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RESUMO 
 
 

ALMEIDA, Adriana Paula de. Análise da Gestão Municipal na Implementação da Estratégia de 
Saúde da Família em Divinópolis/MG (1996 – 2004). Niterói, 2010. Dissertação (Mestrado em 
Saúde Coletiva) – Instituto de Saúde da Comunidade, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2010. 
 
 
Após a criação do SUS, os municípios foram estimulados progressivamente a assumir a gestão do 
sistema municipal de saúde, havendo um forte direcionamento do Ministério da Saúde, com 
indução financeira para que algumas políticas fossem implementadas no nível local, fato que 
ocorreu, por exemplo, com o Programa de Saúde da Família. Ao analisar a gestão municipal na 
implantação e implementação do PSF no município de Divinópolis, a partir do referencial do 
Triângulo de Governo, no período de 1996 a 2004, foi possível identificar duas fases distintas. A 
existência de dois Triângulos, com robustez diferenciada, foi detectada e marcada pela mudança 
na gestão municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: gestão em saúde, atenção básica, descentralização, saúde da família 
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ABSTRACT 
 
 

ALMEIDA, Adriana Paula de. Análise da Gestão Municipal na Implementação da Estratégia de 
Saúde da Família em Divinópolis/MG (1996 – 2004). Niterói, 2010. Dissertação (Mestrado em 
Saúde Coletiva) – Instituto de Saúde da Comunidade, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2010. 
 
 
Upon the creation of SUS, municipalities were progressively stimulated into assuming the 
management of the municipal health care system, following a strong lead of the Ministry of 
Health, with financial induction to support the fulfilment of local health policy, as observed in the 
Family Health Program (PSF). By analising the municipal administration in the establishment 
and conduction of the PSF in Divinópolis from 1996 to 2004, using as reference the Triangle of 
Government, two distinct stages were identified. The existence of two triangles, with different 
strenght, was detected and marked by the change in the municipal administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: health care management, primary care, decentralization, family health. 
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1 - INTRODUÇÃO: 

A minha graduação em Fisioterapia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, foi 

fortemente balizada pela participação no movimento estudantil. A militância no Diretório 

Acadêmico – DA, no Diretório Central dos Estudantes – DCE – e na Executiva Nacional dos 

Estudantes de Fisioterapia – ENEFi, foi, sem dúvidas, um dos pontos mais marcantes da minha 

formação. 

A associação desta militância com as aulas da disciplina de Fisioterapia Preventiva, a 

participação no VERSUS-Brasil (estágio de vivência no SUS realizado em parceria entre o 

Ministério da Saúde e o Movimento Estudantil) e o estágio curricular em Atenção Primária me 

colocaram definitivamente em contato com o Sistema Único de Saúde. Após a formatura, foi 

grande a influência da participação no Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis para me 

motivar a entender melhor a gestão do SUS e, posteriormente, a buscar mais conhecimento sobre 

ela, nos cursos de pós-graduação. 

Durante a participação no Conselho Municipal de Saúde, podendo acompanhar mais de 

perto a gestão de saúde em Divinópolis, comecei a me questionar sobre a condução e o 

investimento feito na Estratégia de Saúde da Família. A curiosidade de compreender a dinâmica 

da gestão na condução desta e de outras políticas aliada à inserção no mestrado disparou a busca 

por ferramentas metodológicas que permitissem uma análise crítica e técnica da ação de governar 

naquele contexto, com o entendimento de que era necessário discernir a pesquisadora da 

militante. 

A avaliação realizada em 2005 pelo Estudo de Linha de Base do PROESF (Projeto de 

Expansão e Consolidação à Saúde da Família) utilizou o Triângulo de Governo, de Carlos Matus 

(1), para a aquisição de informações sobre a dimensão político-institucional na implantação do 

PSF nos municípios com mais de cem mil habitantes dos Estados de Minas Gerais e Espírito 
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Santo, entre eles Divinópolis. A partir deste estudo foi feita a opção por aprofundar a análise na 

compreensão do desenvolvimento da Gestão em nível municipal na condução de um projeto 

estratégico para a mudança do modelo assistencial. 

Divinópolis fica localizada na Região Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais, tem sua 

economia baseada na indústria e no comércio, e é pólo de Micro e Macrorregião de Saúde, sendo 

referência para 13 e 57 municípios, respectivamente. Foi habilitado em Gestão Plena do Sistema 

Municipal segundo a NOB 96 (2), em 1998, tem na rede própria unidades básicas de saúde, 

unidades de PSF, um Pronto Socorro, um SERSAM (Serviço de Referência em Saúde Mental), 

uma Policlínica de Especialidades e um Centro de Referência em Vigilância da Saúde Ambiental. 

Também sedia o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Itapecerica – CISVI, que atende, 

incluindo Divinópolis, oito municípios da região, o atendimento hospitalar é contratado, em 

grande parte, de um hospital filantrópico da cidade. 

Com a criação do SUS pela Constituição de 1988 (3) e sua regulamentação pela Lei 

Orgânica da Saúde, de 1990 (4,5), foram estabelecidos os seus princípios organizacionais e 

doutrinários. Os primeiros versam sobre a descentralização, a regionalização e hierarquização da 

rede e participação social e os últimos sobre a universalidade, a equidade e a integralidade. 

Dentre estes princípios, a descentralização disparou um processo gradativo de repasse de 

responsabilidades da gestão do sistema de saúde para os municípios. 

A municipalização, como também é chamada a descentralização, foi fortemente 

normatizada, tendo como exemplo as NOB’s 93 (6) e 96 (2) e a NOAS 01/02 (7), ampliando 

gradativamente a autonomia dos municípios sobre a gestão dos serviços de saúde, seja apenas em 

Atenção Básica, ou no sistema municipal como um todo. Foram criados os repasses financeiros 

fundo a fundo, em que o município recebe diretamente da União verbas para a execução dos 

serviços de saúde, em todos os níveis de atenção, e instrumentos, como a PPI – Programação 
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Pactuada Integrada – permitindo que os municípios negociassem entre si, mediados pelo Estado, 

a compra e venda de serviços diagnósticos, ambulatoriais e hospitalares, buscando um 

atendimento integral à população usuária (2). 

Neste processo, o Ministério da Saúde tornou-se um forte indutor das políticas de saúde, 

utilizando do repasse de recursos financeiros para que os municípios fossem impelidos a adotar 

estas políticas (8). Os municípios habilitados em Gestão Plena do Sistema Municipal, por sua 

função de gerir e organizar toda a assistência à saúde de seus munícipes, se tornaram espaço 

privilegiado na implementação destas políticas (9).  

Porém, a capacidade administrativa dos gestores municipais para exercer esta função não 

estava garantida, como conseqüência da centralização administrativa dominante no governo 

militar (10). Ao assumir a função de gerir os sistemas de saúde, os municípios tiveram que 

aprender a lidar com diversos desafios, como organizar a rede de atenção buscando uma 

assistência à saúde equânime e integral, integrando os diversos níveis de assistência e os 

prestadores públicos e privados, negociar com outros municípios os procedimentos na pactuação 

da PPI, promover a capacitação dos seus profissionais, administrar o Fundo Municipal de Saúde, 

realizar a gestão compartilhada do sistema de saúde com o Conselho Municipal de Saúde, entre 

outras. Esta capacidade foi sendo construída ao longo dos anos, gerando um aprendizado 

institucional para esta tarefa, ainda em construção.  

Neste sentido, a implantação de políticas de saúde se transforma em um grande 

aprendizado para os municípios, havendo peculiaridades em cada local, mas também pontos 

comuns, por exemplo, entre os municípios de mesmo porte. Um exemplo disto foi a implantação 

da Estratégia de Saúde da Família em que, apesar das diferenças entre os municípios, alguns 

pontos comuns foram apontados por diversos autores (11; 12). Este fato que nos levou a 

questionar: Como se deu no município de Divinópolis-MG a implantação e implementação da 



 22 

ESF? Como se comportaram as variáveis Projeto, Capacidade de Governo e Governabilidade em 

relação ao Saúde da Família?  

Neste sentido, o objetivo geral deste estudo foi: Analisar a gestão municipal na 

implantação e implementação da Estratégia de Saúde da Família no município de Divinópolis-

MG no período de 1996 a 2004. Para esta tarefa, utilizamos o Triângulo de Governo, de Carlos 

Matus (1) e, assim, foram definidos os objetivos específicos: 1) identificar e analisar o Projeto do 

PSF no município de Divinópolis, no período determinado; 2) analisar a Capacidade de Governo 

na implantação e implementação do PSF nos nove anos que compreenderam o estudo e 3) 

discutir aspectos relacionados à construção da Governabilidade do Projeto do PSF municipal. 

A realização deste estudo permitiu responder ao menos parcialmente estas perguntas, e 

levantou mais questionamentos sobre o sistema de saúde municipal. O trabalho está dividido em 

quatro partes, a primeira delas (Elementos Teóricos) apresenta um resgate teórico-histórico do 

desenvolvimento das políticas públicas no Brasil do início do século XX até a criação do SUS, 

em 1988, com a Descentralização promovendo um aumento da responsabilidade dos municípios 

na gestão dos sistemas de saúde locais, inclusive com a descrição de algumas ferramentas criadas 

para isto. Esta parte também faz um relato do debate sobre a Atenção Primária e as características 

da Estratégia de Saúde da Família, proposta pelo Brasil para promover a mudança do modelo 

hegemônico de saúde. 

A segunda parte (Considerações Metodológicas) descreve a formulação deste estudo de 

caso e as etapas do trabalho de campo: coleta de dados e entrevistas. Descreve também o 

referencial teórico-metodológico do Triângulo de Governo e o direcionamento feito para a 

análise dos dados a partir dele. Na terceira parte (Apresentação e Discussão dos Resultados) está 

descrito o contexto deste estudo, em um breve histórico sobre a saúde no município de 

Divinópolis, assim como a análise dos documentos e entrevistas, com a discussão sobre as 
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informações encontradas. A última parte (Conclusão) faz um resgate do caminho utilizado na 

pesquisa e apresenta algumas proposições para a gestão municipal na condução da Estratégia de 

Saúde da Família no município. 
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2 – ELEMENTOS TEÓRICOS 

2.1 – O Sistema de Saúde Brasileiro e a Descentralização da Gestão 

 As doenças infecto-contagiosas eram um grande problema de saúde pública no início do 

século XX, no Brasil. Nessa conjuntura, predominavam doenças como febre amarela urbana, 

varíola, tuberculose, sífilis, além das endemias rurais. A busca pelo controle dessas doenças 

disparou diversas ações nos centros urbanos e no interior do país. A ocorrência de epidemias e 

doenças pestilentas nesse período, ameaçando os interesses do modelo agrário-exportador, 

favoreceu uma resposta do Estado mediante a organização de serviços de saúde pública e a 

realização de campanhas sanitárias. No interior do país, foram criados os Postos de Profilaxia 

Rural, unidades de saúde financiadas pela União e administradas pelos estados, para combate aos 

principais agravos (13).  

 A partir de 1930, durante o governo Vargas, associado às ações de Saúde Pública, houve 

um grande crescimento da assistência à saúde destinada aos trabalhadores com vínculo formal, 

que teve origem nas Caixas de Aposentadorias e Pensões – CAPs, criadas em 1923 (13). As 

CAPs eram organizadas pelas empresas e financiadas pelos trabalhadores, voltando-se 

prioritariamente para benefícios e pensões, oferecendo também serviços médicos. Na década 

seguinte, as CAPs foram transformadas nos Institutos de Aposentadorias e Pensões - IAPs, e 

passaram a se organizar em torno das categorias profissionais. Estes Institutos foram fundidos em 

1966, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, momento no qual a 

Previdência se firma como principal órgão de financiamento dos serviços de saúde no país. Na 

década seguinte foram criados o MPAS – Ministério da Previdência e Assistência Social e o 

SINPAS – Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, consolidando o Sistema de 

Saúde Previdenciário (14, 16). 
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Durante décadas predominou no país um duplo modelo de assistência à saúde. O primeiro 

deles, de caráter coletivo, era conduzido pelo Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP) – 

transformado em Ministério da Educação e Saúde (MES) – e tinha como objetivo combater as 

doenças infecto-contagiosas, endemias e epidemias. O outro, com foco no indivíduo, fazia parte 

do sistema previdenciário, atendia os trabalhadores com vínculo formal acometidos pelas 

enfermidades que os impediam de trabalhar, e estava sob o comando do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio – MTIC (14). 

Após décadas de uma assistência à saúde que privilegiava apenas alguns grupos, os 

Programas de Extensão da Cobertura tentaram, a partir da década de 1970, atingir o grupo 

populacional desassistido, usando tecnologias simples, que articulavam ações de saneamento e de 

saúde, executadas basicamente por pessoal auxiliar. Experiências como o Fundo de Assistência e 

Previdência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL, o Plano de Pronta Ação – PPA, o Programa de 

Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento – PIASS e o Programa Nacional de Serviços 

Básicos de Saúde – PREV-SAÚDE foram alcançando a população sem acesso aos serviços de 

saúde, permitindo avanços na universalização da atenção (16). 

Apesar da criação destes programas, a assistência prestada dentro dos hospitais ainda era 

predominante no início dos anos 80, com um modelo de saúde prioritariamente curativo. Neste 

contexto, a criação das Ações Integradas de Saúde – AIS, permitiu que União, Estados e 

Municípios conquistassem avanços consistentes no que diz respeito ao fortalecimento da rede 

básica ambulatorial, contratação de recursos humanos, articulação com serviços públicos 

municipais, revisão do papel dos serviços privados e até na participação da população na gestão 

dos serviços, em alguns municípios do país (17). Com as AIS, houve uma maior participação dos 

municípios na prestação de serviços ambulatoriais básicos, gerando um aumento no número de 
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unidades de saúde e permitindo que os municípios começassem a atuar na gestão do sistema de 

saúde. 

Anterior à criação das AIS, surge no Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que tem 

seu marco inicial na criação do CEBES – Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, em 1976, cuja 

origem é atribuída aos Departamentos de Medicina Preventiva e ao Curso de Saúde Pública da 

USP (Universidade de São Paulo). O Movimento da Reforma Sanitária se expandiu entre os 

profissionais de saúde e se inseria na luta contra a ditadura militar preconizando um modelo 

assistencial que destacava a importância da Atenção Primária à Saúde (15). 

Com o fim da ditadura militar e posse de um presidente civil na segunda metade da 

década de 1980, grandes transformações no setor saúde tiveram início. A 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em 1986, debateu um conceito mais amplo de saúde e defendeu o 

fortalecimento e expansão do setor público na saúde dando bases para a criação do Sistema Único 

de Saúde – SUS (18). 

Com o objetivo de fazer a transição entre as AIS e o SUS, foi criado em 1987 o SUDS – 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, cujos princípios básicos eram a universalização, a 

descentralização, a equidade, a regionalização, a hierarquização e a participação comunitária 

(19), princípios estes que se consolidaram na proposta do Sistema Único de Saúde.  

Todo este movimento em torno do sistema de saúde, situado dentro de um processo mais 

amplo, de redemocratização do país, culminou na promulgação da oitava Constituição Brasileira, 

em 1988, a chamada Constituição Cidadã, que criou o SUS, versando sobre a saúde entre os 

capítulos 196 e 200 (3). O Sistema Único de Saúde tem sua regulamentação iniciada dois anos 

depois, com a chamada “Lei Orgânica”, que engloba as Leis 8.080/90 e 8.142/90 (20). 

Na criação do SUS foram determinados princípios, que podem ser divididos em duas 

ordens distintas e inter-relacionadas, os princípios éticos/doutrinários e os princípios 
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organizacionais/operativos. Estes princípios constituem um todo interdependente e devem 

desenvolver-se em constante interação. Os princípios éticos são a universalidade, equidade e 

integralidade e os princípios organizacionais são a descentralização, a regionalização e 

hierarquização da rede e participação social (20). 

Após anos de centralização das políticas de saúde e da sua administração, o SUS 

estabelece como um dos seus princípios norteadores a “descentralização político-administrativa, 

com direção única em cada esfera de governo”, tendo como ênfase a “descentralização dos 

serviços para os municípios”, também chamada de municipalização - Capítulo II, artigo 7º, item 

IX - alínea a (4).  

Para Viana e Machado (8), no Brasil, durante a década de 1990 houve um processo de 

descentralização político administrativa sem precedentes na área da saúde, sob regulação do 

Ministério da Saúde. Este processo, induzido por uma intensa normatização, é definido por 

Arretche (21) genericamente como a “institucionalização no plano local de condições técnicas 

para a implementação de tarefas de gestão de políticas sociais”.  

As NOBs – Normas Operacionais Básicas contribuíram de forma significativa para este 

processo. As NOBs 91 e 92 começaram a ampliar o envolvimento municipal na constituição do 

SUS às custas de uma perda das funções do estado, o que acabou gerando, segundo Levcovitz, 

Lima e Machado (22) uma lógica de formação de sistemas municipais isolados e desintegrados 

regionalmente. Estas NOBs privilegiavam os procedimentos realizados e limitavam 

consideravelmente os municípios e estados no direcionamento do modelo assistencial a ser 

adotado (22). As Normas Operacionais que as sucederam, NOBs 93 (6) e 96 (2) avançaram na 

indução da descentralização, criando modalidades de gestão sobre o sistema municipal de saúde, 

também institucionalizaram o repasse financeiro fundo a fundo atrelado ao número de habitantes 

do município e aos programas por eles realizados. 
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Conforme a NOB/SUS/93 (6), item 1, sub-item f do Anexo:  

“o objetivo mais importante que se pretende alcançar com a descentralização do 

SUS é a completa reformulação do modelo assistencial hoje dominante, centrado na 

assistência médico-hospitalar individual, assistemática, fragmentada e sem garantia de 

qualidade, deslocando o eixo deste modelo para a assistência integral universalizada e 

equânime, regionalizada e hierarquizada, e para a prática da responsabilidade sanitária em 

cada esfera de governo, em todos os pontos do sistema.” 

 
Viana e Machado (8) destacam que, a partir de 1998, a descentralização “é acoplada a 

estratégias de indução da organização da rede e mudança no modelo de atenção e estendida às 

áreas de vigilância epidemiológica e sanitária, sob forte regulação federal”.  

A NOB 96 (3), cujas determinações só foram implantadas no início de 1998, instituiu o 

Piso da Atenção Básica – PAB. O PAB apresenta um componente fixo cujo valor repassado aos 

municípios, do fundo nacional ao fundo municipal de saúde, é calculado com base na população 

residente – per capita, segundo dados do IBGE. Outro componente do PAB é um valor adicional 

e proporcional à parte fixa, que varia de acordo com a realização de ações de vigilância sanitária, 

epidemiológica e ambiental, assistência farmacêutica básica, combate a carências nutricionais, e 

com a presença de equipes de SF e PACS (3, 20). 

Em relação às modalidades de gestão, a NOB 93 apresentava três opções aos municípios, 

Incipiente, Parcial e Semi-Plena, sendo esta última a mais ampla delas (6).  Com a NOB 96 (3), 

os municípios passam a ter duas possibilidades, a Gestão Plena da Atenção Básica, em que se 

tornariam responsáveis pelo atendimento ambulatorial básico aos seus munícipes, e a Gestão 

Plena do Sistema Municipal, em que o município passa a ser o gestor de toda a assistência à 

saúde da população local, inclusive aquela realizada pelo SUS por prestadores de serviço não 

públicos (20). A NOAS 01/02 alterou a modalidade de Gestão Plena da Atenção Básica para 

Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada – GPAB-A (7). 
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Viana et al (23) consideraram que os municípios que passaram pela condição de Gestão 

Semiplena da NOB 93 antes de serem habilitados em Gestão Plena do Sistema pela NOB 96 

tinham alto aprendizado institucional e conseguiram alcançar um adensamento do seu sistema de 

saúde, porém, isso não resultou na ampliação do acesso da população aos serviços existentes. 

Com a descentralização, os municípios passaram a ter mais responsabilidades em relação 

ao sistema de saúde local, tendo que administrar as unidades de assistência à saúde, em sua 

maioria, municipalizadas após a Constituição de 1988 (20), porém isto não indicava que os 

municípios estavam preparados para assumir esta função. Conforme destacaram Arretche e 

Marques (10), o legado do modelo centralizado vigente no período anterior ao SUS foi uma baixa 

capacidade administrativa por grande parte dos municípios na gestão da política de saúde.  

Ao utilizar uma estratégia de descentralização fortemente induzida pela transferência de 

recursos financeiros para os municípios, relacionada à adesão a determinadas políticas de saúde, 

o Brasil foi capilarizando a gestão dos sistemas de saúde locais. Neste contexto, os municípios 

habilitados em Gestão Plena do Sistema Municipal se tornaram protagonistas na execução de 

políticas definidas nas instâncias intergestoras, passando a ser espaço privilegiado da implantação 

das políticas de saúde (9). 

Para exercer o papel de gestor do SUS municipal e realizar a implantação de políticas 

públicas, as Secretarias Municipais Saúde tiveram que ampliar a sua capacidade administrativa, 

técnica e contábil. Porém, Vilasbôas e Paim (9) apontam para uma limitada incorporação do 

planejamento na formulação e conseqüente condução de políticas de saúde no nível municipal, 

relacionando-a à complexidade institucional da conformação do SUS. O incremento da 

capacidade administrativa dos municípios não foi linear, na medida em que foram assumidas as 

funções da gestão dos sistemas de saúde. 
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Neste sentido, ao longo dos anos, vários instrumentos de gestão foram criados pelo 

Ministério da Saúde, na tentativa de que os municípios aumentassem a sua capacidade de gerir e 

organizar os sistemas de saúde municipais, vislumbrando o acesso da população aos serviços de 

saúde, obedecendo aos princípios da universalização, equidade e integralidade.  

Dentre eles, destacamos o Plano Municipal de Saúde e o Relatório de Gestão, documentos 

que se tornaram obrigatórios, a partir da Lei 8.080/90, e vincularam o repasse financeiro à sua 

existência, a partir da Lei 8.142/90 (24). Estes documentos foram definidos como pré-requisitos 

obrigatórios para habilitação em condições de gestão previstas pelas NOBs 93 e 96 e pela NOAS 

01/02 e atualmente são parte dos instrumentos do Sistema de Planejamento do SUS (25). 

Estes documentos devem conter dados sobre o município e a saúde da sua população, 

assim como as ações propostas e/ou executadas, a sua elaboração deve ser feita pela equipe de 

gestão do sistema e o Conselho Municipal de Saúde deve apreciá-los e aprová-los (24). A 

dinâmica prevista na elaboração e aprovação dos documentos referidos demonstra um incentivo 

às atividades de planejamento e participação popular para a área da saúde. 

O Plano Municipal de Saúde é a formalização de um projeto, como o próprio nome diz. 

De uma forma geral, ele deve apresentar um diagnóstico da saúde da população a ser atingida, 

assim como uma apresentação da estrutura do sistema de saúde e, em seguida, as propostas a 

serem realizadas nos quatro anos a que ele se refere. O seu período de vigência deve acompanhar 

outros instrumentos de gestão municipal, como o Plano Pluri Anual – PPA, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA (25). 

Na Portaria 548/2001 (24) está descrito o Quadro de Metas, instrumento que deve conter 

os indicadores e metas prioritárias para o exercício anual, sendo parte integrante do Plano 

Municipal de Saúde que deverá servir de base para a elaboração do Relatório de Gestão. Já a 

Portaria 3332/2006 (25) destaca a existência e obrigatoriedade da Programação Anual de Saúde, 
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e define-a como: “o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde, 

cujo propósito é determinar o conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, bem como da gestão do SUS.” Estes documentos servem como referência anual das ações 

a serem desenvolvidas, sendo parte do Plano Municipal de Saúde, podendo ser considerados os 

seus correspondentes anuais. 

Os Relatórios de Gestão apresentam uma avaliação do que foi programado para o ano a 

que se refere, assim como as ações executadas (24). Além de apresentar os resultados alcançados 

no ano em questão, deve orientar os redimensionamentos necessários no Plano Municipal de 

Saúde e servir como instrumento de avaliação do que foi planejado (25). 

A descentralização aumentou o grau de autonomia dos municípios na definição e 

condução das políticas de saúde a serem implementadas em cada local, ampliando a sua 

governabilidade sobre o sistema de saúde. Governabilidade esta limitada ao que se refere à 

modalidade de gestão que cada município está habilitado e ao que diz respeito à capacidade 

administrativa das Secretarias Municipais de Saúde, além de dependente das relações político-

institucionais entre a Secretaria de Saúde e outras instâncias decisórias relativas ao município, 

como as instâncias estaduais – Governo do Estado e Assembléia Legislativa – e as instâncias 

municipais – Prefeitura, Câmara de Vereadores e Conselhos Municipal, Distritais e Locais de 

Saúde. 

Independente disto, as ações ambulatoriais básicas fazem parte da responsabilidade de 

todos os municípios habilitados ao SUS, e a implantação de equipes de Saúde da Família para 

realizar estas ações tem sido fortemente incentivada pelo Ministério da Saúde. A depender de 

cada realidade local, esta e outras estratégias de atenção à saúde podem ter configurações 

diferenciadas. 
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2.2 – Os Caminhos da Atenção Primária1 

Segundo Mendes (26) a concepção moderna de atenção primária surgiu no Reino Unido, 

em 1920, com o Relatório Dawson. Este relatório aponta questões como a regionalização e a 

distribuição geográfica das unidades de saúde, por níveis de complexidade, além da previsão de 

uma equipe multiprofissional, com a presença de um profissional que fizesse a ação semelhante à 

daquele que conhecemos hoje como Agente Comunitário de Saúde. Com o objetivo de levar 

conhecimento médico de forma adequada ao alcance do povo, propõe um sistema de saúde 

integral e reconhece que organizar um serviço de saúde nesta lógica exige tempo e planejamento 

(27).  

Entre algumas experiências de atenção primária pelo mundo, a emergência do movimento 

da Medicina Comunitária nos Estados Unidos, na década de 1960, com uma proposta que 

associava o princípio da integralidade com propostas racionalizadoras, como a regionalização e 

hierarquização dos serviços, tecnologias simplificadas e utilização de pessoal auxiliar influenciou 

fortemente muitos dos programas de extensão da cobertura no Brasil. As propostas 

racionalizadoras acabaram deixando um ranço da “medicina pobre para pobres”, apontado por 

Paim (28). 

Em 1978, a Conferência Sobre Cuidados Primários em Saúde, que aconteceu em Alma-

Ata propôs que a Atenção Primária à Saúde fosse utilizada como estratégia para ampliar o acesso 

aos serviços de saúde, dando prioridade à promoção e prevenção da saúde realizada por 

profissionais que além de formação clínica, pudessem lançar mão de informações 

epidemiológicas e sociais no atendimento da população em seu contexto (29). 

                                                 
1 A expressão Atenção Primária, usada para identificar uma organização dos serviços de saúde em muitos 

documentos internacionais, tem sido substituída no Brasil pelo termo Atenção Básica. O Ministério da Saúde 
brasileiro adotou este termo em seus documentos oficiais, como as NOB’s, NOAS e o texto da Política Nacional da 
área, aprovado em 2006. Como não é objeto deste trabalho o debate sobre o uso de uma expressão ou de outra e, 
corroborando com o que alguns estudos já apontaram, estes termos serão usados aqui como sinônimos (30,31). 
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A Declaração de Alma Ata (32) sugere que os cuidados primários de saúde devem incluir 

ao menos ações de educação em saúde, nutrição, saneamento básico, saúde materno-infantil, 

imunização, doenças endêmicas, tratamento apropriado de doenças e lesões mais comuns e 

fornecimento de medicamentos essenciais.  

Para isto, as ações devem ser intersetoriais, com participação comunitária no 

planejamento e condução das mesmas, estar apoiadas por sistemas de referências integrados, ser 

conduzidas na lógica da equidade e ser de alcance universal para promover a saúde da população, 

além de ser realizadas por equipe multiprofissional que valorize as práticas locais de saúde (32). 

Esta Declaração, que vislumbrava o alcance de Saúde Para Todos no ano 2000, é um 

marco no debate sobre Políticas de Atenção Primária, reflexo de um movimento anterior de 

diversos países. Atualmente, alguns países são reconhecidos por terem em seu sistema de saúde a 

atenção primária em local privilegiado, como o Canadá, a Inglaterra e Cuba (33,34). 

No Brasil, a assistência prestada no nível primário desde a década de 1930, teve como 

base o modelo médico hegemônico no qual as chamadas unidades básicas tradicionais, ou 

Centros de Saúde, realizavam prestação sistemática de serviços de controle de doenças 

endêmicas, imunizações, puericultura, pré-natal, entre outras atividades preventivas (34). Ainda 

hoje esta organização de serviço é encontrada, havendo atendimento médico das chamadas 

clínicas básicas, pediatria, ginecologia e clínica médica, além de atendimentos de enfermagem. 

O avanço brasileiro na formulação de Políticas Públicas em Atenção Primária, que buscou 

romper com o modelo hegemônico em questão, com propostas como as de mudança no processo 

de trabalho das equipes, se deu, principalmente, após a Constituição Federal de 1988. A 

experiência anterior com os Programas de Extensão da Cobertura, assim como o debate e as 

experiências internacionais sobre o tema foram importantes neste processo.  
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Com o intuito de contribuir com a diminuição da mortalidade materna e infantil, 

principalmente no Norte e Nordeste do país, foi criado, em 1991 o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde – PACS. Este programa permitiu o aumento da cobertura dos serviços de 

saúde para comunidades carentes. A criação do PACS foi a institucionalização, pelo Ministério 

da Saúde, de experiências de práticas com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) já 

desenvolvidas em alguns locais, como nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Ceará, sendo 

que, neste último, a ação dos ACS era uma política estadual e havia um enfermeiro 

supervisionando as atividades (35). 

Neste contexto e a partir da noção de foco das ações de saúde na família e não mais 

apenas no indivíduo, o Ministério da Saúde cria, em 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF) 

que, posteriormente, se torna Estratégia, usada na expectativa de se tornar dispositivo de inversão 

do modelo de atenção à saúde, deixando de ser centrado em procedimentos e nas ações 

profissionais para que seja centrado nas necessidades dos usuários, buscando a promoção e 

prevenção de agravos à saúde dos usuários em seus ambientes físico e social (29). Atualmente, 

existe uma ligação entre os dois programas, sendo que o PACS é considerado um programa de 

transição que é parte do Saúde da Família (36). 

O objetivo geral do PSF é:  

“contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em 

conformidade com os princípios do SUS, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas 

unidades básicas de saúde, com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a 

população” (37). 

A proposta de uma equipe com um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e 

de quatro a seis agentes comunitários de saúde, com cadastro dos usuários, com um limite 

máximo de 4500 (quatro mil e quinhentas) pessoas a serem atendidas por equipe e delimitação de 
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território tenta garantir a reorientação do modelo, sugerindo novas práticas de intervenção na 

saúde da população e de inserção na rede de serviços (38). 

Para alcançar seu objetivo, cada esfera de governo teve que assumir parte da 

responsabilidade em relação ao PSF (38). Ao Ministério da Saúde, caberia, entre outras coisas, 

estimular os municípios a aderirem ao PSF, garantir aporte de recursos financeiros, assim como 

assistência técnica e articulação intersetorial. Aos Estados, além de repasses financeiros, estímulo 

à adesão ao programa e definição de estratégias para implantação/implementação do programa, 

caberia o intercâmbio entre as experiências municipais. 

As normas e diretrizes de responsabilidade do município em relação ao PSF foram assim 

definidas (38):  

1) “Conduzir a implantação e a operacionalização do PSF como estratégia de reorientação 

das unidades básicas de saúde, no âmbito do sistema local de saúde; 

2) Inserir o PSF nas ações estratégicas do Plano Municipal de Saúde; 

3) Inserir as unidades de saúde da família na programação físico-financeira ambulatorial do 

município, com definição de contrapartida de recursos municipais; 

4) Eleger áreas para implantação das unidades de saúde da família, priorizando aquelas onde 

a população está mais exposta aos riscos sociais. Selecionar, contratar e remunerar os 

profissionais que integram as equipes de saúde da família; 

5) Garantir a capacitação e educação permanente das equipes de saúde da família, com apoio 

da secretaria estadual de saúde; 

6) Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas pelas unidades de saúde família, através do 

Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB, ou por outro instrumento de 

monitoramento, desde que alimente a base de dados do sistema preconizado ao Programa 

pelo Ministério da Saúde (SIAB); 

7) Utilizar os dados gerados pelo sistema de informação para definição de atividades 

prioritárias no processo de programação e planejamento das ações locais; 

8) Apresentar sistematicamente a análise dos dados do sistema de informação e de outros 

mecanismos e/ou instrumentos de avaliação, aos conselhos locais e municipal de saúde; 
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9) Garantir a infra estrutura e os insumos necessários para resolutividade das unidades de 

saúde da família; 

10) Garantir a inserção das unidades de saúde da família na rede de serviços de saúde, 

garantindo referência e contra-referência aos serviços de apoio diagnóstico, 

especialidades ambulatoriais, urgências/emergências e internação hospitalar.”  

 

Caberia ao município, portanto, além de definir os locais prioritários de implantação do 

PSF, a garantia de infra-estrutura, contratação e capacitação de profissionais, alimentação do 

sistema de informação, avaliação da estratégia e sua inserção em uma rede de serviços que 

garantisse o atendimento integral dos indivíduos. 

Segundo o Ministério da Saúde (37), a operacionalização do PSF deve ser adequada às 

diferentes realidades locais, desde que mantidos os seus princípios e diretrizes fundamentais. Para 

conhecer as estratégias utilizadas pelos municípios brasileiros, diversos estudos de caso têm sido 

feitos observando a organização do cuidado, contratação e vínculo dos profissionais, 

vulnerabilidade das famílias assistidas, processo de trabalho das equipes, estratégias de 

capacitação, formação e educação permanente, rede física, entre outros aspectos, mostrando que 

os municípios de mesmo porte apresentam desafios semelhantes, apesar das diferenças locais 

(39,40,41,42,43,44). 

Na perspectiva de incentivar a implantação da ESF, o Ministério da Saúde lançou mão, 

além da legislação, de incentivos financeiros para estimular os municípios na adoção da 

Estratégia. A Norma Operacional Básica do SUS de 1996 – NOB/SUS/96 – instituiu o Piso de 

Atenção Básica (PAB), incentivo financeiro destinado à Atenção Básica e um percentual a ser 

acrescido a ele, sempre que os municípios tiverem na sua rede equipes de PACS e de PSF, além 

de realizar ações assistenciais específicas. A partir de então, estes programas são assumidos como 
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mecanismos estratégicos de redefinição do modelo de atenção do SUS. A transferência de 

recursos a estes programas teve início em 1998 (16,6). 

Além dos incentivos financeiros destinados aos municípios para a criação e manutenção 

do PSF, definidos na NOB/SUS/96, outras estratégias foram criadas no sentido de ampliar a 

cobertura pela ESF, sem abrir mão da contrapartida dos municípios, como o Projeto de Expansão 

e Consolidação do Saúde da Família – PROESF, do Ministério da Saúde, o Saúde em Casa, no 

Estado de Minas Gerais e o Pacto pela Saúde, com a Política Nacional de Atenção Básica. 

O Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família – PROESF, é um projeto do 

governo federal, financiado pelo Banco Mundial, que busca apoiar, por meio da transferência de 

recursos financeiros fundo a fundo, a expansão da cobertura, consolidação e qualificação da 

estratégia Saúde da Família, nos municípios brasileiros com população acima de 100 mil 

habitantes e foi proposto para ser executado em duas fases (36).  

A primeira fase do PROESF foi prevista para ser executada entre os anos de 2003 e 2007 

e a segunda fase entre 2008 e 2011. Apenas os municípios que implantaram Equipes de Saúde da 

Família, durante a execução da primeira fase, poderiam ser beneficiados na segunda (36). 

Segundo dados do Departamento de Atenção Básica (DAB), da Secretaria de Atenção à Saúde 

(SAS), houve um aumento de 43% no número de Equipes de Saúde da Família (ESF) 

implantadas de dezembro de 2003 a junho de 2007, com extensão da cobertura média de 25,7% 

para 34,4% nesse período. Os indicadores de desempenho pactuados – como o aumento da 

cobertura média da população coberta pelas equipes de SF, aumento da cobertura vacinal de 

menores de um ano e diminuição das internações por diarréia e infecção respiratória em menores 

de 5 anos – foram, em sua maioria, alcançados e/ou superados, resultando em um saldo positivo 

da primeira fase (36). 
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Também no ano de 2005, foi lançado pelo governo do estado de Minas Gerais, o 

Programa Saúde em Casa, que prevê apoio financeiro aos municípios mineiros que possuem 

equipes de Saúde da Família. Com o objetivo de ampliar e fortalecer a Estratégia de Saúde da 

Família, o Saúde em Casa é considerado o projeto estruturador da atenção primária à saúde em 

Minas Gerais, sendo chamado de “o tempero mineiro do PSF” (45). 

O programa tem como meta a diminuição em 15% das internações sensíveis à atenção 

ambulatorial e ampliação a cobertura do PSF no estado para 75% até o ano de 2010. O incentivo 

financeiro pode ser utilizado na compra de materiais de consumo, reforma de unidades de saúde e 

capacitação dos profissionais e possui um documento de monitoramento dos gastos, o Relatório 

Circunstanciado (45). Para o repasse do recurso financeiro, os municípios foram divididos em 

quatro grupos, denominados quartis e esta divisão obedeceu ao cálculo do Fator de Alocação – 

FA, composto pelo Índice de Necessidades de Saúde – INS e pelo Índice de Porte Econômico – 

IPE. 

A metodologia utilizada para a implantação do Programa Saúde em Casa é o Plano 

Diretor da Atenção Primária em Saúde – PDAPS, que consiste na capacitação de trabalhadores da 

atenção primária e gestores municipais através de dez oficinas temáticas que visam, 

principalmente, a criação de Redes de Atenção e a capacitação para a Gestão da Clínica (46). 

No ano de 2006, o Ministério da Saúde lançou, com a Portaria nº 399/GM de 22 de 

fevereiro, o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS aprovando, na referida portaria, as 

Diretrizes Operacionais do Pacto. O Pacto pela Saúde é composto por três componentes: Pacto 

pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS, dentre eles é importante destacar 

uma das prioridades do primeiro, que prevê que as ações na Atenção Básica devem buscar 

“consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde 

e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS” (47). 
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A existência de incentivos financeiros e legislação diretiva para a implantação do 

Programa de Saúde da Família não tem garantido, necessariamente, a mudança do modelo 

assistencial. Além de este ser um processo lento, as características do município, sua população, 

seus gestores, os profissionais que atuam na rede de saúde, e até a própria rede de saúde podem 

influenciar positiva ou negativamente. A existência de um projeto a ser conduzido pela equipe 

gestora, aliado à capacidade de governo e governabilidade sobre ele, também interferem na 

implementação do PSF nos municípios. 

Para Viana e Dal Poz (35), o PSF “constitui uma estratégia de reforma incremental do 

sistema de saúde no Brasil”, por apontar para mudanças significativas no modelo de 

financiamento, na organização dos serviços e nas práticas assistenciais locais, movimentando o 

processo de descentralização. 

Segundo Conill (33), o surgimento do PSF se deu pela confluência de fatores que são, 

além do sucesso alcançado pelo PACS, o vazio programático para a questão assistencial no SUS 

e os possíveis atrativos políticos que o programa poderia representar. De fato, a existência das 

equipes possibilita atendimento médico e de enfermagem para a população, sendo uma boa base 

para as campanhas políticas, principalmente no interior do país. 

Porém, o repasse do incentivo financeiro vinculado à criação de equipes de PSF disparou 

um processo de adesão ao Programa sem uma verdadeira análise, por parte dos municípios, da 

sua capacidade de conduzi-lo (48). A contrapartida municipal mostrou-se pesada, já que ele é o 

responsável por garantir a estrutura e o aparato burocrático para a manutenção do Programa (33). 

Segundo Favoreto e Camargo Jr (48), na implantação do PSF ainda predomina a idéia de 

uma medicina simplificada, voltada para áreas em situação de exclusão social, e o aumento de 

cobertura gerado evidencia o despreparo do sistema de saúde para a nova proposta. Giovanella, 



 40 

Escorel e Mendonça (41) reforçam esta visão, destacando a seletividade do programa ao se dirigir 

a um público mais vulnerável socialmente, priorizando a assistência de agravos específicos. 

Silva Junior (34) aponta para o caráter racionalizador de custos da proposta brasileira, que 

acaba perdendo no debate de organização da rede assistencial. Lembra ainda que o médico da 

equipe na maioria das vezes não tem formação adequada e que o programa geralmente está 

desvinculado da rede de serviços. Reforça o debate de Favoreto e Camargo Jr (48) e Giovanella, 

Escorel e Mendonça (41), ao apontar que o PSF acaba se constituindo em um subsistema de 

atenção aos pobres. 

Para que o PSF possa, como se propõe, reorientar o modelo assistencial, é necessário que 

haja investimento em todos os níveis da rede de saúde, considerando que um sistema integrado de 

serviços necessita de investimentos nos demais níveis de complexidade, não apenas na atenção 

básica (33) e que um dos problemas a serem enfrentados é a precariedade das estruturas 

ambulatoriais e hospitalares que já existem nos municípios (48). Investimento que tanto deve ser 

feito em nível de estrutura física das unidades, quanto na atualização dos profissionais e 

adequação da rede, para a organização de um sistema de referência e contra-referência. 

Franco e Merhy (49) apontaram a limitação do PSF em reorientar o modelo assistencial, 

indicando a premência de reorganizar o processo de trabalho, saindo da lógica biomédica 

estabelecida. Neste sentido, a formação de recursos humanos toma novas proporções, tornando 

imprescindível a capacitação de diversos atores de forma sistematizada e diferenciada, ampliando 

os saberes para além daqueles já conquistados com a formação técnico-científica, dadas as 

premissas e objetivos do próprio Programa (50, 48). 

Diversos estudos de caso mostraram as estratégias e dificuldades que os municípios 

apresentaram na implantação do PSF. Alguns municípios, como Belo Horizonte/MG, 

substituíram a rede básica tradicional por equipes de Saúde da Família, aproveitando a rede física 
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existente, assim como os profissionais que já atuavam neste nível de atenção (41). Outros criaram 

equipes de Saúde da Família nos locais em que não havia assistência de forma regular e acabaram 

formando uma rede com dois modelos de atenção primária, como foi o caso de Niterói/RJ (51). 

O vínculo dos profissionais é bastante diversificado entre os municípios e levanta o debate 

sobre o vínculo precário, passando por concursos públicos, seleções públicas e contratos através 

de Organizações Sociais, Associação de Moradores e Cooperativas (39).  

Outro ponto apresentado nos estudos de caso é a formação dos recursos humanos. A 

aplicação da proposta de mudança do modelo assistencial enfrenta um grande desafio, que é a 

formação dos profissionais de saúde, além disto, não foram todos os municípios que conseguiram 

instituir programas de formação dos profissionais, gerando uma limitação na capacidade de o 

PSF produzir um novo modelo de atenção à saúde (33,39,40,41,42,43,44). 

Conforme exposto, a implementação da ESF nos municípios veio carregada de diversos 

desafios para a gestão municipal, no sentido de encontrar a maneira mais adequada, em cada 

contexto, para esta ação. O protagonismo de alguns municípios na implementação de políticas de 

saúde como a Estratégia de Saúde da Família e a aposta na mudança do modelo assistencial 

através dela justificam este estudo em que foi possível identificar e registrar algumas das 

estratégias utilizadas em Divinópolis.  
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3 – CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

Neste estudo, foi proposta a análise da implementação da Estratégia de Saúde da Família 

no município de Divinópolis/MG, sob a ótica da gestão. Por não ser possível isolar os efeitos da 

Estratégia daqueles atribuídos ao meio em que ela é implementada, optamos por lançar mão do 

estudo de caso como ferramenta de pesquisa. Segundo Yin (52; 32) “um estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”.  

O estudo de caso deve ser conduzido por uma questão de pesquisa que determinará suas 

características, podendo ser realizado a partir de um caso único ou de casos múltiplos. A opção 

pelo caso único deve ser baseada em um fundamento lógico consistente e nas limitações que a 

pesquisa em si pode representar (52; 61). Para este autor, o estudo de caso ainda pode ser 

holístico, quando o caso é estudado como um todo, ou incorporado, em que se lança mão de uma 

ou mais unidades de análise para realizar o estudo. A unidade de análise é a lente que será usada 

para observar o caso. 

Na condução deste estudo de caso, serviram como base as seguintes questões de pesquisa: 

Como se deu no município de Divinópolis-MG a implantação e implementação da ESF? Como se 

comportaram as variáveis Projeto, Capacidade de Governo e Governabilidade em relação ao 

Saúde da Família?  

Para responder a estas perguntas, foi formulado um estudo de caso único incorporado, de 

caráter exploratório, lançando mão, como unidade de análise, da gestão de saúde no município, 

na implementação da Estratégia de Saúde da Família. 

O fundamento lógico que sustenta este estudo é o de um caso típico ou representativo, 

sugerido por Yin (52), cujo “objetivo é capturar as circunstâncias e condições de uma situação 
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lugar-comum ou do dia-a-dia” (p. 63). Atualmente a Estratégia de Saúde da Família está presente 

na maioria dos municípios brasileiros, vinculada inclusive a incentivos financeiros para a sua 

adoção. Segundo o site do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, em 2003 

existiam 19 mil equipes de Saúde da Família, em 4.400 municípios e, em 2007, já eram 27.324 

equipes em 5.125 municípios. Portanto, apesar de apresentar peculiaridades em cada local 

implantado, a ESF já é uma realidade brasileira (36). 

Sabe-se da potencial fragilidade de um estudo de caso único, por não ser possível, neste 

momento, visualizar o comportamento da unidade de análise proposta em realidades diferentes, 

com contextos semelhantes ou até mesmo diferenciados. Porém, a existência de outros estudos de 

caso sobre a Estratégia de Saúde da Família permitiu um amplo debate teórico acerca do tema, 

servindo como referência de discussão deste estudo. Todas as generalizações aqui realizadas 

foram inferidas da teoria existente, de acordo com Yin (52; 54), que reforça que “a utilização da 

teoria [...] se torna o veículo principal para a generalização dos resultados do estudo de caso”. 

Torna-se necessário, portanto, utilizar a abordagem qualitativa de pesquisa, pois, como 

destaca Minayo (53), “o universo das investigações qualitativas é o cotidiano e as experiências do 

senso comum, interpretadas e re-interpretadas pelos sujeitos que as vivenciam” (p. 24). 

 Para alcançar os objetivos propostos, foram utilizadas como técnicas de pesquisa a análise 

de documentos e as entrevistas. Para isto, foi feita uma aproximação com o campo de pesquisa, 

para identificar quais documentos estariam disponíveis para a análise e, a partir deles, quais 

indivíduos seriam os possíveis entrevistados. A coleta de dados foi realizada nas dependências da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Segundo Víctora, Knauth e Hassen (54) os documentos oficiais, pessoais e públicos são 

objeto de pesquisa documental, aqui utilizamos documentos que, além de serem oficiais, são 

também públicos. Os documentos analisados foram os Planos Municipais de Saúde e/ou seus 



 44 

correspondentes anuais e os Relatórios de Gestão do período compreendido entre 1996 e 2004. 

Optou-se pela análise destes documentos por serem instrumentos formais de gestão, cuja 

obrigatoriedade está determinada na legislação do SUS.  

Também foi analisado o Projeto de Implantação do PSF no Município, tarefa que, 

inicialmente foi bastante difícil, já que ele não estava, no início da coleta de dados, disponível nos 

arquivos da Secretaria Municipal de Saúde, sendo obtido através de uma das pessoas 

entrevistadas, que o tinha em seus arquivos pessoais. Os documentos analisados estão 

especificados no Quadro 1, a seguir. 

Quadro 1 – Relação de Documentos Analisados 

Documento 

Relatório de Gestão de 1996 

Plano de Trabalho para o Exercício de 1997 

Relatório de Gestão de 1997 

Plano de Trabalho SEMUSA 1998 

Projeto para a Implantação do PSF no Município de Divinópolis/MG 

Relatório de Gestão de 1998 

Plano Municipal de Saúde 1999/2000 

Relatório de Gestão de 1999 

Relatório de Gestão de 2000 

Plano Municipal de Saúde 2001/2004 

Relatório de Gestão de 2001 

Relatório de Gestão de 2002 

Relatório de Gestão de 2003 

Relatório de Gestão de 2004 

 

O período selecionado tem como marco inicial o ano da implantação da ESF, descrito no 

relatório de gestão correspondente, até o último ano da gestão municipal 2000-2004, final do 
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período a que se referia o último Plano Municipal de Saúde totalmente executado, no momento 

da coleta de dados. O recorte se deu nesta data ao verificar que o Plano Municipal de Saúde 

seguinte foi elaborado no ano de 2005 para ser executado entre os anos de 2006 e 2009 e, 

portanto, não havia sido completamente executado no momento da coleta dos dados. Não foi 

analisado neste estudo o Projeto do PROESF, pois a sua execução foi prevista para acontecer 

entre os anos de 2004 e 2008, período fora daquele determinado pelo estudo.  

Buscando complementar as informações obtidas nos documentos analisados, foram 

realizadas entrevistas com trabalhadores e gestores que atuaram direta ou indiretamente com o 

PSF no período analisado. Nas palavras de Minayo (53; 261) a “entrevista é [...] realizada por 

iniciativa do entrevistador, destinada a construir informações pertinentes para um objeto de 

pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes tendo em vista este 

objetivo.” Para este trabalho foi escolhida a entrevista semi-estruturada, técnica de pesquisa que 

associa perguntas fechadas e abertas, dando ao entrevistado a liberdade de discorrer sobre um 

tema, sem ficar preso à pergunta inicial (53).  

As entrevistas foram conduzidas pela história oral. Segundo Alberti (55): “a história oral é 

um método de pesquisa que privilegia a realização de entrevistas com pessoas que participaram 

de, ou testemunharam, acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de aproximar 

do objeto de estudo”. 

 Thompson (1980) apud Minayo (53) destaca que a história oral é vantajosa na medida em 

que procura entrevistar aqueles que participaram de um dado momento histórico foram 

testemunhas dele, permitindo acessar experiências não documentadas. 

Trata-se, neste caso, de história oral temática, em que foi abordado nas entrevistas um 

assunto específico (56), buscando preencher lacunas de informações obtidas nos documentos 
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analisados. E por ter se baseado nas duas fontes de dados – documentos e entrevistas, trabalhou-

se com a história oral híbrida (57).  

Os entrevistados foram selecionados após a leitura dos documentos, por serem indicados, 

durante o período de análise, como membros da gestão do PSF no município e através da citação 

dos seus nomes por outros entrevistados. O critério de saturação (53; 197) foi utilizado para 

interromper a procura por novos entrevistados. 

Após seleção dos prováveis entrevistados, foi realizado contato telefônico para uma 

primeira aproximação com a pesquisadora. Nesta etapa duas pessoas se recusaram a serem 

entrevistadas, alegando falta de tempo e uma terceira alegou não ter nenhuma contribuição a dar 

ao trabalho em questão. As demais pessoas procuradas consentiram com a realização da 

entrevista, que foi marcada em um lugar escolhido por elas.  

Foram realizadas dez entrevistas, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo A), com base no Roteiro Semi-Estruturado (Anexo B), gravadas e transcritas 

para análise. Com duração média de 40 minutos, variando de 20 minutos a 1 hora e vinte 

minutos. O quadro a seguir apresenta a relação dos entrevistados: 

Quadro 2 – Entrevistados 

Entrevistado Profissão Função no período analisado 

E1 Enfermeira Trabalhadora de equipe de PSF. 

E2 Enfermeira Trabalhadora de equipe de PSF. 

E3 Farmacêutica Trabalhadora do setor de Planejamento. 

E4 Enfermeira Chefe da Divisão de Ações Básicas. 

E5 Médico Secretário Municipal de Saúde. 

E6 Médico Trabalhador de equipe, coordenador do PSF. 

E7 Médico Trabalhador de equipe de PSF. 

E8 Enfermeira Trabalhadora de equipe de PSF. 
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E9 Médica Trabalhadora de equipe, Coordenadora do PSF. 

E10 Enfermeira Trabalhadora de equipe, Coordenadora do PSF. 

 

3.1 – Análise dos Dados 

Para a análise dos dados obtidos nos documentos e entrevistas, foi utilizada a análise de 

conteúdo que, para Minayo (53), “diz respeito a técnicas de pesquisa que permitem tornar 

replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado contexto, por meio de 

procedimentos especializados e científicos” (p.303). 

Minayo (53), em uma revisão sobre a análise de conteúdo, descreve a análise temática e 

suas três etapas. Segundo esta autora, a análise temática busca descobrir os núcleos de sentido 

presentes numa comunicação. A primeira etapa, denominada de Pré-Análise, “consiste na escolha 

dos documentos a serem analisados e na retomada das hipóteses e dos objetivos iniciais da 

pesquisa” (p.316) e se decompõe nas seguintes tarefas: leitura flutuante, constituição do corpus e 

formulação e reformulação de hipóteses e objetivos. É nesta etapa que são determinados a 

unidade de registro (palavra-chave ou tema), a unidade de contexto (a delimitação do contexto de 

compreensão da unidade de registro), os recortes, a forma de categorização, a modalidade de 

codificação e os conceitos teóricos mais gerais. As unidades de registro escolhidas para a análise 

do material desta pesquisa estão descritas no próximo item. 

 A segunda etapa é chamada de Exploração do Material, que é uma operação 

classificatória e consiste na redução do texto nas palavras e expressões significativas. Aqui são 

identificadas as unidades de registro determinadas na pré-análise e a classificação dos dados. A 

terceira etapa é o Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação em que os dados são 

analisados para que sejam feitas inferências com base na teoria predeterminada ou abertura para 

novas propostas teóricas (53). 
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3.2 – Questões Éticas: 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense, 

instituição a que está vinculado pelo parecer CAAE 1665.0.000.258/09. O critério de inclusão 

para as entrevistas foi ter participado da gestão municipal de saúde, ou especificamente do PSF, 

ou ser trabalhador da Estratégia, durante os nove anos iniciais da implementação da ESF no 

município e aceitar participar da pesquisa. Antes da realização da entrevista, foi lido e assinado 

por entrevistador e entrevistado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que consta no 

Anexo A. 

As entrevistas, baseadas no roteiro presente no Anexo B, foram realizadas em local 

escolhido pelo entrevistado, gravadas e transcritas para análise. As transcrições foram realizadas 

apenas pela pesquisadora principal, com o objetivo de resguardar a identidade e privacidade dos 

entrevistados.  

Este estudo foi financiado através de bolsa de pesquisa, concedida ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde da Comunidade, da Universidade Federal 

Fluminense, na modalidade Programas Emergentes, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ. O contrato de bolsa teve início em 01 de abril de 2008 e se 

encerrou em 01 de março de 2010. 

 

3.3 – Abordagem Teórico Metodológica: noções, conceitos e plano analítico 

O planejamento é assim definido pela Enciclopédia e Dicionário Koogan/Houaiss (58; 

657): “Ação ou efeito de planejar. Plano de trabalho pormenorizado. Função ou serviço de 

preparação do trabalho.”. O planejamento está presente em muitos momentos da vida cotidiana, 

desde questões corriqueiras, como o que comer, o que vestir ou qual o trajeto usado para ir ao 
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trabalho, até na realização de grandes projetos, como a implantação de uma política pública, o 

governo de um país e ou mesmo na condução de uma guerra. 

Utilizado inicialmente em países socialistas no início do século XX, o planejamento 

econômico e social teve o intuito de que o plano pudesse substituir o mecanismo do mercado 

(59,60). Os países capitalistas só passaram a utilizar esta ferramenta após a crise econômica 

mundial dos anos 30, em que foi necessária a atuação do Estado na economia, buscando diminuir 

a importância e freqüência das crises (60). 

Sob influência da Organização das Nações Unidas – ONU, através da Comissão 

Econômica para a América Latina – CEPAL, que disseminou um discurso de aposta na 

aceleração do crescimento dos países subdesenvolvidos para diminuir a distância deles para os 

desenvolvidos, o planejamento foi introduzido na América Latina como um método para escolha 

de alternativas financeiramente viáveis para o crescimento dos países. Suas propostas foram 

inicialmente elaboradas para a economia e se ampliando até atingir os setores sociais (60). 

Neste contexto surge o “Programa Aliança para o Progresso”, componente da política 

norte americana na busca de uma aliança para o desenvolvimento e contra o socialismo, em que 

diversos países latino-americanos se comprometeram com metas sociais que receberam apoio 

financeiro do FMI para sua execução. Ficou sob responsabilidade da Organização Pan-

Americana da Saúde – OPAS a assessoria na avaliação dos projetos feitos pelos países assim 

como a sua avaliação. Para isto, a OPAS buscou apoio do Centro de Estudos do Desenvolvimento 

– CENDES da Universidade Central da Venezuela, para a elaboração de um método de 

planejamento a ser utilizado pelos países na construção dos projetos mencionados (60). 

Assim nasceu o método CENDES-OPAS, amplamente difundido na América Latina, que 

tinha em seu cerne os fundamentos do planejamento normativo, “resultando num método de 

planejamento de saúde onde a realidade deve funcionar enquanto norma e cujo objetivo é 
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otimizar os ganhos econômicos obtidos com saúde e/ou diminuir os custos da atenção sendo a 

escolha de prioridades feita a partir da relação custo/benefício” (60; p. 31). 

Porém este método passa a ser questionado, por suas limitações enquanto método e pelas 

teorias desenvolvimentistas que o fundamentavam. Em um período em que os movimentos 

populares são derrotados e são instaladas ditaduras militares por toda a América Latina, 

profissionais e teóricos do planejamento são afastados das suas ocupações e passam a se dedicar à 

reflexão sobre as suas práticas, sobre o que teria levado ao fracasso dos movimentos que 

participavam (60). Neste contexto começam as formulações acerca do enfoque estratégico de 

planejamento, que passa a ser a principal crítica ao modo de fazer planejamento da época, tendo 

como seus principais autores Carlos Matus e Mario Testa (61). 

Matus e Testa passam então a se debruçar sobre a temática do poder. Testa vê no poder o 

problema central do planejamento em saúde. Por sua atuação em movimento social externo ao 

governo, faz sua reflexão sobre o poder sob esta ótica, buscando meios de conduzir 

deslocamentos de poder em favor das classes e grupos subordinados (60). 

Enquanto isto, Matus considerava que uma das razões para o fracasso do planejamento 

seria o fracasso de condução do plano, e se dispõe a criar instrumentos para facilitá-la. Para este 

autor, o governo é ator privilegiado na condução de um projeto, e seu método mais conhecido, o 

Planejamento Estratégico Situacional – PES, considera que o ator que planifica está dentro da 

realidade, coexistindo com outros atores que também planificam (60). Neste sentido, sua teoria 

está recheada de análises e propostas sobre o ato de governar, como o Triângulo de Governo, 

exposto a seguir. 

 

3.3.1 – O Triângulo de Governo 
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Carlos Matus declara que governar exige a constante articulação de três variáveis: o 

Projeto de Governo (P), a Governabilidade do Sistema (G) e a Capacidade de Governo (C). À 

correlação destas três variáveis, Matus chamou de Triângulo de Governo (1,62). A representação 

gráfica das variáveis evidencia a ligação proposta entre elas, mostrando sua forte relação e que a 

mudança em uma delas afeta diretamente as demais (Figura 1).  

 

O Triângulo de Governo não é colocado por Matus claramente como uma ferramenta para 

governar, mas, segundo este autor, seu uso por um governante pode ampliar as possibilidades de 

sucesso nesta função, desde que se compreenda a sua complexidade (1,62). Pode possibilitar um 

olhar analítico sobre ações governamentais e, associado a outras ferramentas de planejamento e 

gestão, permite uma análise da situação que se quer governar. 

Matus indica que, de um lado, as variáveis são separadas, diferentes e, por outro, são 

entrelaçadas e condicionadas mutuamente, permitindo a compreensão da complexidade do 

processo de governar como uma unidade comum às três variáveis. Ao serem diferenciadas, as 

variáveis apontam para sistemas de naturezas diferentes: o sistema propositivo de ações (P), o 

Projeto 

Governabilidade 
 

Capacidade 
de Governo 
 

Fonte: Política, Planejamento e Governo. Carlos Matus, 1993. 

Figura 1 – O Triângulo de Governo. 
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sistema social (G) e o sistema de direção e planejamento (C). Já a interação das variáveis mostra 

o que é comum a elas, a ação humana (1). 

Neste sentido, o Triângulo de Governo, que pode ser usado para governar, pode também 

ser usado para analisar a condução de um governo. Neste caso específico, optou-se por utilizar o 

Triângulo de Governo como ferramenta de análise da condução da Estratégia de Saúde da 

Família no município de Divinópolis, em Minas Gerais, a partir da sua implantação, em 1996, até 

o ano de 2004.  

O Triângulo de Governo é uma “ferramenta” simples, de fácil compreensão e que já foi 

utilizada em um estudo nacional que avaliou a Atenção Básica, na dimensão político 

institucional, nos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo no ano de 2005 (40) e em um 

estudo que analisou práticas de planejamento na implantação de políticas em um município da 

região nordeste do país (9). O primeiro estudo, a avaliação do PROESF, foi o disparador desta 

proposta, fazendo com que a obra de Matus fosse visitada, buscando aprofundar o conhecimento 

sobre este referencial. A partir daí, das bases do PSF e da municipalização, foi desenhada uma 

proposta diferenciada de análise. 

Existe clareza de que conduzir a implementação de uma política de saúde é um processo 

dinâmico, mas para fins deste estudo, optou-se por arbitrar alguns pontos que permitissem 

analisar, a partir do Triângulo de Governo, este movimento.  

 

3.3.1.1 – O Projeto de Governo 

O projeto de governo (P) está relacionado com o objetivo final, com o lugar ao qual se 

quer chegar, está indicado na direcionalidade das ações para alcançar os objetivos propostos por 

um ator e sua equipe (1,62). Ele pode ser observado em documentos oficiais, como os planos de 

governo, em que se indica o rumo que as ações devem seguir. 
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Nem sempre o projeto está escrito, formalizado, e pode-se perceber a sua existência ao 

analisar uma seqüência de ações que, em conjunto, estão agregadas a algum princípio norteador, 

um plano. Da mesma forma, ao analisar uma seqüência de ações, pode-se inferir se elas foram ou 

não conduzidas e realizadas conforme previsto no plano inicial. 

Matus declara que a construção ou proposição de um projeto está relacionada com a 

capacidade de governo existente para a sua condução, assim como com a governabilidade 

existente para isto (1). 

A elaboração do projeto de implantação da Estratégia de Saúde da Família em um 

município deve ser precedida de uma boa análise da governabilidade sobre ele, além de verificar 

o que seria necessário, e de que forma, para ampliar a capacidade de governo. Só assim, um 

projeto consistente e claro poderia ser proposto, ampliando consideravelmente as possibilidades 

de ele ser amplamente concretizado. 

Além disto, para a implantação da ESF, uma metodologia concisa, minimamente, de 

acordo com a Portaria 1886/97 (38), deveria conter a indicação de quais os locais prioritários de 

implantação das equipes, por ordem de prioridade, qual a cobertura a ser atingida, qual seria a 

estratégia de contratação, vínculo e capacitação dos profissionais, qual tipo de estrutura física 

receberia as equipes e quais seriam as ferramentas de avaliação e acompanhamento da estratégia.  

Neste estudo, a análise do Projeto foi feita em dois momentos. No primeiro, verificou-se a 

estrutura dos documentos e se eles continham os itens descritos, observando a construção do 

Projeto. O segundo momento consistiu em verificar a implementação deste Projeto, ao longo do 

período em questão.  

Para esta análise foram estudados os documentos disponíveis na SEMUSA, que 

continham informações pertinentes a serem analisadas, para a primeira etapa: o Relatório de 

Gestão de 1996 (63), o Projeto para Implantação do Programa de Saúde da Família no Município 
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de Divinópolis/MG, de 1998 (64), o Plano de Trabalho da SEMUSA de 1998 (65), o Plano 

Municipal de Saúde de 1999 (66), o Plano Municipal de Saúde de 2001/2004 (67), todos relativos 

ao período analisado, de 1996 a 2004. Estes documentos se referem a três gestões municipais, o 

primeiro deles à gestão 1993-1996, o último à gestão 2001-2004 e os outros três à gestão 1997-

2000. Para a segunda etapa foram utilizados os Relatórios de Gestão de 1996 a 2004 e as 

entrevistas. 

Para a análise destes dados foi feita, após a primeira leitura dos documentos, na Pré-

Análise, a determinação das unidades de registro. Inicialmente pensou-se em analisar o prazo 

proposto para a execução das ações, buscando a indicação, por exemplo, de cronograma de 

atividades. Porém, o primeiro contato com os documentos e entrevistas evidenciou que este item 

não estava presente, a não ser nos Planos Municipais de Saúde, que têm prazo determinado de 

execução. Desta forma, foi feita a opção por não incluir o item prazo para a análise. As unidades 

de registro utilizadas foram: 

• Locais Prioritários; 

• Cobertura Populacional; 

• Contratação/Vínculo; 

• Capacitação;  

• Estrutura Física; 

• Avaliação/Monitoramento. 

Por Locais Prioritários, buscou-se identificar se os documentos e entrevistados 

apontavam algum critério de criação de equipes em locais específicos, como a indicação de 

comunidades ou bairros com prioridade para receber as equipes do PSF. Alguns estudos têm 

identificado que as equipes de PSF são criadas em áreas desprovidas de atendimento, 
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principalmente nos locais em que o ritmo de implantação foi gradual, ou seja, onde não foi 

atingida uma alta cobertura em pouco tempo (39). 

A Cobertura Populacional foi observada a partir do número de equipes propostas de 

serem criadas e a respectiva previsão de cobertura. Foi utilizada, como referencial para cobertura, 

a descrição da Portaria 1886/97 (38), de atendimento de até 4500 pessoas por equipe e, para fins 

de cálculo, foi empregada a população do município apontada pelo censo 2000, no IBGE (68), 

183.962 habitantes, o que implica que cada equipe criada cobriria até 2,45% da população. Foi 

observado o número de equipes propostas e criadas em cada momento e sua respectiva cobertura. 

O número de equipes criadas em determinado período pode identificar o ritmo da implantação, 

que Brasil, Ministério da Saúde (39) identificou como rápido, com a criação de um grande 

número de unidades em um curto período, ou gradual, em que houve uma implantação 

progressiva. 

Por estratégia de Contratação e Vínculo dos profissionais entende-se a maneira utilizada 

para contratar os profissionais para as equipes e, conseqüentemente seu vínculo com a Secretaria 

Municipal de Saúde. Pode-se encontrar o contrato de trabalho através de cooperativa, contrato 

com carteira assinada, via CLT, ou via concurso público com a existência ou não do cargo 

específico de profissional de saúde da família, determinado pelo Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários do Município. Neste ponto surge uma questão que já foi apontada em diversos estudos, 

que é a precarização do trabalho em Saúde da Família, uma realidade bastante comum em 

diversos municípios e que leva também à rotatividade dos profissionais (39,40). 

Em relação à Capacitação dos profissionais, foi observada a previsão e execução de 

cursos, treinamentos e capacitações específicas sobre este tema, de forma sistemática para os 

profissionais das equipes, seja na forma de cursos de especialização, cursos de extensão, 

seminários ou eventos internos ou externos à SEMUSA/Divinópolis. A formação de recursos 
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humanos é outra questão muito descrita por diversos estudos, boa parte deles indica que os 

profissionais formados na área da saúde não têm perfil adequado para a atuação no PSF e a 

necessidade de formação complementar na busca deste perfil (48,34,39).  

No item Estrutura Física foi verificado se as unidades em que as equipes de Saúde da 

Família realizavam os atendimentos tinham sido construídas para este fim ou se foram adaptadas, 

se houve obras para manutenção ou construção de novas unidades, assim como se elas eram de 

propriedade do município ou alugadas. Para este fim, foram consultados os relatórios de gestão e 

os entrevistados. Nos municípios em que houve a substituição das equipes tradicionais pelas 

equipes de Saúde da Família, as unidades já existentes foram aproveitadas, os demais municípios 

tiveram que estruturar uma rede física para receber as unidades, seja construindo unidades novas 

ou alugando estruturas e adaptando-as, podendo resultar, em qualquer um dos casos, em 

estruturas físicas precárias (39,41). 

Para o item Avaliação e Monitoramento foram verificadas, através dos documentos e 

entrevistas, as estratégias propostas para este fim e a sua realização, assim como o uso das 

informações para o direcionamento do Projeto. Camargo Jr et al (40) identificaram que são 

poucos os municípios que incorporam a informação na gestão ou retornam estas informações para 

as equipes. A obrigatoriedade na alimentação do SIAB faz com que as informações sejam 

produzidas, mas não necessariamente utilizada como ferramenta de avaliação e gestão. A 

institucionalização da avaliação tem sido bastante discutida, tendo o PROESF como uma das 

iniciativas para este fim (69). 

 

3.3.1.2 – A Capacidade de Governo 

A capacidade de governo (C) é a capacidade de condução do projeto e está relacionada à 

caixa de ferramentas gerencial, administrativa e política que o gestor e sua equipe possuem (62). 
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Pressupõe-se que, quanto mais conhecimento técnico se tem, maior a capacidade de construir um 

projeto condizente com a realidade, analisando todas as etapas a serem alcançadas na sua 

execução e, quanto maior a clareza sobre a condução do projeto, maiores serão as possibilidades 

de ampliar a governabilidade sobre ele.  

Matus assinala que dominar técnicas de planejamento é fundamental para ampliar a 

capacidade de governo sobre um projeto (1). Somado a isso, considera-se relevante destacar que 

instrumentalizar todos os atores envolvidos com a execução do projeto, principalmente aqueles 

responsáveis pelo seu gerenciamento, no que diz respeito às suas diretrizes e conceitos, amplia 

consideravelmente as possibilidades de haver sucesso na sua execução. 

Para conduzir a implementação da Estratégia de Saúde da Família, é necessário que o 

nível central da Secretaria Municipal de Saúde tenha uma organização administrativa adequada, 

para dar conta da sua complexidade. A organização gerencial do programa, com a presença de 

profissionais capacitados aos quais as equipes possam se referenciar, para buscar soluções para as 

dificuldades enfrentadas no seu cotidiano é de grande importância. A contratação de consultoria 

para o PSF, considerando as suas especificidades, principalmente na proposta de mudança de 

modelo assistencial, pode ser também um fator de ampliação da capacidade de governo. 

Matus, no livro O Líder sem Estado Maior (70; 77), faz uma discussão sobre a capacidade 

de governo, apontando para a sua relação com o grau de desenvolvimento do capital intelectual 

de alguns estratos-chave da sociedade, que ele considera determinantes para a qualidade da 

gestão pública. Indica a existência de cinco estratos: a liderança política, o nível tecnopolítico, o 

nível dos pesquisadores, o nível geral dos profissionais de nível universitário e dos cientistas e o 

cidadão. 

Merece destaque a discussão sobre o nível tecnopolítico, que ele aponta como sendo um 

“segmento heterogêneo presente em todas as profissões e em todos os âmbitos da gestão pública, 
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em certo nível das práticas de trabalho” (70; 77). Este nível se caracteriza pela função prática que 

executa como o exercício de uma função executiva, de direção, de assessoria, de planejamento e 

de alta gerência pública. A escolha dos profissionais para compor este quadro está mais ligada a 

questões políticas e “a capacidade técnica conta pouco ante a lealdade política, a qual se 

confunde e se identifica com capacidade política” (70, p.78). 

Segundo Matus, “esse estrato cumpre funções complexas para as quais seus integrantes 

não são formados, mas improvisados. A formação do estrato político só se completa na prática” 

(70; 78). Este apontamento do autor é de fácil visualização no cotidiano da gestão em saúde, em 

que profissionais com formação superior em odontologia, medicina, enfermagem, serviço social, 

psicologia, entre outros, assumem cargos de gerência mesmo possuindo apenas formação clínica. 

As habilidades necessárias para a gestão vão se consolidando no exercício da função, não sendo 

incomum a rotatividade nestes cargos, principalmente devido a mudanças no contexto político 

eleitoral. Com isto, o nível tecnopolítico está sempre em formação, podendo prejudicar a 

condução de programas e projetos no âmbito da gestão pública de saúde. 

Neste sentido, optou-se por analisar a Capacidade de Governo observando, no 

organograma do nível tecnopolítico da área da saúde, qual a relação da Coordenação do PSF com 

o gabinete do Secretário Municipal de Saúde. Em seguida, foi analisado o perfil e a trajetória 

profissional daqueles que ocuparam, por mais tempo em cada gestão, a Coordenação durante o 

período analisado, assim como a existência de consultoria durante o período em que atuaram, 

entendendo que a capacitação, seja através de cursos ou da existência de um consultor externo no 

auxílio da sua função, ampliam a capacidade de governo dos profissionais.  

 

3.3.1.3 – A Governabilidade do Sistema 
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A governabilidade (G) do sistema é a relação entre o peso das variáveis que o ator 

controla e daquelas que ele não controla para conduzir o seu projeto (62), e está ligada, entre 

outras coisas, ao lugar ocupado por aquele que pretende governar ou conduzir um plano. Matus 

destaca que todos planejam e, por isso, todos governam. Porém aponta que há apenas um 

Governo com G maiúsculo, aquele que é executado pelo Estado. Por isso, há diferenças 

importantes entre a governabilidade de um gestor instituído, em situação de governo, e a de um 

cidadão comum. 

Ao propor um projeto, um ator, ou grupo de atores, deve ter claras as variáveis necessárias 

para que ele seja bem sucedido, avaliando quais delas estão favoráveis ou contrárias à sua 

intenção, e quais estão sob seu controle. Ao fazer esta análise, é possível detectar se algumas 

variáveis podem ser conquistadas para a condução do projeto. 

Dentro de um equipamento municipal de governo, como é a Secretaria Municipal de 

Saúde, a governabilidade é atravessada por diversas forças. As ligações partidárias entre a 

Prefeitura Municipal e o Governo Estadual interferem na governabilidade municipal no que diz 

respeito ao apoio, principalmente financeiro, para a execução de alguns projetos. Da mesma 

forma, as disputas políticas entre a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores podem 

diminuir a governabilidade do Secretário de Saúde sobre a implantação de algumas ações.  

Além destas duas instâncias, muito ligadas à política partidária, existe também um espaço 

de deliberação, que é co-gestor na área da saúde onde as disputas de governabilidade se dão no 

cotidiano, o Conselho Municipal de Saúde, assim como os Conselhos Distritais e Locais. Pode-se 

acrescentar também, como espaço de disputa para a governabilidade da gestão municipal em 

saúde, outra instância gestora, no nível da Secretaria de Estado da Saúde, onde os municípios 

disputam e pactuam projetos, que é a Comissão Intergestores Bipartite – CIB. 
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A complexidade das relações estabelecidas entre a gestão municipal de saúde e outras 

instâncias gestoras, como o Conselho de Saúde e a Câmara de Vereadores no âmbito municipal, e 

a Secretaria de Saúde, a CIB e Prefeitura com a gestão estadual – deputados e governador – é tal 

que sua análise detalhada seria tema de um estudo específico. Porém, não foi objetivo do presente 

estudo fazer a análise destas relações. 

Apesar disso, durante a realização da pesquisa, foi possível identificar diversos fatores 

que influenciaram na governabilidade do Projeto encontrado, o que provocou a discussão de 

alguns aspectos relacionados à construção da governabilidade no nível local. 

As políticas associadas ao incentivo financeiro para a implantação do PSF pelos 

municípios propiciaram uma conjuntura favorável à adoção desta estratégia no âmbito municipal. 

Apesar disto, alguns aspectos políticos do nível municipal podem ter influência, positiva ou 

negativa, na manutenção e continuidade do PSF como, por exemplo, a descontinuidade político 

administrativa provocada pela mudança dos dirigentes municipais nas eleições. Com esta 

perspectiva, a construção da viabilidade do Projeto do PSF no município é de grande importância 

para a sua consolidação como estratégia para inversão do modelo assistencial. 
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4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

4.1 – Contexto: O município de Divinópolis 

“Das terras do Oeste, princesa altaneira 
Cidade-Oficina, de filhos leais, 

És tu Divinópolis, bem brasileira 
Parcela fecunda de Minas Gerais. 

Cidade-Esperança, tu sonhas e anseias 
Por lindo futuro de veraz grandeza” 

 
(Trecho do Hino Oficial de Divinópolis – Letra e Música: Dr José Pereira Brasil) 

 

Divinópolis está localizada na Região Centro Oeste do Estado de Minas Gerais, local de 

terras altas e clima ameno, a cidade é banhada por dois rios afluentes e tributários do Rio São 

Francisco: o Rio Itapecerica, que corta a cidade transversalmente por 18Km de extensão e 

desagua no Rio Pará, que banha toda a costa do município (71). 

O Censo de 2000 detectou uma população de 183.962 habitantes e uma taxa de 

alfabetização elevada (94,7%), com uma predominância de mulheres (51,09%), com apenas 

3,26% das pessoas vivendo na zona rural. A população estimada para o ano de 2009 foi de 

216.099 habitantes (72). 

Segundo dados do DATASUS, no Caderno de Informações em Saúde – fonte SIM (72), 

as cinco principais causas de mortalidade no município no ano de 2006 foram doenças do 

aparelho circulatório (36,6%), neoplasias (15,2%), doenças do aparelho respiratório (11,5%), 

causas externas (9,7%) e algumas doenças infecciosas e parasitárias (4,6%). O coeficiente de 

mortalidade infantil proporcional neste mesmo ano foi de 2,9% de óbitos infantis sobre o total de 

óbitos, mostrando queda em relação aos anos anteriores.  

Os dados de morbidade são de 2007 e apontam como principal causa de morbidade 

hospitalar as doenças do aparelho circulatório (13,2%), seguida das neoplasias (11,3%), lesões 
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por envenenamento e algumas outras conseqüências de causas externas (9,4%), doenças do 

aparelho digestivo (7,5%) e doenças do aparelho respiratório (7,2%) (72). 

Por sua localização estratégica, Divinópolis era o caminho mais utilizado para se entrar e 

sair do sertão, tendo sido muito freqüentada por forasteiros, colonos e soldados, ao final do Ciclo 

do Ouro, no século XVIII, a história do crescimento e desenvolvimento de Divinópolis sempre 

esteve vinculada aos transportes, caminhos de água, terra, ferro e asfalto. A criação da Estrada de 

Ferro do Oeste de Minas, em 1890, fez com que as perspectivas de desenvolvimento 

socioeconômico fossem melhores, impulsionando a emancipação e a criação do município em 

1912, a elevação à cidade em 1915 e a instalação da Comarca, em 1936 (71). 

O desenvolvimento da cidade foi fortemente influenciado pela ferrovia que, além de uma 

estação, instalou na cidade uma oficina, inicialmente para manutenção de materiais e, 

posteriormente, para a fabricação de vagões e locomotivas (73). O sistema ferroviário em 

expansão incentivou a instalação de indústrias siderúrgicas, de metalurgia e aciaria que manteve 

um bom padrão de desenvolvimento para o município até o final da década de 1970, quando 

problemas econômicos do setor forçaram o fechamento de diversas empresas, gerando demissão 

em massa de trabalhadores (71). 

Neste período, surgiu a indústria de confecção que se tornou importante alternativa 

econômica, contornando o desemprego e os problemas sociais existentes e gerando um 

incremento na construção civil e nos transportes rodoviários. Divinópolis é hoje a cidade pólo do 

Alto São Francisco, conhecida pela indústria de confecções e com grande destaque para a 

prestação de serviços de profissionais liberais e pelos serviços de administração pública, dos três 

níveis (71). 

 

4.2 - A História de Divinópolis na Perspectiva do seu Sistema de Saúde 
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Ao longo dos anos, a assistência à saúde no município de Divinópolis se deu de forma 

muito semelhante ao contexto nacional, acompanhando as principais políticas de saúde. O 

primeiro serviço de Saúde Pública do município foi o Posto de Profilaxia Rural, criado no final 

da década de 1910, com financiamento federal e administração estadual, tendo sido denominado 

Posto de Higiene do Serviço de Saneamento Rural na década de 1920 e Posto de Saúde na década 

seguinte. Suas ações estavam pautadas no combate a endemias e uma das prioridades do serviço, 

que contava também com uma unidade móvel para atividades regionais, era o combate à Malária 

e seu vetor. Realizava, além destas ações, combate à hanseníase, tuberculose e doenças venéreas 

(73). 

Durante décadas, este foi o único serviço de Saúde Pública existente no município. A 

partir de 1942, o combate à malária foi assumido pelo Ministério da Saúde, no Posto do Serviço 

Nacional da Malária, em 1956 quem assumiu essa função foi o DNERU (Departamento Nacional 

de Endemias Rurais) e, em 1970, passou a ser responsabilidade da SUCAM (Superintendência de 

Campanhas) (73). 

Sob influência do desenvolvimento da indústria e siderurgia que acontecia na cidade, a 

década de 1920 se destacou pelo início da prestação de assistência médica mais regular no 

município, seja através da Santa Casa, que funcionava em condições precárias, seja através da 

Caixa de Pensões dos Empregados da Estrada de Ferro Oeste de Minas (73).  

No ano de 1946, a Rede Mineira de Viação criou em Divinópolis o seu serviço médico 

próprio que, além de prestar assistência aos seus trabalhadores, tinha um serviço de combate à 

tuberculose que atendia toda a população da cidade. Existia também um setor de profilaxia, que 

fazia vacinação contra algumas doenças e combatia a malária, atacando o mosquito vetor (73). 
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O tratamento da água passou a ser feito, parcialmente, em 1946. Somente em 1977, 

quando a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA assumiu o abastecimento de 

água no município é que toda a cidade passou a receber água tratada, tendo sido desativadas as 

fontes de fornecimento que não dispunham do tratamento (73). Em 2000, segundo o Censo (72), 

95,4% da população tinha acesso à rede geral de abastecimento de água e apenas 81,4% tinham 

acesso à rede geral de esgoto ou pluvial. 

Durante a década de 1950, houve ampliação do atendimento médico previdenciário, com 

diversos IAP’s credenciando médicos para atendimento em Divinópolis. Neste período foi 

instalado um Posto do Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência – SAMDU e 

também foi criado o Serviço Médico do SESI (Serviço Social da Indústria) (73). 

Assim como acontecia em nível nacional, em Divinópolis se prestava dois tipos de 

assistência à saúde, um coletivo, no combate às endemias, e outro individual, com atendimento 

médico aos trabalhadores que sofriam algum agravo que os impedisse de trabalhar. Havia ainda 

no município uma Santa Casa que prestava assistência, inicialmente, apenas aos indivíduos 

desenganados e, posteriormente, eram atendidos os indivíduos que não contavam com a cobertura 

do sistema previdenciário (73). 

Segundo Castro et ali (73), a década de 1960 foi marcada pelo surgimento de três 

hospitais no município. Em 1960 foi criado o Hospital Santa Lúcia, em 1965 o Hospital São 

Judas Tadeu, ambos particulares e, em 1966 o Hospital São João de Deus. Este último construído 

por um empresário da cidade e entregue para a administração da Ordem Hospitaleira São João de 

Deus, entidade filantrópica que presta serviços de assistência à saúde para grande parte da 

população da região. Nesta mesma década a Santa Casa do município passou por um período de 

decadência e encerrou suas atividades como hospital geral. Funcionou por um tempo como 
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hospital psiquiátrico, mas, em 1969, foi desativado e seu espaço utilizado, a partir de então, como 

asilo. 

Em meados da década de 1970, teve início em Divinópolis a discussão sobre um Serviço 

Municipal de Saúde. Após estudo por parte de uma comissão definida pelo prefeito da época, foi 

proposta e criada, em 1975, a Fundação Municipal de Saúde e Assistência de Divinópolis – 

FMSAD – cuja administração seria feita por um Conselho Deliberativo. No ano de 1976 foi 

inaugurado em Divinópolis o Centro Regional de Saúde - CRS, regional administrativa da 

Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, responsável por programar, coordenar e gerir o 

sistema de saúde da região. O CRS participou de diversas ações juntamente com a FMSAD (73). 

Com a mudança da gestão municipal e a alteração da composição do Conselho 

Deliberativo da Fundação, surgiram vários conflitos internos, fragilizando a FMSAD, até a sua 

extinção, em 1980. Segundo Castro et ali (73), nos quatro anos de existência da FMSAD se 

conseguiu, além de executar diversas ações de assistência à saúde da população divinopolitana, 

muitas delas com caráter preventivo, aumentar o número de unidades de saúde pertencentes ao 

município. Até a década de 1970, apenas o Posto de Profilaxia, criado na década de emancipação 

do município e o Posto de combate à Malária formavam os serviços de saúde pública da cidade 

(73). 

Sob a direção da Fundação foi possível ampliar para sete o total de Postos de Saúde no 

município, sendo 2 na Zona Rural e 5 na Zona Urbana. Porém, após a sua extinção, 5 postos 

foram fechados pelo Estado, entre eles os dois da Zona Rural. Após a extinção da FMSAD, foi 

criado o Departamento Municipal de Saúde – DEMUSA, em 1980 (73). 

Durante a década de 1980, houve um grande avanço no Sistema Municipal de Saúde de 

Divinópolis. Com a assinatura do convênio das Ações Integradas de Saúde – AIS, o município 
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ampliou o número de unidades de saúde e assumiu a responsabilidade sobre a atenção primária, 

sendo a atenção secundária assumida pelo estado (74). 

Com a criação da CLIS – Comissão Local Interinstitucional de Saúde, o município passa 

a gerenciar, junto com o estado, o Sistema de Saúde Local. Em um período em que existiam 

unidades de saúde das três esferas de governo, a municipalização começa a ser estimulada. O 

município contava, em 1983, com 9 Postos de Saúde, sendo dois deles localizados na Zona Rural, 

o estado mantinha uma Policlínica e um Posto de Saúde e a União mantinha uma unidade do 

INAMPS no município (74). 

O Relatório AIS, que descreve as ações de saúde de 1983 ao segundo semestre de 1988, 

destaca que o município ampliou a rede de serviços de saúde, criando unidades básicas de saúde e 

também outros serviços, como o Pronto Socorro; o CEMAS – Centro Municipal de Apoio à 

Saúde, que contava com laboratório, almoxarifado e farmácia; o SAE – Serviço de Atenção 

Especializada, para o tratamento de DST/AIDS e um Centro Oftalmológico (74). 

A admissão de pessoal via concurso público foi instituída pelo município em 1983 e, a 

partir de então, o número de funcionários municipais aumentou consideravelmente. No ano de 

1986, o então Departamento Municipal de Saúde e Assistência – DEMUSA foi transformado em 

Secretaria que passou a ser denominada Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA (74). 

Ainda segundo o relatório AIS, no ano de 1986 os postos de saúde do município passaram 

a contar com o atendimento médico de três especialidades básicas, clínico geral, pediatra e 

ginecologista. Neste período não havia atendimento do enfermeiro em todas estas unidades, o que 

comprometia, principalmente, a assistência materno-infantil. O serviço de odontologia, que 

atendia crianças em idade escolar, era referência no estado (74). 

O Plano Municipal de Saúde de 1991 (75) aponta para o fato de Divinópolis não ter 

conseguido implantar o SUDS, na transição entre as AIS e o SUS e relata que houve certo 
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retrocesso, entre 1988 e 1991 nos avanços conquistados pelas Ações Integradas de Saúde no 

município, inclusive no que diz respeito à autonomia municipal na gestão dos serviços. De fato, a 

operacionalização do SUS no nível dos municípios foi mais visível a partir de 1993, com a 

NOB/93 e as modalidades de gestão, como é o caso de Divinópolis. 

Com a criação e municipalização do SUS, houve um grande incremento no Sistema de 

Saúde Municipal durante a década de 1990. Já no início da década, o Plano Municipal de Saúde 

de 1991 (75) identifica diversos problemas que deveriam ser enfrentados na área, entre eles a 

falta de planejamento na contratação de Recursos Humanos e a falta de isonomia salarial, pela 

existência de profissionais das três esferas no mesmo sistema de saúde. 

Este Plano faz um estudo detalhado sobre as unidades de saúde do município a fim de 

propor uma regionalização das ações, com seis distritos sanitários, observando capacidade 

instalada, perfil epidemiológico e demanda reprimida. Aponta para a necessidade de aumento do 

número de leitos e de contratação da rede privada e instalação de um consórcio intermunicipal 

para atender à população (75). 

A década de 1990 é marcada pelo início da estruturação do Sistema Único de Saúde no 

município. No ano de 1991 o Conselho Municipal de Saúde é criado pela Lei Municipal 004/91 

apresentando composição paritária entre usuários e demais membros - trabalhadores de saúde, 

prestadores de serviço e gestores (66). Nesta década também aconteceram as três primeiras 

Conferências Municipais de Saúde, a criação dos seis Conselhos Distritais existentes até os dias 

atuais e a criação dos Conselhos Locais de Saúde, vinculados às equipes de Saúde da Família. 

Em 1993 foi inaugurado um quarto hospital privado no município, o Hospital Santa 

Mônica, que contava com Plano de Saúde próprio e também prestou serviços ao SUS de 

Divinópolis através do seu serviço de Medicina Nuclear, na década seguinte.  
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No ano de 1994 o município foi habilitado, segundo a NOB/SUS/93 em Gestão Parcial do 

Sistema de Saúde e, meses depois, em Gestão Semi-Plena. Também no ano de 1994 foi criado o 

Fundo Municipal de Saúde, com estrutura contábil e financeira própria, sendo gerido pelo 

Secretário Municipal de Saúde. Em 1998 foi habilitado em Gestão Plena do Sistema Municipal, 

conforme a NOB/SUS/96 aumentando sua autonomia e governabilidade na gestão do sistema de 

saúde (66).  

Nesta década houve considerável ampliação da rede física, tanto pela construção de 

unidades como a sede própria do Pronto Socorro, do SERSAM – Serviço de Referência em 

Saúde Mental, de uma Unidade de Pronto Atendimento Clínico 24 horas e da reforma de algumas 

unidades de saúde, quanto pela implantação, do Programa de Saúde da Família no Município 

(66).  

A década de 2000 foi marcada pelo grande investimento na manutenção da estrutura da 

rede própria, com muitas reformas e obras de manutenção, devido ao desgaste, seja ele natural ou 

provocado pelos intensos períodos de chuva no município. Algumas unidades foram construídas 

como a sede da Policlínica e algumas unidades básicas, entre elas uma cujo planejamento da obra 

se arrastava desde a década anterior (76,77,78,79,80). 

Diversos avanços no que diz respeito à assistência à saúde foram alcançados, através da 

ampliação e criação de novos programas assistenciais, parcerias com Instituições de Ensino para 

atendimento em unidades de saúde, reativação do comitê científico da assistência farmacêutica, 

descentralização de ações de Saúde Mental e ampliação do atendimento especializado nesta área. 

Também contribuiu para a ampliação da assistência, o aumento do número de profissionais de 

saúde (76,77,78,79,80). 

A Vigilância em Saúde ampliou suas ações e passou a contar com uma ferramenta para 

planejamento e monitorização das atividades, a Programação de Ações Prioritárias de Vigilância 



 69 

em Saúde – PAP-VS. A Vigilância Ambiental e o Controle de Zoonoses também ampliaram e 

consolidaram suas ações no âmbito do Sistema Único de Saúde municipal (79). 

No ano de 2002 foi criado no município, em parceria com o Hospital São João de Deus, o 

Hospital do Câncer, que é referência no atendimento de oncologia na região (81). No ano de 

2003, Divinópolis se tornou pólo de Macrorregião de Saúde, de acordo com o Plano Diretor de 

Regionalização – PDR, estabelecido pelo estado. Fato que formaliza uma demanda já atendida 

pelo município, da população da região, na busca de atendimento de saúde. Com o PDR, a 

negociação da PPI também evolui (78). 

A falta de leitos é um problema que tem sido apontado pelos documentos oficiais da 

Secretaria de Saúde desde a década de 1980. Algumas medidas foram tomadas no sentido de 

minimizar este problema, inicialmente com a possibilidade de ampliação de mais 60 leitos no 

Hospital filantrópico que presta serviços ao SUS, através de verbas de um programa estadual, o 

PROHOSP – Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG, 

que ainda não havia sido concluída em 2009. No ano de 2009 o município, em parceria com o 

estado, iniciou o projeto para construção do Hospital Público de Divinópolis, que prevê um 

aumento considerável no número de leitos hospitalares (79,80). 

O ano de 2002 foi peculiar para a saúde em Divinópolis, pois 4 Secretários Municipais de 

Saúde estiveram à frente da SEMUSA (77). A rotatividade também atingiu os níveis hierárquicos 

inferiores, como a Diretoria de Ações Básicas e a Divisão de Recursos Humanos. Este fato 

certamente interferiu na condução da política de saúde, mesmo havendo um documento maior, o 

Plano Municipal de Saúde, que a direcionasse. 

Como apontado anteriormente, de uma forma geral, a atenção à saúde no município de 

Divinópolis caminhou nos mesmos trilhos conhecidos nacionalmente, com uma atuação Estatal 

pontual na atenção à saúde pública e uma predominância do atendimento previdenciário até a 
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década de 1980 e o fortalecimento do Sistema Municipal disparado pela municipalização a partir 

das AIS e sua efetiva concretização a partir da habilitação nas modalidades de gestão das NOBs 

93 e 96. Desde a criação do SUS e sua institucionalização no município, os serviços que 

compõem o aparato municipal têm crescido e passado a oferecer uma gama cada vez mais 

diversificada de procedimentos.  

O uso de ferramentas para a gestão do sistema municipal, incentivadas pelo Ministério da 

Saúde, teve início na década de 1980, quando da assinatura do Convênio AIS, através da 

elaboração de Planos Municipais de Saúde e Relatórios de Gestão que passaram a ser cada vez 

mais bem elaborados, porém, a condução do planejamento, disparado pelo Plano de Saúde, se 

mostrou mais burocrática do que concreta do cotidiano, haja vista a não realização de diversas 

ações apontadas nos planos de saúde. O uso de instrumentos como a Programação Pactuada e 

Integrada – PPI – também teve que ser amadurecido ao longo dos anos, pois, segundo o Plano de 

Saúde de 1999/2000 e o Relatório de Avaliação do PROESF (82), a pactuação feita ficava aquém 

das necessidades do município, havendo necessidade de ser extrapolada. 

Assim como diversos outros municípios do país, a estrutura da rede de saúde carrega 

reflexos de anos de centralização de ações, assim como de uma rede do sistema previdenciário, 

ligada ao setor privado – que contratava alguns serviços para prestar a assistência aos seus 

usuários. A rede própria no município conta com os serviços de atenção básica (UBS e PSF), 

algumas ações da média complexidade (consultas e alguns procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos) e atendimento de urgência e emergência. A alta complexidade é toda feita por 

prestadores privados, gerando certa dependência municipal desses prestadores. 

A implantação do SUS em um município deste porte e com estas características ainda 

enfrenta diversos desafios. Um grande problema apontado em alguns documentos, como o 

relatório do PROESF, tem sido compartilhado por muitos municípios, que é a “judicialização da 
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saúde”, que afeta a assistência farmacêutica, procedimentos clínicos e principalmente cirúrgicos, 

não disponíveis na rede, ou de difícil acesso pela baixa disponibilidade. Outra questão apontada é 

a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estaria impedindo o município de fazer maiores 

investimentos na área da saúde. A Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei Complementar 101, de 

04 de maio de 2000 que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 

na gestão fiscal e contém regras para aumento de despesa pública com pessoal (83). 

Mais um importante problema enfrentado por este município é a baixa cobertura em 

Atenção Básica, devido ao reduzido número de unidades básicas tradicionais, de Saúde da 

Família e PACS, considerando a população do município. A tímida expansão da cobertura pelo 

PSF – estratégia prioritária para a AB no Brasil – também é justificada pelos gestores pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Veremos adiante um pouco sobre a história do PSF no município, 

objeto de estudo desta pesquisa. 

 

4.3 – O Programa de Saúde da Família no Município de Divinópolis 

A primeira equipe de Saúde da Família foi implantada em Divinópolis em agosto de 1996 

e contava com médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, dentista, técnico de higiene dental 

e técnico de enfermagem (63). Além de contar com profissionais que não faziam parte da equipe 

mínima determinada pelo Ministério da Saúde, o Agente Comunitário de Saúde não compunha a 

equipe. 

Naquele ano, a rede de saúde da atenção básica no município contava com 15 unidades de 

saúde tradicionais, que prestavam atendimento médico nas especialidades básicas: clínica, 

pediatria e ginecologia, além de atendimento de enfermagem, psicologia, odontologia e serviço 

social. O PSF constituiu, portanto, uma ampliação da rede de atenção básica, mas, conforme 
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afirmaram uma das trabalhadoras do programa (E8) e o Relatório de Gestão de 2003 (78), ele se 

estruturou como um programa paralelo. 

O Relatório de Gestão de 96 (63) destaca que “O PSF tem como objetivo melhorar o 

estado de saúde da população através de uma assistência integral ao cidadão, integrado na família 

e comunidade, promovendo saúde e tratando precocemente as doenças”. 

Em 1997 foram criadas mais três equipes, também sem o ACS em sua composição. Por 

isto, o cadastramento da população foi iniciado pela equipe existente (E6). No ano de 1998 foram 

criados, no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do município, os cargos de Médico e 

Enfermeiro de Saúde da Família e de Agente Comunitário de Saúde e, já neste ano, foi realizado 

concurso público e seleção pública, respectivamente, para contratação destes profissionais. Com 

isto a composição das equipes foi regularizada, de acordo com a Portaria MS 1886/97 (38). 

Em 1999 foram criadas mais duas equipes de PSF e, assim, foi possível atingir, segundo o 

Relatório de Gestão daquele ano, 100% de cobertura da população rural do município (84). No 

ano 2000 foram implantadas mais 4 equipes de Saúde da Família e 2 equipes de PACS que, no 

ano seguinte, com a inserção do profissional médico, passaram a ser consideradas equipes de 

PSF. O número de 12 equipes permaneceu inalterado até o final de 2008, quando foram criadas 

mais 4 equipes de Saúde da Família e duas de PACS. Em fevereiro de 2010 estavam registradas 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES – 16 equipes de Saúde da Família, 

o que sugere que as equipes de PACS passaram a contar com o profissional médico.  

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, Divinópolis 

apresentava, em abril de 2010, 25,9% de cobertura de PSF, ficando entre as 30 cidades com 

menor cobertura no programa (43) em um estado que possui 853 municípios (68). Ao ser 

comparada com os outros municípios com população entre 200 e 300 mil habitantes no estado, 

Divinópolis apresenta a menor cobertura, conforme aponta o gráfico a seguir. 
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Gráfico 1 – Cobertura da Estratégia de Saúde da Família em municípios mineiros com população 
entre 200 e 300 mil habitantes no mês de abril de 2010. 
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Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais - Programa Saúde em Casa 
http://www.saude.mg.gov.br/politicas_de_saude/programa-saude-em-casa

 

No ano de 2001 foram criadas as primeiras equipes de Saúde Bucal, que passaram a dar 

suporte às equipes de Saúde da Família existentes. Inicialmente foram criadas cinco equipes e, 

em fevereiro de 2010, o CNES (85) registrava 17 equipes, 15 tipo 1 e duas tipo 2. 

Desde a sua implantação, vários documentos da SEMUSA Divinópolis apontaram para a 

ampliação do número de equipes e aumento nos investimentos no Saúde da Família, entre eles, o 

Projeto para Implantação do Programa de Saúde da Família em Divinópolis, de 1998, o Projeto 

do PROESF, de 2003 e o Projeto de Investimento em Atenção Primária à Saúde, de 2009. 

O primeiro previa a criação de 20 equipes, porém sem determinar prazo para a execução, 

o segundo, previsto para ser realizado de 2004 a 2008, previa a criação de 28 equipes, contava 

com recursos do governo federal e foi apenas parcialmente executado, mesmo com o apoio 

financeiro repassado através do PROESF. O terceiro projeto prevê a criação de 15 equipes até o 

ano de 2012, sendo 5 em cada ano a partir de 2010. 
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Em 2008 teve início a implantação do Plano Diretor de Atenção Primária à Saúde - 

PDAPS no município, que foi interrompido e retomado, desde a primeira oficina, no ano seguinte 

(E3).  

Para gerenciar as equipes, no ano de 1997, um dos médicos começou a exercer a função 

de coordenador do Programa, acumulando as duas funções. Este profissional chegou a viajar, 

financiado pelo município, para Cuba, na busca de mais informações que contribuíssem com a 

implantação do PSF. Em 1998, uma médica foi contratada especificamente para este fim, 

podendo se dedicar mais profundamente a esta atividade (E6). 

Ainda no ano de 1997, alguns profissionais iniciaram o curso de especialização em Saúde 

da Família pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Neste ano também foi iniciado 

um processo de capacitação e reciclagem, entre os profissionais das equipes existentes. Este 

processo era caracterizado por encontros mensais, em que um tema era escolhido e debatido com 

toda a equipe, havendo também momentos de discussão apenas entre os profissionais de mesma 

formação, quando era possível debates mais aprofundados sobre cada área de atuação. Porém, 

esta prática não foi constante, sendo descrita nos três primeiros anos de implantação (E2, E6, E8, 

E9). 

Em relação aos locais de funcionamento, todas as equipes de PSF funcionam em locais 

adaptados, como casas e unidades de propriedade do município, o Centro de Atenção Integral à 

Criança – CAIC, e casas alugadas pelo município. Tanto os gestores quanto os trabalhadores 

destacam a precariedade destas unidades, no que diz respeito à conservação e adequação à rotina 

de trabalho e a necessidade constante de reformas (78). 

Como já foi descrito anteriormente, o PSF no município de Divinópolis tem se expandido 

como um programa paralelo na rede de saúde, deixando de atingir uma das suas principais 

diretrizes de funcionamento. Mesmo que, atualmente, mais de 20% da população seja atendida 
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pelas equipes de Saúde da Família e que isso possa representar mais facilidade de acesso ao 

sistema de saúde por parte desta população, ainda existem aproximadamente 160 mil habitantes 

atendidos por apenas 15 Unidades Básicas Tradicionais o que prejudica a qualidade do 

atendimento e limita o acesso ao serviço de saúde. 

A seguir está exposta a análise e discussão dos dados relacionados ao Projeto, Capacidade 

de Governo e Governabilidade sobre a implantação e implementação do PSF, nos anos de 1996 a 

2004. 

 

4.4 – Análise dos Dados  

4.4.1 – Análise do Projeto: 

Como dito anteriormente, a análise do Projeto se deu em duas etapas, uma analisando a 

estrutura dos documentos que apresentavam informações relevantes para o direcionamento das 

ações, e outra que consistiu na verificação do cumprimento, através das entrevistas e dos 

Relatórios de Gestão, dos itens observados na primeira análise.  

 

4.4.1.1 – Análise da estrutura dos documentos: 

4.4.1.1.1 – Relatório de Gestão de 1996 

O Relatório aponta investimento na reforma e em equipamentos de uma unidade de saúde 

da zona rural do município, evidenciando que ela foi adaptada para receber a equipe, já que esta 

unidade já abrigava um posto de saúde. Esta unidade abrigou a primeira equipe de PSF 

implementada, inaugurada em setembro daquele ano.  

Retoma o tema no item Programas e Projetos, que contém o Programa de Saúde da 

Família, descrevendo seu objetivo: “melhorar o estado de saúde da população através de uma 
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assistência integral ao cidadão, integrado na família e na comunidade, promovendo a saúde e 

tratando precocemente as doenças”. 

Relata que existem 4 equipes de PSF no município, duas na zona rural e duas na região 

periférica da zona urbana. Quanto à composição da equipe, descreve a presença de um médico, 

um enfermeiro, auxiliares de enfermagem, psicólogo e assistente social. Não deixando claro, 

além do número de médicos e enfermeiros, quantos profissionais estão presentes e se esta 

composição é regular entre as equipes. O que chama atenção na composição da equipe é a 

ausência do Agente Comunitário de Saúde. 

Descreve a existência de um projeto, contendo as metas estabelecidas e os resultados 

obtidos nos oito primeiros meses de sua existência, porém, este projeto não foi encontrado na 

Secretaria de Saúde e sua análise não pode ser feita. Destaca que na meta estabelecida 

inicialmente, foi prevista a cobertura de 6 (seis) regiões do município, porém, já aponta uma 

revisão do plano inicial indicando a necessidade de cobertura de 10 (dez) regiões. Não há 

indicação de prazo para o cumprimento destas metas. 

 

4.4.1.1.2 – Plano de Trabalho da SEMUSA 1998 

O documento é bastante sucinto apresentando menção ao PSF em dois momentos, o 

primeiro deles é na Continuidade dos Projetos, em que aponta a expansão para mais 04 equipes 

naquele ano. A segunda menção do PSF está em Modelo Assistencial, da seguinte forma: 

“redimensionar o Programa de Saúde da Família para inverter o modelo de assistência no 

município”. 

Não há nenhuma indicação de estratégias a serem utilizadas para o redimensionamento do 

PSF, exceto pela aposta em dobrar o número de equipes, porém não há indicação do local de 

criação das equipes, nem de qual estrutura física será utilizada para recebê-las. 
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4.4.1.1.3 – Projeto para Implantação do Programa de Saúde da Família no Município de 

Divinópolis 

Este projeto é de autoria da Coordenadora do PSF da época, que assumiu o cargo em 1998 

e permaneceu nele até o final da gestão, em 2000. No início da coleta de dados ele não estava 

disponível na Coordenação do PSF, pois não havia sido encontrada nenhuma cópia dele. Somente 

ao contactar uma possível entrevistada que tinha uma cópia em seus arquivos pessoais, é que foi 

possível ter acesso a ele, que foi também arquivado na Coordenação do PSF. 

Está dividido em: Título; Apresentação; Introdução; Justificativa; Objetivos: A) do PSF e 

B) Deste projeto; Metodologia: A) Priorização das áreas de abrangência, B) Composição das 

equipes, C) Capacitação das equipes, D) Cadastramento, E) Territorialização, F) Mapeamento, G) 

Diagnóstico de saúde, H) Análise da situação de saúde, I) Planejamento estratégico e participação 

popular, J) Plano de Ação, K) Avaliação e supervisão; Organograma de execução; Anexos; 

Bibliografia e Curriculum vitae da autora. 

Apresenta-se como proposta para mudança do modelo assistencial de saúde no município, 

a partir da implantação racional e eficiente do PSF. Durante o seu desenvolvimento, discorre 

sobre as propostas do Programa destacando seus objetivos, porém não indica de forma clara e 

consistente, como serão atingidos. 

Na metodologia, aponta para a criação de 20 equipes, sem a indicação em percentual de 

cobertura (há indicação desta variável, porém não foi preenchido o valor, no documento 

disponibilizado). Prioriza as áreas rurais e urbanas periféricas, elencando as áreas em que seriam 

criadas as 16 equipes para completar o total de 20, evidenciando a existência de 4 equipes, 

porém, não há indicação de prazo para a implantação destas equipes. 
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A proposta de composição das equipes indica conformidade com a portaria 1886/97 (38), 

contando com um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde “de acordo com a realidade de cada área”. Aponta ainda para a agregação de outros 

profissionais à equipe, “de acordo com as possibilidades e necessidades de cada área”. 

Prevê uma capacitação básica das equipes, a ser realizada antes do início das atividades, 

sem determinar quem será responsável por esta capacitação. Há determinação de grande 

responsabilidade para o profissional enfermeiro, devendo ser o responsável pela capacitação do 

ACS, sendo considerado “peça-chave” no processo de mudança do modelo de atenção. 

Aponta para o fato de o cadastramento ser feito por toda a equipe do PSF, com base em 

um roteiro, para cadastros individuais e familiares. Os dados obtidos no cadastramento deveriam 

servir como base para o diagnóstico de saúde da área, a ser atualizado em cada visita dos 

profissionais, assim como servir de base para a produção de um relatório que deveria ser 

atualizado a cada 6 meses. 

Sugere a criação de um mapa do território de abrangência da equipe, considerando o 

diagnóstico de saúde como referência para o mapeamento de áreas inteligentes, como áreas de 

risco, áreas saudáveis e recursos existentes. O mapa deveria ser feito após o cadastramento e 

antes do início dos atendimentos. 

Prevê uma elaboração conjunta, entre a equipe e a comunidade, da análise da situação de 

saúde, momento no qual seriam eleitas as prioridades a serem atendidas e haveria estímulo para a 

criação do Conselho Local de Saúde.  

Alguns itens, como o Planejamento Estratégico e o Plano de Ação, não estão claramente 

descritos, havendo o apontamento da sua execução pela equipe. Estes temas estão sinalizados na 

capacitação prevista para a equipe. No item avaliação e supervisão, indica que a avaliação será 
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feita tanto pela comunidade, em reuniões periódicas a serem determinadas, quanto pela 

SEMUSA, seja pelo nível central, seja pela supervisão.  

Indica que a função do profissional ou equipe de supervisão é “veicular conhecimentos, 

troca de experiências, facilitar ações intersetoriais através de negociações e promover e facilitar o 

processo de educação continuada. Sugere-se para tanto sejam feitas reuniões e treinamentos 

periódicos com todas as equipes sob sua responsabilidade”. Apesar de descrever brevemente a 

supervisão, não indica por qual profissional ela será feita ou qual o seu processo de trabalho, se 

será criada uma equipe para tal, através dos trabalhadores da SEMUSA, ou serão contratados 

novos profissionais especificamente para este fim. 

Apresenta um quadro intitulado: Organograma de Execução da implantação do PSF no 

município de Divinópolis indicando as etapas a serem cumpridas para a implantação das equipes, 

descritos no projeto. Este quadro descreve que as ações propostas devem ser executadas em 4 

meses, sem indicação do período de início das atividades. Não há indicação de responsáveis. 

 

4.4.1.1.4 – Plano Municipal de Saúde 1999/2000 

Em um documento detalhado, este Plano apresenta dados sobre o sistema de saúde do 

município, destaca as ações feitas pela administração desde 1993, ano em que a equipe à frente 

da SEMUSA iniciou as atividades, e apresenta um diagnóstico de saúde da população. Em 

seguida, faz o que foi denominado de “revisão do Plano Municipal de Saúde”. 

Apresenta uma análise sobre a deficiência de recursos humanos no município, apontando 

alguns fatores responsáveis por isto, entre eles a inadequação do PCCS municipal às exigências 

do SUS, ausência de isonomia salarial entre os servidores dos três níveis de governo, deficiência 

de formação voltada para o SUS entre os profissionais de saúde e a visão médica privatista. 
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Relata que a PPI do ano de 1998 não contemplou as reais necessidades do município, 

alegando desorganização na negociação e ligando a isto à limitação da oferta de serviços de 

saúde. Descreve a realização de um reforma administrativa, cujo organograma será analisado no 

item Capacidade de Governo. 

Na revisão do Plano Municipal de Saúde, indica que ele tem sido amplamente discutido 

desde que a equipe responsável pela gestão assumiu a Secretaria de Saúde, em 1993 “buscando a 

construção de um sistema de saúde garantido legalmente, que busca a reorientação do modelo de 

assistência, o qual ainda apresenta-se com muitas contradições, interrogações mas gerido pelo 

município”. 

O documento declara que apresenta “uma perspectiva de continuar desenvolvendo um 

novo sistema gerencial e organizacional baseado nos avanços da descentralização de poder e 

aproximação das decisões a nível local, com enfoque nos indicadores epidemiológicos e 

integralidade da assistência”. 

Entre os princípios a serem alcançados, propõe implantar mais 14 Equipes de PSF até o 

ano 2000, além disso, também destaca a busca por recursos financeiros que possam assegurar a 

sustentabilidade do SUS municipal, buscar soluções para os problemas apontados em relação aos 

Recursos Humanos e garantir uma gestão única e democrática, capaz de viabilizar uma 

administração ágil, competente e eficaz. 

Descreve que a responsabilidade assumida pelo município ao ser habilitado em Gestão 

Plena do Sistema Municipal gerou algumas dificuldades no que diz respeito à regulamentação 

jurídica dos contratos com os prestadores de serviço, como descreve o documento. Dentro do 

Serviço de Controle e Avaliação, o documento relata a necessidade de aperfeiçoar a auditoria e a 

avaliação dos serviços, próprios e contratados. 
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Uma grande ênfase é dada neste documento no investimento feito na capacitação e criação 

dos cargos de gerentes. Também são descritos os programas, metas e objetivos de atenção à 

saúde por população-alvo. 

Sobre o Saúde da Família, chamado pelo Plano de Projeto, está descrito que o município 

adotou o PSF como estratégia de estruturação do SUS local, “visando a atenção integral aos 

indivíduos e às famílias, através de um sistema hierarquizado, de complexidade crescente, com 

inserção da comunidade no contexto sociopolítico, econômico e cultural”. 

Alega que a metodologia utilizada pelo PSF é a da análise da situação de saúde, utilizando 

de ferramentas como cadastramento, territorialização, mapeamento, diagnóstico, análise, 

planejamento estratégico com participação popular através dos Conselhos Locais de Saúde. 

Descreve seu objetivo da seguinte forma: “reorganizar o sistema de saúde no município de 

Divinópolis, através da organização e desenvolvimento da Atenção Primária de Saúde, de modo a 

agilizar, universalizar e otimizar os serviços, criando uma mentalidade clínico-epidemiológica 

nos profissionais de saúde, consolidando a distritalização e descentralização das ações além de 

incentivar a participação popular, cooperando para o desenvolvimento da cidadania”. 

Nas estratégias, descreve a prioridade de cobertura do PSF em áreas rurais e urbanas 

periféricas e, conforme indicado anteriormente, prevê a implantação de 20 equipes até o ano 

2000, como já existiam 6, mais 14 equipes novas deveriam ser criadas. 

Sobre as equipes, descreve a sua composição (um médico, uma enfermeira, um auxiliar de 

enfermagem e, em média, quatro agentes comunitários de saúde) e que há, quando necessário, 

atendimento e orientações de profissionais como odontólogos, psicólogos, assistentes sociais e 

nutricionistas. Segundo o Plano, as equipes recebem treinamento introdutório, além de 

continuarem se aprimorando através do Treinamento em Serviço e Educação Continuada. 
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O documento relata também que, durante a implantação de uma equipe de PSF, há intensa 

mobilização popular em torno do projeto e seus objetivos, culminando com a criação do 

Conselho Local de Saúde. Pelo que está posto, o Conselho Local é ativo nas etapas de 

cadastramento, diagnóstico, análise de situação e elaboração do plano de ação da equipe, 

corroborando com o que o Projeto de Implantação descreveu na sua metodologia. 

Aponta ainda algumas diretrizes a serem seguidas pelo PSF, que incluem uma 

racionalização do uso do sistema de saúde e melhora do nível de saúde da população, assim como 

a organização do sistema na sua distribuição hierárquica e melhoria do sistema de informação no 

município. 

Ao descrever as metas e prioridades para o biênio 1999/2000, apresenta metas 

assistenciais para o PSF, como a garantia de cobertura da população pelos atendimentos feitos 

pela equipe, apresenta também estratégias mais gerais, como: “Reorganizar a atenção primária de 

saúde; Universalizar e otimizar os serviços, criando uma mentalidade clínico epidemiológica nos 

profissionais de saúde; Consolidar a distritalização das ações de saúde; Incentivar a participação 

popular cooperando para o desenvolvimento da cidadania”. 

No item Operacionalização da Rede Física, há menção de adaptação de uma casa 

adquirida pelo município para receber uma equipe de PSF. Em seguida, no item Programas e 

Projetos a Serem Implantados, está a Internação Domiciliar, que daria suporte para as unidades 

ambulatórias do PSF. 

 

4.4.1.1.5 – Plano Municipal de Saúde 2001/2004 

Este documento apresenta dados sobre o município, como população, dados geográficos, 

dados sobre a gestão ambiental, diagnóstico de saúde da população, com informações sobre 

nascidos vivos e cobertura vacinal e dados sobre morbimortalidade. Em seguida, descreve a 
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modalidade de gestão na qual está habilitado, dá informações sobre o Conselho Municipal de 

Saúde, o Fundo Municipal e apresenta o organograma, que será discutido no item Capacidade de 

Governo. 

Apresenta ainda, sucintamente, os principais programas e projetos executados pela 

SEMUSA, entre eles o PSF, que descreve como um programa que enfatiza a prevenção a 

qualquer agressão à integridade biopsicossocial do indivíduo. Relata que, “através de visitas 

domiciliares realizadas por toda a equipe técnica, personaliza o atendimento e através dos agentes 

comunitários de saúde, que fazem acompanhamento diário e contínuo diretamente do meio em 

que o usuário vive, possibilita a intervenção eficaz às agressões à saúde dos mesmos”. E termina 

listando as atividades realizadas pelas equipes. 

Em seguida, apresenta a rede física do município, na qual estão descritas 15 Unidades 

Básicas de Saúde e 12 Unidades do PSF, e indica as atividades realizadas pela rede básica e 

secundária, assim como descreve alguns serviços especializados do município.  

A partir daí, passa a apresentar os objetivos e estratégias deste plano, dividindo em 

Operacionalização dos Serviços, em que apresenta tabelas com Estratégias de ação, 

metas/objetivos e prazo, nas seguintes áreas: Assistência Farmacêutica, Planejamento e 

Informação em Saúde, Policlínica, Vigilância Ambiental em Saúde, Centro de Apoio e 

Diagnóstico, Serviço de Referência em Saúde Mental, Vigilância Epidemiológica, Controle de 

Zoonoses e Vigilância Sanitária.  

O próximo item é Operacionalização da Rede Física, onde prevê construções e reformas 

de unidades de saúde, sem previsão de reforma ou construção de nenhuma das unidades de PSF. 

Em seguida fala dos Programas e Projetos a serem Implantados: Atenção à Saúde do 

Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses e Laboratório de Bromatologia e Microbiologia. 
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Na descrição dos Eixos Prioritários, aponta estratégias de ação, metas/objetivos e prazos 

para os seguintes itens: Redução da Taxa de Mortalidade Infantil e Materna, Controle de Doenças 

e Agravos Prioritários, Melhoria da gestão, do acesso e da qualidade das ações e serviços de 

saúde, Reorientação do modelo assistencial e descentralização, Desenvolvimento de recursos 

humanos do setor saúde, qualificação do controle social. 

No item Reorientação do modelo assistencial e descentralização as estratégias de ação 

são: expandir o Programa Saúde da Família e inserir a equipe de saúde bucal no PSF. Para isto, 

descreve como metas e objetivos: elevar a taxa de cobertura da população pelas equipes de saúde 

da família de 10% para 20% até dezembro de 2004 e reduzir em 10% o gasto da internação com 

saúde mental pelo SUS. Todas elas previstas para acontecer entre 2002 e 2004.  

As informações obtidas na análise destes documentos foram sintetizadas no Quadro 3, a 

seguir, e organizadas dentro das unidades de contexto utilizadas. Conforme observado, não foi 

possível identificar os mesmos dados em todos os documentos analisados, tendo sido a variável 

Contratação e Vínculo dos Profissionais a única que não foi indicada em nenhum deles. No 

próximo item será analisado o cumprimento das metas propostas. 

 

Quadro 3 – Resumo da análise do Projeto nos documentos 

Parâmetros/Documentos Relatório de 
Gestão 1996 

Plano de 
Trabalho da 
SEMUSA 
1998 

Projeto de 
Implantação 
do PSF 1998 

Plano 
Municipal de 
Saúde 
1999/2000 

Plano 
Municipal de 
Saúde 
2001/2004 

Locais prioritários Zona rural e 
regiões 
periféricas da 
zona urbana. 

Não 
indicado. 

Zona rural e 
regiões 
periféricas da 
zona urbana. 

Zona rural e 
regiões 
periféricas da 
zona urbana. 

Não indicado. 

Cobertura Populacional 
(Previsão de número de 
equipes) 

06 equipes 
novas 
(Total: 10) 
 

04 equipes 
novas 
(Total: 08) 

16 equipes 
novas 
(Total: 20)  
 

14 equipes 
novas 
(Total: 20) 

Passar de 10 
para 20% de 
cobertura – não 
deixando claro 
se seria 
necessário 
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dobrar o 
número de 
equipes, de 12 
para 24. 

Contratação/Vínculo dos 
profissionais 

Não 
especificado. 

Não 
especificado. 

Não 
especificado. 

Não 
especificado. 

Não 
especificado. 

Capacitação dos 
profissionais 

Não 
especificado. 

Não 
especificado. 

Capacitação 
Básica das 
Equipes. 
Supervisão. 

Curso 
Introdutório, 
Educação 
Permanente e 
Treinamento 
em Serviço. 

Não 
especificado. 

Estrutura física das 
unidades 

Adaptação de 
unidade já 
existente. 

Não 
especificado. 

Não 
especificado. 

Descreve a 
adaptação de 
uma casa. 

Não 
especificado. 

Avaliação/monitoramento 
do PSF 

Não 
especificado. 

Não 
especificado. 

População. 
SEMUSA – 
nível central e 
supervisão. 

Conselho 
Local de 
Saúde. 

Não 
especificado. 

 

4.4.1.2 – Análise do Cumprimento das Propostas:  

Através das entrevistas e da análise dos Relatórios de Gestão foi possível um maior 

entendimento sobre a implementação do PSF em Divinópolis. A análise do cumprimento das 

propostas foi feita a partir das unidades de contexto determinadas. 

 

4.4.1.2.1 – Locais prioritários 

Conforme exposto na primeira análise, os locais prioritários para a criação de equipes de 

Saúde da Família no município de Divinópolis foram a Zona Rural e a periferia da Zona Urbana. 

A cobertura da Zona Rural foi o motivo para criar a primeira equipe de PSF no município, como 

pode ser verificado na fala de E5: “Então a gente implantou a primeira equipe de Saúde da 

Família aqui com qual intenção? Apesar de Divinópolis ter uma zona rural relativamente 

pequena, ela era absolutamente desassistida [...] Então a gente optou por fazer um cerco mesmo 

à periferia de Divinópolis”. E também na fala de E8 “o objetivo era fechar a zona rural, que a 

zona rural fosse toda coberta pelo PSF”. 
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A cobertura de 100% da população rural foi atingida em 1999, com 4 equipes, conforme 

aponta o Relatório de Gestão daquele ano (84). O que é um marco importante no cumprimento 

parcial dos objetivos propostos. As áreas urbanas periféricas foram recebendo as demais 8 

equipes ao longo do período, porém, a periferia da Zona Urbana não foi completamente coberta. 

 

4.4.1.2.2 – Cobertura populacional (previsão do número de equipes) 

No período analisado, a proposta de equipes a serem criadas chega ao número de 20, 

porém, foram criadas apenas 12. As primeiras quatro equipes foram chamadas de PSF pela 

SEMUSA, porém não estavam regulamentadas quando foram criadas. A primeira equipe contava 

com um número grande de profissionais de nível superior como dentista, psicólogo e assistente 

social, além do médico e do enfermeiro. E uma característica em comum às quatro equipes 

criadas entre 1996 e 1997 era a ausência do Agente Comunitário de Saúde. 

Apesar de o Relatório de Gestão de 1996 indicar a existência de 4 ESF, foi unânime entre 

os entrevistados que apenas uma equipe foi criada naquele ano, sendo as outras três criadas em 

1997. No ano de 1998 nenhuma equipe foi criada e em 1999 duas novas ESF começaram a 

funcionar atingindo a cobertura de 100% da população da zona rural, conforme dito 

anteriormente. No ano 2000 foram criadas mais 4 equipes de PSF e, em 2001 mais duas. A 

relação do número de equipes criadas por ano e a evolução do número total de equipes estão 

ilustradas no gráfico a seguir.  
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Gráfico 2 – Evolução do número de equipes de Saúde da Família no município de 
Divinópolis/MG entre os anos de 1996 e 2004. 
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Fonte: Relatórios de Gestão SEMUSA de 1996 a 2004. 
 

A cobertura máxima que poderia ser atingida por este número de equipes, com base na 

determinação da Portaria 1886/97 (38) e na população do município, determinada pelo censo de 

2000, seria de 29,4%, porém, segundo o Relatório de Gestão de 2003, esta cobertura não chegava 

a 17%. O que implica que aproximadamente 30.000 habitantes estavam cobertos pela Estratégia e 

que mais de 150.000 cobertos pelas unidades básicas tradicionais.  

 

4.4.1.2.3 – Contratação/Vínculo dos Profissionais 

O item que não esteve presente em nenhum dos documentos analisados para verificar o 

Projeto foi Contratação e Vínculo dos profissionais. Porém, segundo os entrevistados, no ano de 

1998, a Câmara Municipal aprovou a inclusão dos cargos de Médico de Família, Enfermeiro de 

Família e Agente Comunitário de Saúde no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Município. 

Para E6 o “Plano de Cargos e Salários [...] é a grande inovação e a grande vantagem do PSF de 

Divinópolis”.  
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E9 indica “uma forte intenção de fazer efetivamente PSF, pois tinha sido aprovada na 

Conferência Municipal de Saúde (III Conferência, 1998) a sua prioridade e haviam sido criados 

no município os cargos de médico e enfermeiro do PSF, incluídos no PCCS, com carga horária 

de 40 horas semanais e salários diferenciados”. 

A partir do ano de 1998, as equipes de PSF no município passaram a ser compostas, 

prioritariamente, através de concurso público, realizados em 1998 e 2000. Somente o profissional 

médico, em algumas circunstâncias, é admitido na forma de contrato, conforme aponta E3 “hoje 

nós só temos médicos que não são concursados, os outros profissionais são”.  

E8 ainda levanta outra questão, mais atual, que é a rotatividade de médicos na Estratégia 

“essa rotatividade principalmente do médico é muito alta [...]. Inclusive, nós estamos com duas 

médicas novinhas, já pensando nisso (sair para fazer residência), mas deixa vir, pelo menos por 

um período não fica sem médico”.  

O Relatório de 2003 descreve que os profissionais que trabalham nas equipes de Saúde da 

Família da zona rural do município, além de serem estatutários, recebem um incentivo de 10% do 

salário base. Relata ainda que, todos os trabalhadores do Saúde da Família recebem auxílio 

transporte e alimentação e que os ACS recebem vale-transporte para deslocamento (a trabalho) 

inter-bairros, de acordo com programação prévia (78). 

 

4.4.1.2.4 – Capacitação dos Profissionais 

Através dos relatos dos entrevistados, foi possível identificar três formas de capacitação 

dos trabalhadores: 1) incentivo à realização de cursos, como a especialização em Saúde da 

Família; 2) organização de curso de formação, introdutório ao Saúde da Família e 3) formação 

em serviço dos profissionais, realizada através de oficinas mensais com os trabalhadores das 

equipes. 
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Alguns profissionais das primeiras equipes do município participaram da primeira turma 

de Especialização da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – em parceria com a Escola 

de Saúde de Minas Gerais – ESMIG: “a especialização em Saúde da Família foi uma parceria o 

município e o Ministério da Saúde porque houve uma liberação nossa pra fazer a 

especialização” (E2) 

Com a criação da Coordenação do programa, foi organizado um curso de capacitação, 

denominado Introdutório, em que os profissionais que estavam cursando a especialização 

lecionaram aos demais trabalhadores do PSF: “nós tínhamos um curso de formação [...] nós 

tivemos que fazer porque não existia. Depois a Universidade começou a fazer” (E5), “isto foi 

possível com o apoio de alguns médicos e enfermeiros que estavam fazendo o primeiro curso de 

especialização em saúde da família” (E9). “Foi interessante, nessa época, que nós fizemos o 

primeiro curso introdutório de Saúde da Família para os profissionais [...] aqui do município” 

(E8). “Preparamos, organizamos e aplicamos algumas aulas de pós-graduação, nós mesmos 

estudando, nós mesmo fazendo para todos do PSF, era muito interessante, a gente trabalhou 

vários tópicos, durante um tempo, mas depois, por falta talvez de estímulo e queda da motivação 

isso aí se apagou” (E6).  

As equipes tinham ainda oito horas mensais de capacitação, chamada pelo Plano 

Municipal de 1999/2000, de Treinamento em Serviço, era feito entre os profissionais que 

atuavam na ESF do município. “Uma vez por mês tinha essa capacitação. No início nós fazíamos 

todo mundo junto, aí nós começamos a sentir que ficava difícil [...]. Então nós começamos a 

separar, era o mesmo dia, a gente fazia aquele momento inicial, com todo mundo, aí a gente 

dividia” (E8). “Então ela (a equipe) ficava responsável por isso e mostrava pro grupo que todo 

mundo ali tem valor, eu não preciso ficar trazendo gente de fora o tempo inteiro, é claro que se 
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você tem pessoas no meio científico que tem conhecimento maior, trazer é sempre bom. Nós 

podemos fazer muita coisa bacana com as pessoas que tem aqui.” (E2). 

Os Relatórios de Gestão começam a descrever as capacitações realizadas a partir de 1997, 

com poucas informações sobre os eventos, não descrevendo quais os profissionais participaram, 

apenas o número de profissionais e se eles eram de nível médio ou superior. Neste ano, sobre o 

PSF foram descritos os seguintes eventos: Agente Comunitário, com 04 participantes, 

Especialização no Programa de Saúde da Família, com 07 participantes, Treinamento Pedagógico 

para Capacitação do Agente Comunitário, com um participante (86).  

Em 1998 foi descrito apenas um curso para agentes comunitários, realizado internamente 

por 40 profissionais (87). Já em 1999 foram realizados diversos eventos, entre eles, Reciclagem 

do PSF – Sistema Único de Saúde e Trabalho em Equipe, com 40 participantes; Atenção Primária 

à Saúde – PSF Diagnóstico de Saúde da Comunidade, com 12 participantes; Reciclagem Materno 

Infantil, Hipertensão, Tuberculose, DST/AIDS, com 20 participantes; 

Alcoolismo/Drogas/Hanseníase/Saúde do Idoso/Adolescente, com 13 participantes; Meio 

Ambiente/Saúde do Trabalhador, com 36 participantes; Diabetes Mellitus, com 09 participantes; 

Seminário da Análise de Situação de Saúde; com 48 participantes; Oficina de Trabalho, Agentes 

Comunitários de Saúde, com 02 participantes; Curso Introdutório para Equipes Básicas PSF, com 

um participante (84). 

No ano 2000, o Relatório de Gestão apontou para a realização dos seguintes eventos em 

Saúde da Família: Oficina sobre Visita Domiciliar, com 52 participantes, Oficina sobre 

Crescimento e Desenvolvimento, com 50 participantes, Oficina DST/AIDS, com 42 

participantes, Capacitação do Agente Comunitário de Saúde, com 35 participantes, Oficina sobre 

Hipertensão, com 65 participantes, Oficina sobre Diabetes, com 42 participantes, Seminário sobre 

PSF com 4 participantes, Treinamento em Ginecologia e Obstetrícia, com 02 participantes (88). 
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Estas ações foram descritas de forma regular até o ano 2000, “então nos últimos anos, 

pelo contrário, eu acho que nós tivemos um retrocesso porque o que as primeiras equipes 

começaram a fazer em termos de capacitação, isso foi perdido depois, não se deu continuidade” 

(E2). Esta mudança na freqüência e dinâmica das estratégias de capacitação dos profissionais 

também pôde ser verificada nos Relatórios de Gestão, que mostram que a freqüência de 

atividades e número de profissionais envolvidos diminuiu a partir de 2001. 

No ano de 2001 o Relatório de Gestão (76) não mostra nenhuma capacitação relacionada 

ao Saúde da Família. Entre 2002 e 2004 a participação em eventos relacionados à Estratégia foi 

descrita nos relatórios de gestão, porém o treinamento em serviço, feito através de oficinas, não 

foi identificado em nenhum destes documentos. Entre os eventos destaca-se o 1º Seminário de 

Implantação do PSF Brasil, com nove participantes, o Seminário Regional de Avaliação do PSF, 

com um participante, o V Encontro Regional de Atualização em Atenção Primária no Brasil, com 

dois participantes, em 2002 (77). 

No ano de 2003 (78) os eventos descritos foram Atenção Básica em Saúde – Desafios na 

construção qualificação, com um participante, Curso de Especialização em Saúde da Família, 

com um participante, Programação de Saúde em Atenção Básica, com um participante. Em 2004 

foram descritos o I Congresso Mineiro do Programa de Saúde da Família, com nove 

participantes, a I Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família, com três participantes. 

 

4.4.1.2.5 – Estrutura Física das Unidades 

Sobre a estrutura física para receber as equipes, os documentos relataram a adaptação de 

alguns postos de saúde e também casas. O Relatório de Gestão de 2003 (78) descreve a estrutura 

física que abriga as equipes de PSF no município evidenciando que as equipes da periferia da 

zona urbana funcionavam em sedes alugadas ou cedidas pela Secretaria de Educação (2 equipes). 
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As equipes da zona rural exerciam as suas atividades em unidades próprias do município, sendo 

muitas vezes feitas adaptações pela própria comunidade atendida, como improvisações em salões 

paroquiais, salas de escolas e associação de moradores, ressaltando que elas estão, em sua 

maioria, em condições precárias de conservação. 

 Alguns Relatórios de Gestão descrevem reformas e ampliações de unidades para o 

funcionamento de equipes de Saúde da Família. Em 1996 (63) foi reformado o Posto de Saúde do 

Buritis que recebeu a primeira equipe, em 2003 (78) foi reformada e ampliada a unidade do PSF 

do Quilombo, uma das unidades da zona rural e o feito fornecimento de material para a reforma 

em parceria com a comunidade de outra unidade da zona rural, a dos Costas. Em 2004 (79) o 

relatório também descreve algumas reformas feitas nos PSF Quilombo, Serra Verde e Tamboril e 

reformas feitas em parceria com a comunidade os PSF Cachoeirinha e Mata dos Coqueiros, 

indica também a construção de uma unidade nova para o PSF do Inhame, em execução. 

As condições precárias das unidades em que trabalham as equipes de Saúde da Família 

são apontadas pela maioria dos entrevistados “em termos de investimento físico, área física, nós 

não tivemos nenhum, não é uma não, é nenhuma, é zero! Porque tudo continuou sendo alugado, 

em condições precárias, nós não fizemos uma construção, nada em relação à área física” (E2). 

“A estrutura física do PSF sempre foi muito precária, sempre muito precária. São casas 

adaptadas e alugadas. Nunca se pensou na estrutura física do PSF.” E6. 

“Porque o Saúde da Família, o problema dele é muito grande, muito grave que o pessoal 

tem é a área física. A instalação física que eles estão são lugares apertados, às vezes ruins. São 

casas adaptadas, a gente não tem uma construção de uma casa, de um lugar próprio. Então são 

casas adaptadas, às vezes que não são próprias pra isso, que faltam salas” (E1). 

“Bom, eu acho que um dos pontos fracos é a desestruturação [...] as unidades de saúde 

estão sucateadas, as áreas físicas estão muito precárias, estão assim, pouco atraentes mesmo. 
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Não só no tamanho, como no seu formato, os equipamentos estão sucateados” (E4). “As 

unidades de saúde completamente sucateadas, não traz nem vontade do indivíduo trabalhar num 

lugar daqueles, muito menos um doente, chega ali e fica mais doente” (E5). 

Mesmo com iniciativas de algumas equipes em pressionar um investimento na 

manutenção das unidades, não houve retorno: “as Vigilâncias Sanitárias vieram muito porque 

nós pedimos, porque a situação sanitária da unidade de saúde é muito precária, então umas 

quatro vezes a gente pediu, mas também essas ações não resultaram numa unidade básica de 

saúde para nós até hoje, apesar de isso aqui ter dez anos” (E6). 

 

4.4.1.2.6 – Avaliação/Monitoramento do PSF 

As estratégias para avaliação e monitoramento do PSF indicadas no projeto seriam 

realizadas tanto pela população, principalmente através dos Conselhos Locais de Saúde, quanto 

pela SEMUSA, seja pelo nível central ou pela equipe de supervisão proposta, porém estas 

equipes não foram implantadas. 

 A interação entre equipes e população foi descrita principalmente nos Conselhos Locais, 

que participavam da atualização do diagnóstico da área e dos Seminários de Análise de Situação 

de Saúde. Porém, os Relatórios de Gestão mostraram com freqüência a inconstância na 

mobilização dos conselhos de saúde, o que pode ter sido um dos fatores que levou ao prejuízo da 

avaliação sistematizada por parte da população. 

A avaliação feita pelo nível central tem uma grande ligação com a alimentação do sistema 

de informação. A dependência da alimentação dos Sistemas de Informação para o repasse de 

recursos financeiros acabou gerando uma avaliação com base no faturamento e na produção entre 

as unidades, como descreve E3 “muito pior do que o sistema em si, as informações que o sistema 

dá, são as coletas desses dados, sabe, que [...] a coleta, e eu acho que hoje ainda ela é muito em 
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função do faturamento [...] e aí começava a haver uma crítica, não do ponto de vista 

assistencial, mas do ponto de vista financeiro”. 

Em relação ao uso da informação no dia-a-dia foi possível identificar que não é uma 

atividade regular entre as equipes, como aponta E1 “eu acho que essa informação ela é pouco 

trabalhada”. Ou ainda na visão de E2: “pressupõe-se que a equipe, na reunião de equipe, quando 

ela deveria, depois do fechamento do SIAB fazer a avaliação e fazer a programação para o mês 

subseqüente a partir daqueles dados que foram levantados, nós ainda temos muito poucas 

equipes que fazem isso, por quê? Porque o dia-a-dia, a rotina de trabalho da unidade de saúde 

da família, ela tem, entre aspas, engolido os profissionais. E existe uma questão que é de perfil 

mesmo, do profissional”.  

  

Na análise do Projeto, ao confrontar a primeira e a segunda etapas de investigação, foi 

possível identificar que, no período analisado, existiram duas fases de implementação da 

Estratégia de Saúde da Família no município de Divinópolis, uma no período 1996-2000 e outra 

no período 2001-2004. As duas fases são explicadas pela mudança da gestão municipal. De 1993 

a 2000 o mesmo partido político esteve à frente da Prefeitura e o grupo gestor da SEMUSA 

permaneceu o mesmo. Em 2001, o partido de oposição venceu as eleições, havendo, portanto, 

descontinuidade político-administrativa entre as gestões. Como dito anteriormente, a mudança na 

gestão municipal evidenciou claramente a mudança do projeto. 

 Associado ao fato de haver um projeto diferente, a gestão 2001-2004 apresentou uma 

característica peculiar no quadro de gestores da saúde, com grande rotatividade entre os 

ocupantes dos cargos de Secretário de Saúde e dos níveis hierárquicos inferiores, como a Direção 

de Ações Básicas.  
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O quadro a seguir apresenta um resumo das informações obtidas na análise da variável 

Projeto dividido nas duas fases descritas, de acordo com as ações realizadas em cada uma, 

evidenciadas durante a pesquisa. 

Quadro 4 – Resumo da análise do Projeto nos documentos e entrevistas. 

Parâmetros/Períodos Primeira fase – 
1996-2000 

Segunda fase – 
2001-2004 

Locais prioritários Zona rural (100% coberta) e 
regiões periféricas da zona 
urbana. 

Zona rural (manutenção) e 
regiões periféricas da zona 
urbana. 

Cobertura Populacional (Previsão 
de número de equipes) 

10 equipes, aproximadamente 
14% da população  

12 equipes, cobertura de 
16,85% da população 

Contratação/Vínculo dos 
profissionais 

Contrato; Concurso Público. Contrato; Concurso Público. 

Capacitação dos profissionais Grande número de profissionais 
capacitados; 
Especialização em Saúde da 
Família; 
Introdutório; 
Capacitação 8 horas/mês. 

Participação de um número 
reduzido de profissionais; 
Eventos regionais e 
nacionais; 
Especialização em Saúde da 
Família. 

Estrutura física das unidades Unidades adaptadas, em 
condições precárias. 

Unidades adaptadas, em 
condições precárias. 

Avaliação/monitoramento do PSF Análise da situação de saúde; 
Alimentação do SIAB; 
Conselhos de Saúde. 

Alimentação do SIAB; 
Conselhos de Saúde. 

 

 O Projeto executado entre 1996 e 2000 teve força suficiente para criar um aparato 

burocrático para a condução e continuidade do PSF no município. Um fator muito importante foi 

a inclusão, no Plano de Cargos e Salários do município, dos cargos de Médico e Enfermeiro de 

Saúde da Família, e do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Também foi de grande 

importância a criação das equipes, alcançando a cobertura da zona rural e de algumas regiões da 

periferia. 

 Porém, as ações executadas neste período não foram suficientes para garantir a expansão 

do Saúde da Família no período seguinte (2001-2004), evidenciado, principalmente, pela 

estagnação da cobertura populacional e a diminuição das ações aqui chamadas de capacitação dos 
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profissionais. Com uma rede física precária, que não foi projetada especificamente para receber 

equipes de saúde, o PSF de Divinópolis formou uma rede paralela de atenção primária, cobrindo 

apenas uma pequena parte da população. 

 O acompanhamento dos Planos Municipais de Saúde e Relatórios de Gestão apontou para 

uma limitação na capacidade da secretaria, em ambos os períodos, em executar as ações 

planejadas, haja vista a não realização de diversas ações propostas. Mas estes documentos 

também apresentaram uma evolução positiva ao longo dos anos, apresentando documentos mais 

claros e objetivos, o que sugere que a Secretaria de Saúde vem experimentando um aprendizado 

na gestão do SUS. 

 Os dados mostram ainda que Divinópolis usou estratégias semelhantes a alguns 

municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, durante a implementação da Estratégia de 

Saúde da Família. O ritmo de implantação das equipes, de acordo com a divisão utilizada por 

Brasil, Ministério da Saúde (38), pode ser considerado gradual, com um número pequeno de 

equipes criado seguido de uma estagnação. Diretamente ligada a esta questão, a cobertura 

populacional se manteve baixa, atingindo apenas 16,85% da população durante o período 

analisado. 

 A baixa cobertura levou a existência de dois modelos de atenção no nível primário, um 

feito pelas equipes de PSF e outro pelos profissionais das Unidades Básicas Tradicionais, 

semelhante ao que foi encontrado por Mascarenhas e Almeida (51) no município de Niterói/RJ. 

 Uma diferença importante do município de Divinópolis em relação aos outros estudados 

foi o vínculo dos profissionais. Com exceção do profissional médico que, em alguns casos, é 

contratado pela SEMUSA, os demais profissionais são estatutários. Na maioria dos municípios já 

estudados, os profissionais são contratados via cooperativas, por associações de moradores ou 
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organizações sociais, sendo o vínculo considerado precário, mesmo nos casos em que o contrato 

é feito via CLT, quando comparados ao vínculo estatutário.  

 Desta forma, assim como outros municípios brasileiros, Divinópolis apresentou avanços e 

retrocessos no que diz respeito à implantação e implementação do PSF, sendo a manutenção do 

Projeto algo frágil, relacionada a diversos fatores, mas, o principal deles é, sem dúvida, a 

descontinuidade administrativa. A mudança na gestão municipal não inviabilizou o Projeto, 

porém fragilizou o investimento nele. 

 

4.4.2 – Análise da Capacidade de Governo 

Para análise da Capacidade de Governo foram identificadas, inicialmente, as relações 

hierárquicas dentro do estrato tecnopolítico da área da saúde, ou seja, o organograma da 

SEMUSA nas duas gestões que evidenciaram duas fases distintas do Projeto do Saúde da Família 

no município. Após esta etapa, analisou-se a Capacidade de Governo de duas das Coordenadoras 

do PSF durante o período em questão. 

As primeiras equipes de Saúde da Família criadas, entre 1996 e 1997, ficaram sob a 

coordenação da Diretoria de Ações Básicas. Com o primeiro concurso feito para profissionais de 

Saúde da Família no município, em 1998, essa estrutura foi ampliada, passando a contar com 

uma Coordenação de PSF, subordinada hierarquicamente à Diretoria de Ações Básicas, que não 

foi indicada nos organogramas encontrados. As figuras a seguir apresentam os organogramas das 

gestões 1997-2000 e 2001-2004, onde é possível identificar a Diretoria de Ações Básicas e sua 

relação com o Secretário de Saúde. 
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Figura 2 – Organograma da SEMUSA de Divinópolis, gestão 1997-2000 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano Municipal de Saúde 1999/2000. 
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Figura 3 – Organograma da SEMUSA Divinópolis, período 2001-2004. 

 

Fonte: Plano Municipal de Saúde 2001-2004. 
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especificamente para esta função, foi criada a Coordenação do PSF, cujo coordenador era 

responsável pela organização e gerenciamento da Estratégia no município, passando a ocupar o 

nível tecnopolítico diretamente ligado à Saúde da Família. A Coordenação do PSF ficava 

subordinada à Divisão de Ações Básicas, que estava ligada ao Secretário, direta ou indiretamente, 

conforme ilustra a figura a seguir.  

Figura 4 – Relações Hierárquicas da Estratégia de Saúde da Família dentro da 
SEMUSA/Divinópolis nas gestões 1997-2000 e 2001-2004. 
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uma Diretoria entre as Ações Básicas e o Secretário. Ao mesmo tempo a figura que indica a 

segunda gestão mostra a posição de destaque que a urgência e emergência teve naquela gestão. 

Como a primeira gestão fez um maior investimento no Saúde da Família, identificou-se 

que não foi, necessariamente, a relação, na organização administrativa, entre o nível tecnopolítico 

da estratégia e o secretário de saúde, que definiu a sua prioridade no município, mas sim a 

efetivação de um Projeto que incluísse o investimento na Estratégia de Saúde da Família como 

prioritário. 

Durante o período analisado, quatro pessoas exerceram a função de Coordenador de 

Saúde da Família, duas na gestão 1997-2000 e duas na gestão seguinte. O primeiro deles 

acumulou a função de médico à de coordenador e fez isso antes de 1998, quando este era um 

cargo ainda informal. Após a formalização deste cargo, os profissionais passaram a exercer 

exclusivamente esta função. 

De 1998 até 2000 a coordenadora do Saúde da Família foi uma médica, que já havia 

participado da implantação da Estratégia em outro município, além de ter feito formação em 

Cuba, relacionada ao modelo de saúde do país. Em seguida, com a mudança da gestão, assumiu o 

cargo uma enfermeira, também com experiência anterior na implantação de PSF, porém ela ficou 

no cargo por menos de um ano, sendo substituída por outra enfermeira, também com experiência 

na implantação do Saúde da Família, que permaneceu no cargo até o final da gestão. 

Para fins de análise da Capacidade de Governo, optou-se por analisar a trajetória 

profissional das duas coordenadoras que ficaram mais tempo exercendo a função, uma em cada 

gestão, que foram denominadas de C1 e C2. Para isto foi observada a formação acadêmica, 

experiência e formação em Saúde da Família, estes dados foram obtidos diretamente com as 

profissionais que exerceram os cargos.  
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Quadro 5 – Capacidade de Governo de duas Coordenadoras de Saúde da Família no município de 
Divinópolis no período 1996-2004. 
Profissional C1 (1998-2000) C2 (2001-2004) 

Graduação Medicina Enfermagem 

Especialização e cursos 

relacionados à 

gerência/gestão 

- Residência em Clínica Médica 

e Homeopatia 

- Especialização em Saúde 

Pública e Administração de 

Serviços de Saúde 

- Especialização em Ginecologia e 

Obstetrícia 

- Curso de gerentes (GERUS) 

Capacitação em Saúde 

da Família 

Participação de Cursos e 

Congressos relacionados à 

Atenção Primária à Saúde, em 

Cuba e no Brasil, com 

professores cubanos 

Não relatado. 

Experiência em Saúde 

da Família (anterior ao 

exercício do cargo) 

Experiência na implantação do 

Saúde da Família em outro 

município de Minas Gerais, em 

1996. 

Experiência na implantação do 

Saúde da Família em um 

município de Goiás, em 2000 e 

como enfermeira de equipe em 

Divinópolis, em 2001. 

Existência de 

Consultoria 

Não. Não. 

Fonte: Dados fornecidos pelas profissionais. 

 A partir dos dados do quadro é possível perceber que a experiência associada à formação 

específica em Saúde da Família de C1 é maior que a de C2, o que amplia a sua capacidade de 

governo nesta comparação. Além disto, vários entrevistados destacaram o protagonismo de C1 na 

organização e direcionamento do PSF. Porém, alguns entrevistados destacaram a importância de 

C2 na direção da ESF em um período de instabilidade nos outros níveis da gestão. 

É necessário destacar que o contexto institucional para a condução do Saúde da Família 

era mais favorável para C1 que para C2, haja vista os itens apontados na análise do Projeto, em 
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que se verifica que a gestão 1997-2000 fez investimentos consistentes na estratégia, tanto no que 

diz respeito à criação das equipes quanto no que está relacionado à organização burocrática para 

o seu funcionamento. 

 Porém, apesar de herdar esta organização, a gestão 2001-2004, não conseguiu fazer 

grandes investimentos nas áreas analisadas, principalmente no que diz respeito à cobertura 

populacional, capacitação dos profissionais e avaliação da estratégia. Além disto, as mudanças na 

direção causadas pela mudança de secretários de saúde, certamente afetaram a política de saúde 

no município, podendo ter sido uma importante causa para o menor investimento no Saúde da 

Família naquele período. 

 Estes dados nos levam a refletir sobre a proposição de Matus (1) quando indica a forte 

relação entre as variáveis do Triângulo. Neste caso, como o Projeto do PSF era mais sólido na 

primeira fase, há uma aposta em um profissional com Capacidade de Governo para estruturá-lo e 

conduzi-lo de forma consistente, além de apoio e, como veremos a seguir, construção de 

viabilidade para a sua execução, garantindo Governabilidade para isto. 

 Não se pode deixar de indicar a grande importância e influencia da direção política do 

município e que as ações em todas as áreas fazem parte de um projeto político maior, ligado ao 

Prefeito e executado pelo Secretário de Saúde e sua equipe. 

 

4.4.3 – Reflexões sobre a Governabilidade 

 Neste estudo não foi feita uma análise aprofundada sobre os fatores relacionados à 

Governabilidade do Projeto do Saúde da Família em Divinópolis, porém, durante a coleta e 

análise de dados alguns elementos surgiram relacionados a este tema, não sendo possível deixar 

de fazer algumas reflexões acerca dele. 
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 Em primeiro lugar, foi possível identificar uma conjuntura política favorável à construção 

da governabilidade para a implantação do Saúde da Família por parte dos municípios, 

considerando que havia, tanto no âmbito nacional quanto estadual, um direcionamento e até 

incentivo financeiro para a adoção do PSF. A criação do Programa que logo depois passou a 

receber incentivos financeiros vinculados à sua implantação indica grande apoio e, como 

apontado por Viana (23), indução por parte do governo federal para a sua implantação. 

 No nível estadual, especificamente em Minas Gerais, este apoio se consolida em uma 

política de incentivo à qualificação do PSF, a partir de 2005, indício de uma movimentação 

anterior a favor do mesmo (45). 

 Neste contexto, após a implantação da estratégia, caberia aos municípios garantir a sua 

consolidação no nível local. Este movimento foi observado em Divinópolis, como já dito 

anteriormente, de forma distinta nas duas fases identificadas. Pode-se destacar, principalmente, 

dois marcos da construção da governabilidade para a implementação do PSF no município, a 

aprovação de propostas relativas ao fortalecimento da Estratégia em duas Conferências 

Municipais de Saúde que aconteceram no período analisado e a inclusão dos cargos específicos 

do PSF no Plano de Cargos, Carreiras e Salários, por parte da Câmara Municipal de Vereadores. 

 A mobilização para a inclusão dos cargos relativos ao Saúde da Família no Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários pela Câmara implica em convencimento de um importante grupo de 

atores de que valeria a pena o investimento nesta proposta. Sem dúvidas, este investimento 

contribuiu fortemente para a consolidação da Estratégia no município, mesmo que isto não 

obrigasse os representantes a manter uma linha de investimentos, seria um preço político 

relativamente alto deixar de investir completamente no PSF. 

A III Conferência Municipal de Saúde (89), realizada em março de 1998 aprovou 3 

propostas a serem executadas pela SEMUSA, a segunda mais votada foi “Expansão do Programa 
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de Saúde da Família”. Na IV Conferência (90), que aconteceu em agosto de 2003 a terceira 

proposta foi “Investimentos e Melhoramentos no PSF”. A mobilização para a aprovação de uma 

proposta em um espaço de participação popular e que constrói diretrizes para a saúde no 

município garante legitimação e agrega apoio ao projeto do PSF, o que foi conquistado nas duas 

Conferências. Este é um fator importante para a construção da Governabilidade do Projeto no 

nível local. 

Também é importante considerar que a adesão ao PROESF, em 2003, durante a segunda 

fase do período analisado, implica em construção de viabilidade tanto política quanto financeira 

por parte do município, buscando apoio para consolidação e ampliação da Estratégia. 

 Desta forma, em ambas as fases, mesmo com diferentes maneiras de investir no Saúde da 

Família, os dirigentes buscaram meios de garantir a consolidação da Estratégia, garantindo 

Governabilidade para cada Projeto identificado. Porém isto não foi garantia de expansão e 

criação de grande número de equipes e nem de manutenção de capacitação dos trabalhadores.  

Não há como fugir da ligação proposta por Matus, das três variáveis do Triângulo, sendo 

possível identificar, portanto, um Triângulo mais robusto na primeira fase, com Projeto mais 

sólido, Capacidade de Governo mais estruturada e um movimento mais organizado para a 

construção da Governabilidade. Ainda assim, mesmo que o Triângulo da segunda fase tenha sido 

mais fraco que o primeiro, houve garantia da manutenção do PSF, mesmo que em condições 

diferentes daquelas colocadas na primeira fase. 
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5 – CONCLUSÕES 

Este estudo de caso analisou a implementação da Estratégia de Saúde da Família no 

município de Divinópolis/MG no período de 1996 a 2004. A escolha do período foi baseada nos 

documentos de gestão, Planos Municipais de Saúde e Relatórios de Gestão que apontaram o ano 

de implantação da primeira equipe de Saúde da Família – Relatório de Gestão de 1996 e o fim do 

período de vigência do último Plano Municipal de Saúde totalmente concluído durante a coleta 

de dados, feita em 2009. 

A análise foi baseada no Triângulo de Governo, de Carlos Matus. O Projeto foi 

acompanhado do seu planejamento à sua execução, nos Planos Municipais de Saúde e Relatórios 

de Gestão do período, além do Projeto para a Implantação do Programa de Saúde da Família no 

Município de Divinópolis/MG. Também foi verificada a Capacidade de Governo de duas das 

coordenadoras do Saúde da Família no período. Após estas análises, foram feitas reflexões acerca 

da construção da Governabilidade do Projeto proposto. 

A coleta de dados se deu nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde. Foi possível 

identificar que não existe uma organização institucional de todos os documentos de forma a 

facilitar o acesso a eles, não sendo possível encontrar todos nos arquivos da SEMUSA. 

O período analisado compreende três gestões municipais, 1993-1996, 1997-2000 e 2001-

2004. Durante este período foram criadas 12 Equipes de Saúde da Família, uma em 1996, três em 

1997, duas em 1999, quatro em 2000 e duas em 2001, estas últimas foram criadas como equipe 

de PACS no ano anterior. Foi alcançada 100% de cobertura da população rural do município e a 

cobertura total da população foi de 16,6%, com as 12 ESF (72).  

As quatro primeiras equipes não foram criadas segundo os critérios do Ministério da 

Saúde e sua regularização se deu a partir de 1998, após a criação da Coordenação do Programa de 

Saúde da Família no município. Neste ano houve concurso para admissão de pessoal 
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especificamente para o Saúde da Família, além de seleção dos agentes comunitários de saúde, 

que só passaram a compor as equipes a partir de então. 

Durante os nove anos analisados, cinco foram os gestores municipais, um deles ficou no 

cargo de 1993 até o ano 2000, atravessando duas gestões, assim como a equipe que o assessorou 

neste período. Na gestão seguinte, passaram pelo cargo quatro gestores, o primeiro deles foi 

secretário de saúde durante o ano de 2001 até março de 2002, o segundo de abril a outubro, o 

terceiro de setembro a novembro e o quarto de dezembro de 2002 até o final do mandato, em 

dezembro de 2004. Nesta gestão também houve rotatividade nos cargos de nível hierárquico mais 

baixo, como a Diretoria de Ações Básicas. 

A estratégia de implantação do Saúde da Família, com a criação gradual de equipes em 

uma rede que já possuía unidades de atenção primária, acabou produzindo dois modelos de 

atenção à saúde no nível primário. De um lado as unidades tradicionais, com o processo de 

trabalho baseado no modelo curativo, de outro as equipes de Saúde da Família com uma proposta 

de mudança neste modelo. Esta divisão não se deu apenas no nível das práticas assistenciais, 

gerando, segundo os entrevistados, estranhamento entre os profissionais dos dois modelos. 

A precariedade da rede física foi apontada pela maioria dos entrevistados como um dos 

principais pontos negativos da Estratégia, sendo considerado fator de desmotivação dos 

profissionais. Associado a isto, a inconstância nas atividades de capacitação e formação dos 

profissionais e a baixa cobertura populacional podem ter afetado a capacidade de o PSF produzir 

mudanças significativas no modelo assistencial no município. 

No entanto, é necessário destacar que a organização dos serviços de saúde é um processo 

que depende de condições técnicas, de gestão e financeiras em cada município. A evolução no 

que diz respeito ao aparato assistencial é clara no município de Divinópolis, porém, isso não 

garante uma assistência de qualidade, integral e universal. 
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 Os dados encontrados são relativos apenas aos nove anos iniciais do PSF em Divinópolis, 

porém, muitos entrevistados registraram em suas falas a falta de investimentos nos anos 

seguintes. O Relatório de avaliação do PROESF feita no município indicava fragmentações 

relacionadas à dimensão Político-Institucional, avaliada com o mesmo referencial teórico aqui 

proposto. Entre os itens indicados destacamos a falta de uma estratégia clara e sistematizada para 

sensibilizar a população e os profissionais sobre a necessidade de inversão de modelo 

assistencial; a fragmentação da governabilidade do setor da saúde em relação a uma maior 

articulação entre os níveis assistenciais; a falta de uma real política de capacitação de recursos 

humanos; e sistemas de informação precários entre os diversos níveis de gestão e entre os 

segmentos que prestam assistência. 

 Portanto, o município apresentava, em 2005, diversos pontos frágeis para a consolidação 

da Estratégia de Saúde da Família. Os entrevistados do presente estudo indicaram que, 

atualmente, com a implantação do PDAPS, as perspectivas eram melhores, considerando que as 

unidades de atenção primária, com ou sem PSF estavam juntas discutindo a assistência à saúde 

neste nível. Porém, a consolidação da estratégia demanda, além de tempo, um envolvimento de 

toda a rede de assistência à saúde. 

Não há garantias de que uma estratégia como o PSF será apoiada por todas as gestões, 

porém, ampliar a base de apoio à ela pode ser uma maneira de garantir a continuidade de 

investimentos. Além disto, para que ela se consolide, deve haver uma dinâmica de formação dos 

profissionais estruturada e que lide com os desafios enfrentados pelas equipes no cotidiano, seja 

nos casos clínicos encontrados, seja nas habilidades necessárias para a execução das ações de 

promoção e prevenção voltadas para a inversão do modelo assistencial. Esforços também devem 

ser feitos no sentido de utilizar a avaliação no cotidiano do serviço, tanto para a gestão quanto 

para o planejamento das ações da assistência. 
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 A adequação das unidades de Saúde da Família, proporcionando um ambiente de trabalho 

mais salubre e agradável é outra frente de investimento necessária. Algo que deve ser feito de 

forma organizada e complementar à expansão da cobertura, necessária para que o Saúde da 

Família seja a estratégia de inversão do modelo assistencial. 

A realização deste trabalho proporcionou não apenas informações sobre o PSF em 

Divinópolis, mas também permitiu o conhecimento da história da saúde no município, 

possibilitando a compreensão das limitações e avanços do sistema de saúde municipal e das 

dificuldades enfrentadas na sua consolidação. Algo de difícil visualização antes do contato com 

as informações.  

Com este estudo foi possível conhecer os caminhos usados pelo município durante a 

implementação da estratégia, no aspecto gestão. Porém, para uma compreensão mais aprofundada 

sobre este processo, essas informações devem ser confrontadas com os dados sobre a assistência 

prestada, as linhas de cuidado, o processo de trabalho, o funcionamento da rede assistencial, a 

participação popular e relação entre usuários e trabalhadores no cotidiano dos serviços, objeto de 

outros estudos a serem desenvolvidos. 

Durante a análise das variáveis do Triângulo, foi possível identificar duas fases de 

investimento no Saúde da Família, claramente marcadas pela mudança da gestão, o que não causa 

estranheza, ao verificar que a mudança de gestão municipal ocorreu com a eleição de um 

representante de partido político de oposição ao que o antecedeu. Esta mudança implicou em um 

novo projeto de governo para o Saúde da Família que não tinha a mesma direção que o do 

governo anterior.  

A mudança no Projeto, neste caso, implicou na mudança da Capacidade de Governo, 

considerando que houve uma total mudança na direção da SEMUSA, com estratégias para a 

construção da Governabilidade diferenciadas nas duas fases. A possível imagem dos Triângulos 
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de cada fase mostraria alguma diferença e talvez certa assimetria entre eles, indicando uma maior 

robustez do primeiro em relação ao segundo. 

A intrínseca relação entre P, C e G sugere que, ao propor um Projeto consistente para o 

qual haja Capacidade de Governo suficiente para conduzi-lo, estratégias de ampliação da 

Governabilidade devem ser traçadas para a sua execução, mesmo que parcial. A relação entre as 

três pontas do Triângulo de Governo, sugerido por Matus provoca reflexões sobre a 

sustentabilidade de ações como a implantação do PSF e outras propostas feitas em nível da gestão 

em saúde. 

Todos os dados obtidos sobre Divinópolis apontam para semelhanças entre diversos 

municípios do país, em que um município que é referência de média e alta complexidade para 

tantos outros, conta com uma rede de saúde pouco estruturada, dependendo de prestadores 

privados para a assistência de média e alta complexidade. Muitos dos desafios enfrentados por 

Divinópolis são também enfrentados por outros tantos municípios após a descentralização da 

gestão. A condução dos programas e projetos pelas secretarias municipais exige capacitação 

constante buscando ampliar a Capacidade de Governo de seus membros, ganhando aprendizado 

institucional para a elaboração de Projetos adequados e da construção da sua viabilidade, 

garantida através da Governabilidade favorável a ele. 
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7 – ANEXOS 
 
ANEXO A 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Título do Projeto: O Investimento em Atenção Primária no Município de Divinópolis/MG 
Pesquisadora Responsável: Adriana Paula de Almeida 
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense – 
Instituto de Saúde da Comunidade/Mestrado em Saúde Coletiva 
Telefones para contato: (37) 3212-7376/9922-1422 
 
Nome do Voluntário:___________________________________________________ 
Idade: ________anos    RG:_____________________ 
 

 
O (a) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “O 

Investimento em Atenção Primária no Município de Divinópolis/MG” de responsabilidade da 
pesquisadora Adriana Paula de Almeida. 
Objetivos: Este projeto tem como objetivo identificar o investimento em Atenção Primária no 
município de Divinópolis/MG sob a ótica da gestão municipal de saúde, buscando compreender 
as potencialidades e fragilidades desse processo. 
Benefícios esperados: Com este projeto espera-se conhecer como o município de Divinópolis 
tem investido em Atenção Primária, identificar potencialidades e fragilidades nesse processo, 
para traçar estratégias de melhoria deste investimento. 
Coleta de dados: Serão coletados dados em documentos oficiais do município e realizadas 
entrevistas semi-estruturadas, que serão gravadas em local escolhido pelo entrevistado e 
posteriormente transcritas para análise. 
Riscos e desconfortos: Não existem riscos ou desconfortos quanto a sua participação no estudo.  
Confidencialidade: Para garantir a confidencialidade da informação obtida, seu nome não será 
utilizado em qualquer publicação ou material relacionado ao estudo. 
Recusa ou desistência da participação: sua participação é inteiramente voluntária e você está 
livre para se recusar a participar ou desistir do estudo a qualquer hora que desejar. 

 
Eu, _____________________________________________, RG n° ________________ declaro 

ter sido informado e concordo participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Divinópolis, ____ de _______________________ de __________. 

 

 
 
 
 
 
 

_______________________________
Nome e assinatura do responsável por 

obter o consentimento 
 

 

_________________________________

Nome e assinatura do voluntário 
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ANEXO B 

Roteiro de Entrevista – Data: ________________ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade: _________________________________________________________________ 

Profissão/Cargo: ________________________________________________________ 

• Trajetória profissional (de que forma o entrevistado está ou esteve ligado à Atenção Primária 

no município de Divinópolis/MG; capacitações e cursos que fez). 

• Impressão sobre Atenção Primária? Perguntar sobre a Atenção Primária, qual a visão do 

entrevistado sobre ela, se acredita que a inversão do modelo possa resolver, total ou 

parcialmente, os problemas de saúde de uma população, se conhece alguma experiência bem-

sucedida de investimento em Atenção Primária, quais os elementos que considera 

fundamentais para que o investimento em Atenção Primária seja efetivo, etc. 

• Solicitar que o entrevistado fale sobre a Atenção Primária em Divinópolis – no seu período de 

atuação na gestão municipal (organização, investimento, impressões sobre a AP dentro do 

sistema municipal de saúde); 

• Falar sobre a Estratégia de Saúde da Família no município (quando foi implantada, como se 

deu a decisão política de implantação, como vem sendo implementada, como tem sido a 

aceitação dos gestores, profissionais e usuários; quais as diretrizes para a sua implantação; 

quais são os elementos favoráveis e os contrários à ESF, se há algum conflito entre a ESF e as 

Unidades tradicionais); 

• Falar sobre o Saúde em Casa e o Plano Diretor de Atenção Primária em Saúde – PDAPS, 

como visualiza esta estratégia, em que medida o município tem trabalhado para a sua 

implementação,  

• A rede de atenção à saúde do município está preparada pra responder à demanda levantada pela 

AP? 

• Existe alguma estratégia de avaliação das ações de investimento em Atenção Primária? Como 

é feito este processo? 

• Qual é a participação dos trabalhadores e usuários nas ações? 

• Como é/foi, se existe/existiu, a política de Educação Permanente para os profissionais da 

SEMUSA Divinópolis? Há alguma proposta específica de capacitação dos profissionais da 

Atenção Primária? 
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• Como é a relação da SEMUSA com o Conselho Municipal de Saúde? E os Conselhos 

Distritais/Locais? Qual é a aceitação/participação dos Conselhos na consolidação da AP no 

município? 

• Quais são os pontos fortes e fracos do investimento em AP no município? O que acha que 

precisa ser alterado? 

• Considerações finais/algo a dizer que não foi abordado na entrevista. 

 

 
 


