para os gestores, os médicos do PMM estimulavam a realização de educação permanente, 

diante dos problemas observados. Isso é exemplificado, quando ao perceber a grande utilização 

de medicamentos sugeriram a realização de oficinas para discussão dessa prescrição excessiva, 

como se pode notar na fala abaixo: 

“Produção de cuidado, visita domiciliar, é orientação também assim, aqui a gente 

tem um uso muito grande de psicotrópico, então elas é... induzem a esse processo de 
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trabalho de oficinas, né pra redução de uso de medicamentos, entendeu? Elas... elas 

são muito boas (mG1). 

 

Eles também possuíam o costume de participar de atividades com a comunidade, 

promovendo educação em saúde: 

“Ações comunitárias são essas de trabalhar nas escolas, né, de fazer essas palestras, 

esses trabalhos comunitários, entendeu, em associações que elas vão” (mG1).  

 

Alguns gestores conseguiram perceber a proposta da educação permanente no processo 

de trabalho das equipes de AB: 

“Eu acho que isso é um mecanismo que ajuda muito e que cria uma coisa que eu acho 

fundamental que é a aprendizagem no serviço. É a possibilidade de você aprender 

fazendo e tendo um apoio realmente. Isso é muito importante” (LG1). 

 

Importante ressaltar que alguns gestores não possuíam clareza na diferença entre 

educação permanente, educação continuada e educação em saúde, mas reconheceram que a 

partir do PMAQ essa prática voltada para a educação, passou a ser realizada com frequência, 

por ser um dos itens exigidos pelo programa.  

 

Na percepção dos gestores, os médicos do PMM, devido ao seu perfil diferenciado de 

produção de cuidado, geravam vínculo com os usuários. Isso tornou-se motivo de preocupação 

por partes dos gestores, por vez que o programa prevê permanência do profissional por 3 anos, 

o que poderia implicar em descontinuidade do cuidado produzido:  

“Sim, das ações deles. Muito (ênfase) grande! É um dos problemas que eu vou ter 

quando eles, elas forem embora, porque teve uma, umas pessoas que já souberam que 

elas vão embora e eles querem fazer abaixo-assinado, porque eles acham que abaixo-

assinado vai funcionar tudo (risos). E eu já falei que não adianta fazer porque, ah, 

vieram achando que era o município que estava mandando elas embora e não é isso... 

Até explicar pra eles que é uma questão que perpassa o Ministério da Saúde, a gente 

vai ter problema, você pode (ênfase) ter certeza disso (mG1). 

 

Aparentemente os gestores e os profissionais não têm a percepção que o PMM tem prazo 

pré-determinados e que uma das propostas seria mostrar como a produção de cuidado pode ser 

realizada dentro da AB, não tendo o objetivo de permanência dos profissionais.  

Os gestores municipais os já apresentavam em 2015 uma preocupação em relação à 

continuidade dos programas devido à crise política e econômica em que nosso país se 

encontrava, podendo ser interrompido a qualquer momento:  
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“(...) tá um momento meio difícil político, o programa pode acabar a qualquer 

momento, mas tem o apoio, né? O apoiador tá presente. Dando cobertura às 

unidades, é... agora mesmo ele trouxe o médico, estava sem médico.” (OP2).  

 

Efetivamente o que se pode observar foi que houve um aprofundamento da crise 

econômica e política com repercussões negativas na saúde em geral. 

Alguns gestores relataram que os médicos do PMM não têm contato com os profissionais 

da atenção terciária e que o contato que eles fazem fora da unidade é com os especialistas nos 

momentos de fazer referência de pacientes. Isso demonstra que ainda temos muito a conquistar 

dentro da proposta do cuidado integral. 

“Eu posso dizer que nosso problema não é oferta, é regular essa oferta. É meio que 

segurar essa caneta nervosa da mão deles. Hoje mesmo na reunião que eu fui, foi por 

isso. Não se encaixa o encaminhamento, aí quando você vai ver, você tá com o mundo 

e não dá conta. Vou dar um exemplo pra vocês: estava difícil marcar. Não estava 

tendo obstetrícia. Ai nós “recontratualizamos” as agendas e voltamos àquele número 

de vagas. Agora tá marcando com quinze dias. (RG2) 

 “Pode acreditar ter esse tipo de problema? O farmacêutico não aceitar a prescrição 

do médico cubano” (LG2)  

 

Nesse sentido, um dos desafios que o PMAQ-AB e o PMM colaboraram para destacar, 

mesmo que em forma lacunar e por meio de impasses, foi a necessidade de uma formalização 

pactuada dos compromissos e metas, com fluxo mais transparente das informações e das 

instâncias de decisão, enfatizando dinâmicas com relativo grau de autonomia. 

Interessante mencionar que os profissionais também apresentaram a mesma perspectiva 

dos gestores, isto é, perceberam os avanços produzidos com a implementação desses programas 

nessas categorias. 

 

3.2.1 Ações da gestão para a organização do processo de trabalho das equipes de Atenção 

Básica 

Do ponto de vista da infraestrutura, em alguns municípios, os gestores afirmam que houve 

um aumento da resolutividade da atenção básica. A verba fornecida pelos programas favoreceu 

a realização de obras e ajustes na estrutura física, no fornecimento de insumos e no aumento da 

quantidade de profissionais.  

Independente do porte do município, o PMM conseguiu de maneira satisfatória instalar 

os médicos necessários na ESF:  
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 “Então assim, a gente consegue uma resolutividade bem boa de assistência, nesses 

componentes da Atenção Básica, e tá, caminhando assim... Unidades pra serem 

inauguradas, ainda a gente tá inaugurando, melhorando essa acessibilidade, se 

adequando dentro das NRs exigidas pelo Ministério... Estamos galgando (risos)” 

(mG4). 

 “Paciente normalmente carente, a maioria são carentes e tal... Eu vejo que se não 

fosse o Mais Médicos não sei se teria lugares aí, no canto do Brasil, não sei se teria 

médico no P.... e em outros lugares do Brasil (...). Eles entraram onde ninguém 

queria, isso sim. E isso é um dos pilares do programa, em [...}, ok foi com a presença 

de três profissionais do Mais Médicos, que acabou a rotatividade (...). Mas não foi 

uma grande mudança. O impacto para o município de [...] não é o mesmo impacto 

do que pra maioria dos outros municípios.” (NG1).  

  

Alguns gestores afirmaram terem aproveitado as oportunidades geradas pelo Ministério 

da Saúde, a partir da implementação dos programas, com o intuito de obterem recursos 

financeiros, humanos e materiais para reorganizarem seus serviços e sua rede de assistência. É 

possível perceber que os resultados do PMAQ auxiliaram na identificação de áreas com maior 

necessidade de Educação Permanente, promovendo assim, a possibilidade de melhorar o 

processo de trabalho das equipes dos municípios, utilizando o próprio instrumento para isso: 

“Porque, uma coisa que acho que o PMAQ abrange é você identificar o problema e 

oferecer condições de resolver. Você identifica o problema, faz uma matriz de 

intervenção, mas você não tem condições de atuar sozinho. Então, a partir do 

momento que eu identifiquei, eu tenho que apoiar a situação. Então a área da mulher, 

da criança, saúde mental...(RG1) 

 

A mudança frequente dos gestores também dificultou e muito, a implantação e 

continuação de qualquer programa. A influência da política local faz com que isso aconteça, e 

consequentemente, atrapalhe o processo de trabalho de toda a rede de saúde. Exemplo disso é 

o município P, que em 4 anos, teve 5 secretários de saúde: 

“Sempre uma rotatividade da gestão, isso é comum no município, uma rotatividade 

muito grande... Então, eu mesmo, quando entrei, eu comecei do zero. Porque a 
menina que eu... a enfermeira que eu substituo hoje, ela apagou todos os arquivos do 

computador, ela levou arquivos....” (PG3). 

 

Alguns gestores afirmaram que existia uma similaridade entre os resultados obtidos na 

avaliação externa e o processo de trabalho executado nas unidades e afirmaram que a auto 

avaliação colaborou para as melhorias no processo de trabalho das equipes de cada unidade: 

“Refletiram, porque assim, uns foram altos, uns alcançaram, outros não alcançaram, 

e isso gerou disputa entre eles, e cobrança conosco, porque assim, se não chegou, 

não chegou por que? Ah, por causa de instrumento, por causa disso, porque... então, 

a própria equipe começou a cobrar gestão naquilo (ênfase) que eles precisavam pra 

melhorar a sua assistência” (mG2). 
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Porém, em outros municípios, os gestores discordaram da avaliação externa efetuada pelo 

Ministério da Saúde e solicitaram, por vezes, a revisão dessa avaliação. Ou, por outro lado, esse 

resultado permitiu aos próprios profissionais demandarem à gestão local, providências para a 

melhoria dos próximos resultados. Demonstra, em certa medida, uma apropriação por parte 

desses atores, em relação ao processo avaliativo:  

“É... Eu acho que a nossa avaliação externa do segundo ciclo ainda ficou muito 

aquém. Nós até, assim, sentamos com todas as equipes e fizemos o AMAQ. E na 

avaliação externa do segundo ciclo, acusou como se boa parte da equipe não fizeram 

o AMAQ. Teve um erro. Nós até... o Ministério da Saúde lançou, né, um edital falando 

sobre essa possibilidade, é... baseado nesse edital nós é... comprovamos, né, através 

de livro de ata, reuniões, fotos, imagens, e conforme essa portaria que o Ministério 

da Saúde fez, nós fizemos um oficio pra, pro DAB, dizendo e comprovando, 

justificando outras questões que nós encontramos. Então assim, a avaliação, na 

minha opinião, ela ficou aquém do que nós estamos fazendo, dos avanços que a gente 

tá obtendo em relação ao programa (MG2). 

 

Percebemos também, uma certa falta de aprimoramento dos termos e práticas em relação 

ao apoio institucional e matriciamento por parte dos gestores, mesmo tendo o PMAQ como um 

instrumento fortalecedor e auxiliador nesse processo, no qual o Apoio Institucional caracteriza-

se por tecnologia (leve) de gestão municipal e possui a função estratégica de produzir processos 

de democratização institucional, considerando a ativação de espaços de cogestão e de redes que 

se propõem a pensar coletivamente o trabalho, a produção do cuidado, suas condições e relações 

(OLIVEIRA,2012). Podendo ser utilizada como uma ferramenta estratégica que possibilita 

disparar fluxos, visando construir um modelo de gestão do trabalho que dê suporte aos 

movimentos de mudança deflagrados pelo coletivo, buscando fortalecê-los no exercício da 

produção de novos sujeitos (VASCONCELLOS,2009). 

 

 

 

4.  CONCLUSÃO 

Esse estudo sobre a influência das políticas - PMM e PMAQ - no processo de trabalho 

das equipes da rede de saúde, promoveu uma reflexão sobre as diferentes maneiras de execução 

de ações de saúde, de acordo com a constituição de cada território. Assim, observamos as 

mudanças tecnoassistenciais que ocorreram nos municípios como reflexo de sua história 

política, econômica e social. 
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Mediante as percepções dos profissionais de saúde e gestores pudemos identificar que o 

PMAQ-AB e o PMM proporcionaram uma mudança na assistência dos municípios 

independente do seu tamanho. Esses programas fortaleceram a proposta da ESF, onde o cuidado 

é integral e contínuo, não sendo focado em especialidades. Observamos também, que 

colaboraram para o fortalecimento de processos contínuos de avaliação e monitoramento da 

atenção básica, além de estimular uma mudança na produção do cuidado das equipes tendo um 

aumento do vínculo, das visitas domiciliares, como também, aumento da capacidade resolutiva 

da demanda sendo espontânea ou não, produzindo assim, os avanços em relação ao processo de 

trabalho.  

Na questão de insumos, equipamentos e espaço físico também foi identificado uma 

melhora independente do porte do município. Na maioria dos municípios houve um aumento 

do apoio institucional através da contratualização do PMAQ e PMM e com isso, foram 

produzidas modificações do apoio institucional, que apareceram de formas distintas entre os 

municípios. Além disso, a utilização e adaptação de protocolos do MS vem ocorrendo nos 

municípios, sendo que nos de menor porte, que habitualmente atuam de forma mais espontânea, 

tem sido de grande importância na organização dos serviços e na produção do cuidado integral. 

As equipes de atenção básica utilizam as tecnologias leves no seu processo de trabalho, 

como elemento primordial. A participação desses municípios no PMM produz uma 

aproximação dos profissionais de saúde brasileiros de um novo processo de trabalho em saúde, 

mais humanizado e com mais comprometimento com o cuidado produzido. Percebe-se que a 

prática médica dos profissionais cubanos é aceita pela população e o controle social das ações 

de saúde começa a ser institucionalizadas nos conselhos gestores locais, porém de forma lenta 

e variável conforme o município. 

O PMM é reconhecido por ter melhorado a capacidade resolutiva da demanda sendo 

espontânea ou não e os profissionais do PMM se destacam pelo atendimento diferenciado, por 

esgotar as possibilidades terapêuticas, fazer visita domiciliar, além de cumprir a carga horária. 

Os gestores, com formação na área de Saúde Coletiva, possuem uma prática diferenciada 

em relação àqueles que não  possuem, pois conseguem construir uma visão sistêmica, articulada 

com outros municípios e com as regiões, refletindo melhor sobre o fluxo de cuidado ofertado 

na rede, além de reconhecer a necessidade de buscar uma relação mais ativa com o Estado e a 

União.  
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A oportunidade de conhecer o modelo assistencial dos municípios ofereceu subsídios para 

compreender que o PMAQ-AB e PMMB são atravessados por outras instituições, as quais os 

atores sociais pertencem. Tais atravessamentos permitem que esses movimentos instituintes 

produzidos pelas políticas públicas promovam a institucionalização da saúde em perspectivas 

diferentes daquelas instituídas. Além disso, não podemos ignorar o momento político que o 

nosso país atravessa, pois, o mesmo interfere diretamente em toda a produção do cuidado na 

atenção básica. 
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APÊNDICE 1.1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - Grupo 1 - Gestor e gerentes 

 

Entrevistado (a):  

Código da Entrevista:  Data da Entrevista:  

Município:  Início: ____ Final: ____ Duração: ________ 

Telefone:  E-mail:   

Idade:  __________________________ Sexo:           (   ) M          (  ) F 

Formação 

profissional:____________________________________________________________ 

Nome do cargo: ________________________________________________________ 

Representação em órgão colegiado: _________________________________________ 

Tempo no cargo: __________________ Tempo no colegiado: _________________ 

Local de trabalho: _______________________________________________________ 

Endereço profissional: ___________________________________________________ 

Entrevistador: ___________________________________________________________ 

 

Gestão da Atenção Básica 

1. Apoio institucional (SMS) e matricial (NASF) 

➢ Qual o papel do PMAQ-AB e PMM no fomento das ações de apoio institucional? O que 

mudou concretamente? 

➢ Quem e como é realizado o apoio institucional? Os apoiadores atuaram na 

contratualização e adesão ao PMAQ-AB junto às equipes? De que forma? Qual a 

percepção dos apoiadores institucionais em relação ao PMAQ-AB? 

➢ Como foram trabalhados os resultados do PMAQ-B no processo de apoio institucional? 

Houve alguma mudança entre 1º e 2º ciclos em relação à disponibilização e divulgação 

dos resultados? 

➢ Há alguma estratégia diferenciada para apoio aos profissionais do PMM? Percebe-se 

alguma diferença entre a atuação de médicos estrangeiros e brasileiros? 

➢ Relação entre apoio institucional e NASF.  

➢ Como estão sendo trabalhados os resultados do PMAQ-AB (2º ciclo) em relação à 

avaliação do NASF? 

➢ Percepção do NASF em relação ao PMAQ-AB. 
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➢ Foram estabelecidos pagamento por desempenho com base nos resultados do PMAQ-

AB? De que forma (profissionais contemplados, formas de utilização do recurso, etc.). 

Mecanismos de cobrança de resultados e recompensa a partir do PMAQ-AB 

➢ Perspectivas para o 3º ciclo. 

➢ O PMAQ-AB e PMM entram na agenda de discussões da CIR? De que forma? Quais 

os temas mais frequentes? Qual a avaliação da CIR em relação aos dois programas? 

 

2. Educação Permanente em Saúde 

➢ Os resultados do PMAQ-AB foram utilizados para identificar as áreas de maior 

necessidade de EP? 

➢ Foram desencadeadas ações de EP a partir dos resultados do PMAQ-AB? 

➢ São desenvolvidas ações especiais de EP para profissionais do PMM? 

 

3. Monitoramento e avaliação 

➢ O PMAQ-AB colaborou para o fortalecimento de processos contínuos de avaliação e 

monitoramento da AB (institucionalização da avaliação na AB)? 

➢ Antes do PMAQ-AB havia outros processos formais e institucionalizados de 

monitoramento e avaliação da AB? 

➢ O processo de auto avaliação tem colaborado para melhorar o processo de trabalho das 

equipes de AB? De que forma? 

➢ As equipes realizavam auto avaliação antes da implementação do PMAQ? De que 

forma? 

➢ Há discussão de metas e resultados nas equipes de AB para alcance dos padrões de 

qualidade instituídos pelo PMAQ-AB? 

➢ Os resultados da avaliação dos usuários foram utilizados para reorganizar o processo de 

trabalho das equipes de AB? 

➢ A presença de médicos pelo PMM alterará os resultados do PMAQ-AB no 3º ciclo de 

avaliações? Em quais áreas? 

➢ Como os profissionais PMM estão sendo inseridos no processo de adesão e 

contratualização para o 3º ciclo PMAQ-AB? 

 

Estrutura física e recursos materiais disponíveis nas unidades de saúde 

4. Adequação do ambiente nas unidades para o desenvolvimento das ações de AB 

➢ Foram desenvolvidas ações de melhoria da infraestrutura das equipes AB em função do 

censo das UBS?  

➢ Adesão do município ao Requalifica UBS. Reforma, construção e ampliação de UBS; 

➢ Foram realizadas adequação e/ou reforma nas UBS que receberam profissionais PMM? 

➢ Avaliação geral sobre a infraestrutura das UBS no município; 

 

5. Volume e qualidade dos profissionais para a execução das ações 

➢ O número de profissionais PMM é suficiente para atender às demandas do município? 

➢ Considera a formação dos profissionais PMM adequada para a atuação na AB? 

➢ Os recursos do PMAQ-AB foram utilizados para qualificação dos profissionais da AB? 

De que forma? 
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6. Normas de atendimento e serviços ofertados e existência de protocolos para a 

execução das ações 

➢ Os profissionais MM utilizam protocolos nacional/local para o desenvolvimento das 

ações? 

➢ Há algum conflito entre os padrões presentes no PMAQ-AB e as estratégias 

estabelecidas pelas equipes AB em relação ao atendimento e oferta de serviços nas 

UBS? 

 

Processo de trabalho das Equipes de Atenção Básica 

7. Ações da gestão para a organização do processo de trabalho das equipes de AB 

➢ Quais ações foram desenvolvidas pela gestão para melhorar o processo de trabalho das 

equipes de AB com base nos resultados do PMAQ-AB? 

➢ Como foi o processo de contratualização no município? As equipes de AB participaram 

ativamente deste processo? De que forma? 

➢ Os resultados obtidos no 1º e 2° ciclos foram utilizados para organizar/rediscutir o 

processo de trabalho das equipes? De que forma? Como os resultados do PMAQ foram 

trabalhados pela gestão municipal? 

➢ A gestão municipal passou a ofertar insumos, EP, infraestrutura, etc. com base em 

resultados encontrados no PMAQ-AB? 

 

8. Escopo das ações ofertadas (integralidade) 

➢ Com o PMM, houve aumento das ações ofertadas à população pela AB? Quais? 

➢ Como avalia o conjunto de ações a serem desenvolvidas pelas equipes de AB com base 

nos padrões estabelecidos pelo PMAQ-AB? Quais áreas as equipes apresentam maiores 

dificuldades para oferta das ações? 

➢ Observa-se incremento das ações comunitárias a partir da incorporação dos médicos 

estrangeiros pelo PMM? 

➢ Há alguma dificuldade para oferta de determinada ação em AB por parte dos 

profissionais PMM? Há diferenças na atuação entre estrangeiros e brasileiros? 

➢ Observa-se aumento da resolutividade da AB entre as equipes que receberam 

profissionais do PMM? Em quais áreas?  

 

9. Organização do processo de trabalho das Equipes AB 

➢ Observam-se mudanças no processo de trabalho das equipes AB com a implementação 

do PMAQ-AB e do PMM? Quais? 

➢ Em qual área houve maior mudança no processo de trabalho em função do PMAQ-AB? 

E em função do PMM? 

➢ A porta de entrada pela APS foi fortalecida a partir da provisão de médicos pelo PMM? 

➢ Como é a relação dos profissionais PMM e as equipes de AB? E com os demais 

profissionais da rede? Há integração? 

➢ Há algum processo de monitoramento das referências solicitadas pelos profissionais do 

PMM? Houve aumento ou diminuição? 
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➢ Os resultados alcançados no PMAQ refletiram o processo de trabalho das equipes de 

AB? 

➢ As equipes de AB se sentem motivadas com o processo de avaliação do PMAQ-AB? 

➢ Qual a fase do PMAQ-AB tem colaborado para melhorias no processo de trabalho? 

➢ Qual a fase do PMAQ-AB menos colabora para mudanças no processo de trabalho? 

➢ Há alguma dificuldade para inserção dos médicos PMM no processo de trabalho das 

equipes de AB? 

➢ Percepção sobre o acolhimento dos profissionais mais PMM pelas equipes AB. 

Possíveis diferenças no acolhimento entre estrangeiros e brasileiros; 

 

Provisão emergencial de médicos para o SUS 

10. Perfil de formação dos médicos que atuam na APS no contexto do PMM 

➢ Avaliação em relação à provisão emergencial de médicos na região de saúde e no 

município; 

➢ Principais mudanças e resultados em saúde alcançados; 

➢ A gestão organizou/desenvolveu alguma ação para a inserção dos profissionais PMM 

nas equipes? Quais? Observa problemas de integração e/ou adaptação? Qual a 

infraestrutura e apoio ofertados pela gestão municipal? 

➢ A gestão recebe retorno/avaliação dos usuários em relação aos profissionais do PMM? 

➢ Qual a principal mudança observada após a chegada dos profissionais do PMM no 

município? 

➢ Quais os principais limites? 

 

Formação de profissionais médicos para o SUS 

11. Mudanças na graduação médica 

➢ Perfil, quantidade, suficiência e natureza público ou privada das novas vagas criadas; 

➢ Vagas de residência médica no município (cursos novos, se houver); 

➢ Número de preceptores dos acadêmicos de Medicina (PMM) nas UBS; 

 

12. Mudanças na pós-graduação médica/residência 

➢ Perfil, quantidade e tipo de novas vagas criadas.  
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➢  

APÊNDICE 1.2 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - Grupo 2 – Profissionais das equipes de Atenção Básica 

 

Entrevistado (a):  

Código da Entrevista:  Data da Entrevista:  

Município:  Início: ___ Final: ___ Duração: _____ 

Telefone:  E-mail:   

Idade: ______________ Sexo:      (  )               (  ) F 

Formação profissional: ___________________________________________________ 

Pós-graduação: ________________________________________________________ 

Tempo no cargo: ___________________  

Participação PMAQ-AB: ____ 1º   ____2º 

Equipe com profissional MM: ____ Sim ____ Não 

Se SIM: ____ CRM Brasil ____ Intercambista Individual ____ Intercambista Cooperado 

____ Nacionalidade__________________ 

Local de trabalho: _______________________________________________________ 

Endereço profissional:  ___________________________________________________ 

Entrevistador: __________________________________________________________ 

 

Gestão da Atenção Básica 

 

1. Apoio institucional (SMS) e matricial (NASF) 

➢ Qual o papel do PMAQ-AB e PMM na oferta das ações de apoio institucional? Houve 

alguma mudança a partir dos programas? 

➢ Quem e como é realizado o apoio institucional? Os apoiadores atuaram na 

contratualização e adesão ao PMAQ-AB junto a sua equipe? De que forma?  

➢ Como foram trabalhados os resultados do PMAQ-B no processo de apoio institucional? 

Houve alguma mudança entre 1º e 2º ciclos em relação à disponibilização e divulgação 

dos resultados? 

➢ Há alguma estratégia diferenciada para apoio matricial e institucional aos profissionais 

do PMM? Percebe-se alguma diferença entre a atuação de médicos estrangeiros e 

brasileiros nesta equipe? 

➢ Há algum conflito entre as ações de apoio institucional e o apoio matricial do NASF? 

➢ Foram estabelecidos pagamento por desempenho com base nos resultados do PMAQ-

AB? De que forma (profissionais contemplados, formas de utilização do recurso, etc.). 

Mecanismos de cobrança de resultados e recompensa a partir do PMAQ-AB; 
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➢ Quais as perspectivas da equipe para o 3º ciclo do PMAQ-AB? Como está acontecendo 

o processo de contratualização? 

 

2. Educação Permanente em Saúde 

➢ Os resultados do PMAQ-AB foram utilizados para identificar as áreas de maior 

necessidade de EP nesta equipe? 

➢ Foram desencadeadas ações de EP a partir dos resultados do PMAQ-AB? 

➢ São desenvolvidas ações especiais de EP para profissionais do PMM? 

 

3. Monitoramento e avaliação 

➢ O PMAQ-AB colaborou para o fortalecimento de processos contínuos de avaliação e 

monitoramento da AB (institucionalização da avaliação na AB) na sua equipe? 

➢ Antes do PMAQ-AB havia outros processos formais e institucionalizados de 

monitoramento e avaliação da AB na sua equipe? 

➢ O processo de autoavaliação tem colaborado para melhorar o processo de trabalho da 

equipe de AB? De que forma? 

➢ A equipe realizava autoavaliação antes da implementação do PMAQ? De que forma? 

➢ Há discussão de metas e resultados para alcance dos padrões de qualidade instituídos 

pelo PMAQ-AB promovidas pela gestão municipal? 

➢ Os resultados da avaliação dos usuários foram utilizados para reorganizar o processo de 

trabalho da sua equipe de AB? 

➢ Como os profissionais PMM estão sendo inseridos no processo de adesão e 

contratualização para o 3º ciclo PMAQ-AB? 

 

Estrutura física e recursos materiais disponíveis nas unidades de saúde 

4. Adequação do ambiente nas unidades para o desenvolvimento das ações de AB 

➢ Foram desenvolvidas ações de melhoria da infraestrutura das equipes AB em função do 

censo das UBS ocorrido no 1º ciclo do PMAQ-AB?  

➢ Sua UBS foi reformada, ampliação ou construída recentemente? 

➢ Avaliação geral sobre a infraestrutura da UBS? 

 

5. Volume e qualidade dos profissionais para a execução das ações 

➢ O número de profissionais PMM é suficiente para atender às demandas da população 

adscrita à sua equipe? 

➢ Considera a formação dos profissionais PMM adequada para a atuação na AB? 

 

6. Normas de atendimento e serviços ofertados e existência de protocolos para a 

execução das ações 

➢ Os profissionais MM utilizam protocolos nacional/local para o desenvolvimento das 

ações? 



89 

➢ Há algum conflito entre os padrões presentes no PMAQ-AB e as estratégias 

estabelecidas pelas equipes AB em relação ao atendimento e oferta de serviços na UBS? 

 

Processo de trabalho das Equipes de Atenção Básica 

7. Ações da gestão para a organização do processo de trabalho das equipes de AB 

➢ Quais ações foram desenvolvidas pela gestão para melhorar o processo de trabalho da 

sua equipe com base nos resultados do PMAQ-AB? 

➢ Como foi o processo de contratualização no município? Sua equipe participou 

ativamente deste processo? De que forma? 

➢ Como avalia o processo da avaliação externa, ou seja, a presença dos avaliadores do 

PMAQ-AB? 

➢ Os resultados obtidos no 1º e 2° ciclos foram utilizados para organizar/rediscutir o 

processo de trabalho da sua equipe? De que forma? Como os resultados do PMAQ-AB 

foram trabalhados pela gestão municipal? 

➢ A gestão municipal passou a ofertar insumos, EP, infraestrutura, etc. com base em 

resultados encontrados no PMAQ-AB? 

 

8. Escopo das ações ofertadas (integralidade) 

➢ Com o PMM, houve aumento das ações ofertadas à população por sua equipe? Quais? 

➢ Como avalia o conjunto de ações a serem desenvolvidas pelas equipes de AB com base 

nos padrões estabelecidos pelo PMAQ-AB? Quais áreas as equipes apresentam maiores 

dificuldades para oferta das ações? 

➢ Observa-se incremento das ações comunitárias a partir da incorporação dos médicos 

estrangeiros pelo PMM? 

➢ Há alguma dificuldade para oferta de determinada ação em AB por parte dos 

profissionais PMM? Há diferenças na atuação entre estrangeiros e brasileiros? 

➢ Observa-se aumento da resolutividade da AB após o recebimento do profissional PMM? 

Em quais áreas?  

 

9. Organização do processo de trabalho das Equipes AB 

➢ Observam-se mudanças no processo de trabalho de sua equipe com a implementação do 

PMAQ-AB e do PMM? Quais? 

➢ Em qual área houve maior mudança no processo de trabalho em função do PMAQ-AB? 

E em função do PMM? 

➢ A porta de entrada pela APS foi fortalecida a partir da incorporação de médicos pelo 

PMM? 

➢ Como é a relação dos profissionais PMM e sua equipe de AB? E com os demais 

profissionais da rede? Há integração?  

➢ Há alguma dificuldade para inserção dos médicos PMM no processo de trabalho da sua 

equipe de AB? Ele (a) participa das reuniões de equipe? Há divergências em relação à 

forma de ofertar o cuidado? 

➢ Como a equipe acolheu o profissional PMM? Houve alguma dificuldade? 
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➢ Há algum processo de monitoramento das referências solicitadas pelos profissionais do 

PMM? Houve aumento ou diminuição? 

➢ Os resultados alcançados no PMAQ refletiram o processo de trabalho das equipes de 

AB? 

➢ Sua equipe de AB se sente motivada com o processo de avaliação do PMAQ-AB? 

➢ Qual a fase do PMAQ-AB tem colaborado para melhorias no processo de trabalho? 

➢ Qual a fase do PMAQ-AB menos colabora para mudanças no processo de trabalho? 

 

Provisão emergencial de médicos para o SUS 

10. Perfil de formação dos médicos que atuam na APS no contexto do PMM 

➢ Considera o perfil do profissional MM adequado para atuação da AB? 

➢ Qual a percepção da população em relação à atuação do profissional PMM? 

➢ Qual a principal mudança observada após a chegada dos profissionais do PMM em sua 

equipe? 

➢ Quais os principais limites? 
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APÊNDICE 1.3. 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - Grupo 3 – Usuários 

 

Entrevistado (a):  

Código da Entrevista:  Data da Entrevista:  

Município:  Início: _____ Final: _____ Duração: ____ 

Telefone:  E-mail:   

Idade:  ____________ anos Sexo:     (   ) M          (  ) F 

Profissão: ____________________________________________________________ 

Ocupação: ____________________________________________________________ 

Entrevistador: __________________________________________________________ 

 

1. Porta de entrada (acesso) e resolutividade das demandas de saúde 

➢ Com que frequência costuma vir à unidade? 

➢ Quais serviços o(a) Sr(a). procura mais frequentemente? 

➢ Com quais profissionais de saúde mais tem contato?  

➢ Quais profissionais estão mais disponíveis para te escutar? 

➢ Quando você precisa de algo e vem à unidade de saúde, costuma ter seu pedido atendido? 

Quais são? Quais não são? 

➢ Percebeu alguma mudança recente no atendimento realizado pelo médico?  

➢ O Sr(a). conhece o Programa Mais Médicos para o Brasil? O que sabe sobre ele? 

➢ Sua Unidade Básica de Saúde recebeu algum médico do PMMB? Se sim, o Sr.(a) já foi 

atendido por este profissional? Como foi o atendimento?  

➢ O profissional do PMMB era brasileiro ou estrangeiro? Caso tenha sido estrangeiro, o Sr.(a) 

teve alguma dificuldade para se comunicar com ele? Considera que foi atencioso e ouviu 

suas queixas? O problema de saúde foi resolvido neste atendimento? 

➢ (Para UBS PMMB) Que nota o Sr.(a) daria ao atendimento recebido pelo médico do MM? 

➢ O(A) Sr(a) já ouviu falar do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 

Atenção Básica (PMAQ-AB)? Sabe o que significa? 

 

2. Estrutura física e recursos materiais disponíveis nas unidades de saúde 

➢ Como avalia as condições (infraestrutura) da Unidade Básica de Saúde onde é atendido? Há 

um lugar adequado e confortável para esperar o atendimento? Os consultórios são 

adequados? 

➢ O Sr(a). percebeu se aconteceu alguma reforma ou ampliação da sua Unidade Básica de 

Saúde? Quando aconteceu? Melhoraram as condições para o atendimento? 
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➢ Sua Unidade Básica de Saúde está adaptada para receber pessoas com deficiência física? O 

espaço é adaptado? Aconteceu alguma adaptação recentemente? Quando? 

➢ Sua Unidade Básica de Saúde está bem sinalizada? O Sr.(a) consegue encontrar os serviços 

que procura? Percebeu se ocorreu alguma mudança na sinalização da UBS? 

➢ Quando quer fazer alguma queixa sobre o atendimento recebido, na UBS tem o telefone da 

auditoria em local que todos possam ver? 

 

3. Acesso aos serviços especializados e integração da rede 

➢ Que outro serviço de saúde costuma procurar? Para que?  

➢ Quando o Sr(a). precisa de uma consulta ou de um exame especializado, como consegue 

faze-los? Tem que receber o encaminhamento da sua Unidade Básica de Saúde ou procura 

o serviço especializado por conta própria? 

➢ O Sr(a). já foi encaminhado alguma vez? O atendimento pelo especialista ou a realização 

do exame especializado foi rápido ou demorou muito? O seu médico e/ou enfermeiro da 

UBS conversaram com você depois da consulta com especialista? O especialista envia 

algum papel com informações sobre sua consulta para ser entregue ao profissional da UBS? 

 

4. Escopo das ações ofertadas (integralidade) 

➢ Depois que sua unidade de saúde recebeu médico do PMM, houve aumento dos 

atendimentos à população ou continua da mesma forma que antes? 

➢ O Sr.(a) já recebeu alguma visita domiciliar dos profissionais da Unidade Básica de Saúde? 

Quem já te visitou? Já recebeu visita do médico? Já recebeu visita do médico do MM?  

➢ O Sr.(a) já participou de algum grupo ou atividade de educação em saúde promovida pelos 

profissionais da sua Unidade Básica de Saúde? Qual era o tema? Qual foi o(s) 

profissional(ais) que realizaram esta atividade? O Sr.(a) considera importante este tipo de 

atividade? 

 

5. Avaliação 

➢ Se tivesse que dar uma nota de 0 (péssimo) até 10 (excelente), para o serviço oferecido 

por essa unidade de saúde, qual seria ela? 

➢ O que mais gosta nessa unidade? Por que? 

➢ O que menos gosta nessa unidade? Por que? 

➢ Identificou alguma mudança no tipo de atendimento oferecido pela unidade de saúde? 

Qual? Há quanto tempo? 

➢ O que considera que pode ter colaborado nessa mudança? 

➢ Descreva como era antes. E como está agora? 

➢ O Ministério da Saúde avaliou essa unidade. Sabe qual foi o resultado dessa avaliação? 
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APÊNDICE 2.1. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Gestores e Gerentes de saúde) 

Título do Projeto: Efeitos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 

Atenção Básica e do Programa Mais Médicos em municípios do Estado do Rio de Janeiro 

Parecer de aprovação no CEP nº _____ de ____ de _____________ de 2016. 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Aluísio Gomes da Silva Jr 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 2629-9353  

E-mail: agsilvaj@gmail.com 

Endereço Institucional dos Pesquisadores: 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Saúde Coletiva – Prédio Anexo HUAP – Rua 

Marques do Paraná 303, 3º andar - Centro Niterói-RJ. 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa em que o Pesquisador Registrou o Projeto de 

Pesquisa: 

Universidade Federal Fluminense – HUAP - Rua Marques do Paraná 303, 4º andar - Centro 

Niterói-RJ. 

 

Participante da Pesquisa: ______________________________________________________ 

Idade: _____ anos  R.G______________________________________ 

 

Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Ele contém explicações sobre o estudo que você está sendo convidado a participar. 

Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) você deverá ler e 

compreender todo o conteúdo. Ao final, caso decida participar, você será solicitado a assiná-lo e 

receberá uma cópia do mesmo. 

Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido bem. A equipe deste estudo 

responderá às suas perguntas a qualquer momento (antes, durante e após o estudo). 

O (a) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: 

Efeitos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica 

(PMAQ-AB) e do Programa Mais Médicos (PMM) em municípios do Estado do Rio de 

Janeiro que pretende identificar e analisar os efeitos do PMAQ-AB e do PMM na gestão da 
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atenção básica, melhoria da infraestrutura, processo de trabalho das equipes, provisão de médicos 

para a atenção básica, provisão dos cuidados em saúde e formação médica. 

Serão utilizadas três grandes estratégias de pesquisa: 1) análise de dados secundários 

obtidos nos Sistemas de Informação do SUS; 2) entrevistas semiestruturadas com gestores de 

Saúde e Educação, profissionais de saúde e usuários; e 3) análise de documentos. Todo o material 

referente à pesquisa ficará guardado no Acervo do Laboratório Universitário de Planejamento e 

Formação em Saúde (LUPA- Saúde) do Departamento de Planejamento em Saúde da 

Universidade Federal Fluminense podendo, além dos objetivos definidos nesta pesquisa, ser 

utilizados para fins pedagógicos e acadêmicos respeitando os preceitos éticos definidos pela 

Resolução 466/2012, com a garantia inequívoca de que durante e após este estudo sua identidade 

não seja exposta.  

Informa-se ainda que: 

1) O(a) Sr(a). tem o direito de analisar se quer ou não participar desse estudo e terá liberdade 

de retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar da pesquisa; 

2) O(a) Sr(a).receberá respostas ou esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas acerca dos 

procedimentos e outros assuntos relacionados com a pesquisa; 

3) Sua participação não gerará gastos para o(a)Sr(a).; 

4) A entrevista ou questionário poderá lhe causar algum desconforto, por reviver memórias 

sobre pessoas ou eventos que podem não ter sido agradáveis. Ao longo deste processo será 

tomado o devido cuidado para que o(a) Sr(a). tenha assegurado  o direito de interromper, 

sugerir pausas, a fim de garantir que se sinta confortável na condição de entrevistado ou 

respondente de questionário; 

5) As entrevistas serão gravadas após sua autorização e, em seguida, transcritas e analisadas. 

Esse material será guardado e conservado por tempo indefinido, pelo Coordenador da 

Pesquisa sendo seu acesso restrito para estudos e pesquisas, de caráter exclusivamente 

acadêmico;  

6) O coordenador da pesquisa compromete-se com a requisição de confidencialidade dos 

pesquisadores envolvidos e com o sigilo da identidade dos entrevistados, bem como com 

a guarda da documentação referente; 

7) Os resultados serão divulgados por meio de Periódicos Científicos, Anais de Congressos 

Científicos, Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e 
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Doutorado e Livros Impressos e Eletrônicos e neles se manterá o caráter confidencial das 

informações relacionadas à sua privacidade; 

8) Sua recusa não lhe trará nenhum prejuízo em relação ao pesquisador ou à instituição. 

CONSENTIMENTO 

A pesquisa me foi explicada. Qualquer problema que eu tive, ao ler e/ou compreender, me foi 

esclarecido. Eu tive a chance de fazer as perguntas que desejei e elas foram respondidas. Eu 

concordo em participar e recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

rubricado e assinado em todas as suas folhas. 

_________________, ___ de ___________2016. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do participante da Pesquisa 

______________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador que obteve o consentimento 

____________________________________ 

Responsável: Prof. Dr. Aluísio Gomes da Silva Jr. 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Saúde Coletiva 

Rua Marquês de Paraná - 303 – 3º Andar 

– Centro - 24030-215 

Niterói, RJ - Brasil 

Tel: 55 (21) 2629-9353 

E-mail:  HYPERLINK 

"mailto:agsilvaj@gmail.com"agsilvaj@gma
il.com  

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em 

geral, poderão entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, 

para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações: 

E-mail:  HYPERLINK 

"mailto:etica@vm.uff.br"etica@vm.uff.br  Tel/fax: 

(21) 2629-9189 
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APÊNDICE 2.2. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Profissionais de saúde) 

Título do Projeto: Efeitos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 

Atenção Básica e do Programa Mais Médicos em municípios do Estado do Rio de Janeiro 

Parecer de aprovação no CEP nº _____ de  ____ de _____________ de 2016. 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Aluísio Gomes da Silva Jr 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 2629-9353  

E-mail: agsilvaj@gmail.com 

Endereço Institucional dos Pesquisadores: 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Saúde Coletiva – Prédio Anexo HUAP – Rua 

Marques do Paraná 303, 3º andar - Centro Niterói-RJ. 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa em que o Pesquisador Registrou o Projeto de 

Pesquisa: 

Universidade Federal Fluminense – HUAP - Rua Marques do Paraná 303, 4º andar - Centro 

Niterói-RJ. 

Participante da Pesquisa, ______________________________________________________ 

Idade: _____ anos  R.G______________________________________ 

 

Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Ele contém explicações sobre o estudo que você está sendo convidado a participar. 

Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) você deverá ler e 

compreender todo o conteúdo. Ao final, caso decida participar, você será solicitado a assiná-lo e 

receberá uma cópia do mesmo. 

Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido bem. A equipe deste estudo 

responderá às suas perguntas a qualquer momento (antes, durante e após o estudo). 

O (a) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: 

Efeitos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica 

(PMAQ-AB) e do Programa Mais Médicos (PMM) em municípios do Estado do Rio de 

Janeiro que pretende identificar e analisar os efeitos do PMAQ-AB e do PMM na gestão da 

atenção básica, melhoria da infraestrutura, processo de trabalho das equipes, provisão de médicos 

para a atenção básica, provisão dos cuidados em saúde e formação médica. 
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Serão utilizadas três grandes estratégias de pesquisa: 1) análise de dados secundários 

obtidos nos Sistemas de Informação do SUS; 2) entrevistas semiestruturadas com gestores de 

Saúde e Educação, profissionais de saúde e usuários; e 3) análise de documentos. Todo o material 

referente à pesquisa ficará guardado no Acervo do Laboratório Universitário de Planejamento e 

Formação em Saúde (LUPA- Saúde) do Departamento de Planejamento em Saúde da 

Universidade Federal Fluminense podendo, além dos objetivos definidos nesta pesquisa, ser 

utilizados para fins pedagógicos e acadêmicos respeitando os preceitos éticos definidos pela 

Resolução 466/2012, com a garantia inequívoca de que durante e após este estudo sua identidade 

não seja exposta.  

Informa-se ainda que: 

1) O(a) Sr(a). tem o direito de analisar se quer ou não participar desse estudo e terá liberdade 

de retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar da pesquisa; 

2) O(a) Sr(a) receberá respostas ou esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas acerca dos 

procedimentos e outros assuntos relacionados com a pesquisa; 

3) Sua participação não gerarágastos para o(a)Sr(a).; 

4) A entrevista ou questionário poderá lhe causar algum desconforto, por reviver memórias 

sobre pessoas ou eventos que podem não ter sido agradáveis. Ao longo deste processo será 

tomado o devido cuidado para que o(a) Sr(a).  tenha assegurado o direito de interromper, 

sugerir pausas, a fim de garantir que se sinta confortável na condição de entrevistado ou 

respondente de questionário; 

5) As entrevistas serão gravadas após sua autorização e, em seguida, transcritas e analisadas. 

Esse material será guardado e conservado por tempo indefinido, pelo Coordenador da 

Pesquisa sendo seu acesso restrito para estudos e pesquisas, de caráter exclusivamente 

acadêmico;  

6) O coordenador da pesquisa compromete-se com a requisição de confidencialidade dos 

pesquisadores envolvidos e com o sigilo da identidade dos entrevistados, bem como com 

a guarda da documentação referente; 

7) Os resultados serão divulgados por meio de Periódicos Científicos, Anais de Congressos 

Científicos, Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e 

Doutorado e Livros Impressos e Eletrônicos e neles se manterá o caráter confidencial das 

informações relacionadas à sua privacidade; 

8) Sua recusa não lhe trará nenhum prejuízo em relação ao pesquisador ou à instituição. 

CONSENTIMENTO 
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A pesquisa me foi explicada. Qualquer problema que eu tive, ao ler e/ou compreender, me foi 

esclarecido. Eu tive a chance de fazer as perguntas que desejei e elas foram respondidas. Eu 

concordo em participar e recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

rubricado e assinado em todas as suas folhas. 

 

___________________, ___ de ___________2016. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do participante da Pesquisa 

______________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador que obteve o consentimento 

____________________________________ 

Responsável: Prof. Dr. Aluísio Gomes da Silva Jr. 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Saúde Coletiva 

Rua Marquês de Paraná - 303 – 3º Andar 

– Centro - 24030-215 

Niterói, RJ - Brasil 

Tel: 55 (21) 2629-9353 

E-mail:  HYPERLINK 

"mailto:agsilvaj@gmail.com"agsilvaj@gmai
l.com 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em 

geral, poderão entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, 

para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações: 

E-mail:  HYPERLINK 

"mailto:etica@vm.uff.br"etica@vm.uff.br  Tel/fax: 

(21) 2629-9189 
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APÊNDICE 2.3. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Usuários) 

Título do Projeto: Efeitos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 

Atenção Básica e do Programa Mais Médicos em municípios do Estado do Rio de Janeiro 

Parecer de aprovação no CEP nº _____ de  ____ de _____________ de 2016. 

Pesquisador Responsável: Prof. Aluísio Gomes da Silva Jr 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 2629-9353  

E-mail: agsilvaj@gmail.com 

Endereço Institucional dos Pesquisadores: 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Saúde Coletiva – Prédio Anexo HUAP – Rua 

Marques do Paraná 303, 3º andar - Centro Niterói-RJ. 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa em que o Pesquisador Registrou o Projeto de 

Pesquisa: 

Universidade Federal Fluminense – HUAP - Rua Marques do Paraná 303, 4º andar - Centro 

Niterói-RJ. 

Participante da Pesquisa, ______________________________________________________ 

Idade: _____ anos  R.G______________________________________ 

 

Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Ele contém explicações sobre o estudo que você está sendo convidado a participar. 

Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) você deverá ler e 

compreender todo o conteúdo. Ao final, caso decida participar, você será solicitado a assiná-lo e 

receberá uma cópia do mesmo. 

Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido bem. A equipe deste estudo 

responderá às suas perguntas a qualquer momento (antes, durante e após o estudo). 

O (a) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: 

Efeitos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica 

(PMAQ-AB) e do Programa Mais Médicos (PMM) em municípios do Estado do Rio de 

Janeiro que pretende conhecer como as equipes de atenção básica estão atuando no atendimento 

ao Sr (a) e sua família neste município. Sua participação consistirá em participar de uma 

entrevista. 



100 

Serão utilizadas três grandes estratégias de pesquisa: 1) análise de dados secundários 

obtidos nos Sistemas de Informação do SUS; 2) entrevistas semiestruturadas com gestores de 

Saúde e Educação, profissionais de saúde e usuários; e 3) análise de documentos. Todo o material 

referente à pesquisa ficará guardado no Acervo do Laboratório Universitário de Planejamento e 

Formação em Saúde (LUPA- Saúde) do Departamento de Planejamento em Saúde da 

Universidade Federal Fluminense podendo, além dos objetivos definidos nesta pesquisa, ser 

utilizados para fins pedagógicos e acadêmicos respeitando os preceitos éticos definidos pela 

Resolução 466/2012, com a garantia inequívoca de que durante e após este estudo sua identidade 

não seja exposta.  

Informa-se ainda que: 

1) O(a) Sr(a). tem o direito de analisar se quer ou não participar desse estudo e terá liberdade 

de retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar da pesquisa; 

2) O(a) Sr(a).receberá respostas ou esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas acerca dos 

procedimentos e outros assuntos relacionados com a pesquisa; 

3) Sua participação não gerarágastos para o(a)Sr(a).; 

4) A entrevista ou questionário poderá lhe causar algum desconforto, por reviver memórias 

sobre pessoas ou eventos que podem não ter sido agradáveis. Ao longo deste processo será 

tomado o devido cuidado para que o(a) Sr(a).  tenha assegurado  o direito de interromper, 

sugerir pausas, a fim de garantir que se sinta confortável na condição de entrevistado ou 

respondente de questionário; 

5) As entrevistas serão gravadas, após sua autorização e, em seguida, transcritas e analisadas. 

Esse material será guardado e conservado por tempo indefinido, pelo Coordenador da 

Pesquisa sendo seu acesso restrito para estudos e pesquisas, de caráter exclusivamente 

acadêmico; 

6) O coordenador da pesquisa compromete-se com a requisição de confidencialidade dos 

pesquisadores envolvidos e com o sigilo da identidade dos entrevistados, bem como com 

a guarda da documentação referente; 

7) Os resultados serão divulgados por meio de Periódicos Científicos, Anais de Congressos 

Científicos, Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e 

Doutorado e Livros Impressos e Eletrônicos e neles se manterá o caráter confidencial das 

informações relacionadas à sua privacidade; 

8) Sua recusa não lhe trará nenhum prejuízo em relação ao pesquisador ou à instituição. 
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CONSENTIMENTO 

A pesquisa me foi explicada. Qualquer problema que eu tive, ao ler e/ou compreender, me foi 

esclarecido. Eu tive a chance de fazer as perguntas que desejei e elas foram respondidas. Eu 

concordo em participar e recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

rubricado e assinado em todas as suas folhas. 

 

___________________, ___ de ___________2016. 

_____________________________________________________ 

Assinatura do participante da Pesquisa 

______________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador que obteve o consentimento 

____________________________________ 

Responsável: Prof. Dr. Aluísio Gomes da Silva Jr. 

 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Saúde Coletiva 

Rua Marquês de Paraná - 303 – 3º Andar 

– Centro - 24030-215 

Niterói, RJ - Brasil 

Tel: 55 (21) 2629-9353 

E-mail:  HYPERLINK 

"mailto:agsilvaj@gmail.com"agsilvaj@gmai
l.com 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em 

geral, poderão entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, 

para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações: 

E-mail:  HYPERLINK 

"mailto:etica@vm.uff.br"etica@vm.uff.br Tel/fax: 

(21) 2629-9189 
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APÊNDICE 3. 
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