
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF  

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA – ISC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA – 

PPGSC 

 

 

 

As Práticas de Gestão nas Unidades Básicas de Saúde do Município do 

Rio de Janeiro 

 

 

Por 

Ana Carolina Menezes da Silva 

 

Dissertação apresentada para etapa de defesa do 

Mestrado em Saúde Coletiva vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

da Universidade Federal Fluminense. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Aluísio Gomes da Silva 

Junior 

Segunda orientadora: Profa. Dra. Mônica de 

Rezende 

 

 

 

 

Niterói  

2019 



 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF  

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA – ISC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA – 

PPGSC 

 

 

Esta dissertação, intitulada. 

 

As Práticas de Gestão nas Unidades Básicas de Saúde do Município do 

Rio de Janeiro 

 

Ana Carolina Menezes da Silva 

 

Banca Examinadora composta pelos seguintes membros: 

Profa. Dra. Elisete Casotti 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Saúde Coletiva 

 

Prof. Dr. Gustavo Corrêa Matta 

Fundação Oswaldo Cruz - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

 

Prof. Dr. Aluísio Gomes da Silva Junior 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Saúde Coletiva 

 

Profa. Dra. Mônica de Rezende 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Saúde Coletiva 

 

 

 

 

 

Niterói  

2019 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte 

 



 
 
 

 

Agradecimentos 

Esta pesquisa vem carregada de muitos significados e sentimentos, por isso só tenho a 

agradecer. Em primeiro lugar àquele que me permitiu trilhar este caminho. A minha família, 

em especial ao meu companheiro de vida, pelo apoio, pela espera e certeza de que estamos no 

caminho certo. Aos amigos distantes e próximos. 

Aos meus companheiros de jornada de trabalho, foi a partir dela que surgiu o desejo 

em realizar esta pesquisa.  

Cabe agradecer, ao professor Aluísio, que acolheu meu projeto e me ajudou a traçar os 

rumos no processo de construção desta dissertação. Obrigada pela generosidade na troca de 

conhecimento.  

A minha querida professora Mônica, minha enorme gratidão. Embarcou neste 

processo no meio do caminho, e foi indispensável para sua finalização. Você foi meu presente 

de mestrado, sua forma de interpretar a vida e a pesquisa serviu de inspiração. Sentirei 

saudades das orientações, e serei eternamente grata à vida por este encontro.    

 À banca, por aceitar ao convite de qualificação do projeto e de defesa desta 

dissertação.  

Ao Instituto de Saúde Coletiva da UFF, pela rica oportunidade de fazer parte deste 

mestrado. À minha turma querida do ano de 2017, agradeço pelo convívio e pelas trocas 

diárias durante todo o processo.     

Por fim, agradeço a cada trabalhador que se dispôs a participar e partilhar suas 

experiências para construção desta pesquisa.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No coração das sementes 

se esconde toda a floresta” 

(Mote Repentista anônimo) 

 

 

 



 
 
 

 

Resumo 

Desde 2009, o Município do Rio de Janeiro sistematizou as diretrizes do plano de reforma de 

reestruturação da Atenção Primária à Saúde (APS), que se materializou no programa ―Saúde 

Presente‖, por meio da implantação de Clínicas de Família. A reforma inaugurou uma nova 

forma de gestão das Unidades Básicas de Saúde (UBS) por meio de um novo modelo de APS, 

através da parceria público/privada, na qual foram firmados contratos de gestão entre a 

Prefeitura e Organizações Sociais de Saúde (OSS). O cargo de gerente técnico foi criado na 

etapa inicial da reforma e tem como principal atribuição garantir o desenvolvimento das ações 

de atenção à saúde na unidade e no território, sendo um elo entre comunidade, profissionais e 

secretaria de saúde. O objetivo deste estudo foi analisar o papel do gerente de UBS na ESF do 

município do RJ a partir de 2009. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com caráter 

descritivo, analítico e reflexivo, que teve como cenário, três Áreas Programáticas (APs) do 

município: 1.0; 2.1; e 3.1. Foram realizadas entrevistas com perguntas abertas e fechadas. Os 

resultados apontam que em um período de nove anos de expansão da ESF, podemos dizer que 

encontramos na amostra pesquisada profissionais qualificação para atuação na gestão da UBS, 

assumindo múltiplas responsabilidades e com uma grande carga de trabalho. A partir deste 

estudo podemos destacar a importância dos gerentes em entender os processos da APS e 

conhecer as diretrizes da Estratégia Saúde da Família (ESF), para reforma do modelo de APS 

carioca.  

Palavras-chave: Modelo de Atenção; Processo de Trabalho; Gerência; Atenção Primária à 

Saúde; Gestão em Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Abstract 

 

Since 2009, the Municipality of Rio de Janeiro has systematized the guidelines of the 

restructuring plan for Primary Health Care (PHC), which materialized in the "Saúde Presente" 

program, through the implementation of Family Clinics. The reform inaugurated a new form 

of management of the Basic Health Units (BHU) through the public / private partnership, in 

which management contracts were signed between the City Hall and Social Health 

Organizations (OSS). The position of technical manager was created in the initial stage of the 

reform and has as main attribution to ensure the development of health care actions in the unit 

and in the territory, being a link between community, professionals and health secretariat. The 

objective of this study was to analyze the role of the manager of UBS in the ESF of the city of 

RJ from 2009. This is a qualitative research, with descriptive, analytical and reflective 

character, which had as scenario three Planning Areas (PAs) of the municipality: 1.0; 2.1; and 

3.1. Interviews with open and closed questions were conducted. The results show that in a 

period of nine years of expansion of the FHS, we can say that we find in the management of 

the UBS professionals qualification for function, assuming multiple responsibilities and a 

great workload. From this study we can highlight the importance of managers in 

understanding the PHC processes and knowing the guidelines of the Family Health Strategy 

(ESF), for the implementation of the APS carioca model. 

Key Words: Attention Model; Work Process; Organization and Administration; Primary 

Health Care; Health Management.  
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Introdução 

Esta história começou em 2013 quando iniciei a Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/FIOCRUZ). 

Enquanto residente, tive a oportunidade de acompanhar de perto o cotidiano de trabalho de 

uma equipe de Saúde da Família em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Equipe esta 

formada por profissionais que estavam na assistência desde o início da reforma da Atenção 

Primária à Saúde (APS) do Rio de Janeiro. Vivenciei situações muito marcantes, que vão 

desde a proximidade com o território até os desafios do cotidiano da unidade.  

Foi neste contexto que me deparei com a gestão e passei ter o desejo de estudar mais 

sobre este espaço. Assim dei continuidade à residência e cursei o terceiro ano, que chamamos 

carinhosamente de R3, cujo foco é na gestão da Atenção Básica (AB). Nele, passamos pela 

gestão nas três esferas de governo, através da imersão na Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro (RJ), na Superintendência de Atenção Básica da Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro e no Departamento de Atenção Básica do Ministério de Saúde, em Brasília.  

O interesse pelo tema escolhido surgiu das experiências oportunizadas no período da 

minha formação acadêmica e profissional em que pude vivenciar o processo de atuação de 

alguns gerentes de UBS e se intensificou com a minha inserção neste cargo no município do 

Rio de Janeiro em 2016. A residência me ensinou a fazer pesquisa a partir da minha prática 

profissional. O que tem me movido é pensar a práxis no meu processo de trabalho. 

Portanto o cenário de pesquisa foi o município do Rio de Janeiro, que organizou uma 

APS através do modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF). Modelo este que tem sido 

induzido pelo Ministério da Saúde por meio de financiamento. A cidade do Rio de janeiro 

possui 6.498.837 habitantes (CENSO 2016), assistidos por 226 UBS. 62% da população 

possuem uma equipe de saúde da família de referência. Em números, o município tem, em 

janeiro de 2019, 1.177 equipes de ESF (BRASIL, 2019).  

A saúde no município está dividida em 10 Áreas de Programáticas (1.0; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.0; 5.1; 5.2; 5.3). A pesquisa tem como recorte temporal inicial o ano 2009, quando 

começaram as implantações da reforma da APS no município do Rio de Janeiro, com 

investimento no modelo de atenção da ESF. Foram selecionadas para realização da pesquisa 

as cinco primeiras áreas de cada divisão (1.0; 2.1; 3.1; 4.0; 5.1). 
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Figura 1 - Divisão territorial do Município do Rio de Janeiro nas 10 Áreas 

Programáticas da Saúde em 2019 

 

 

Fonte: CEMAPS –RJ. Cadernos de estatísticas e mapas da atenção primária do município do Rio de Janeiro, 

2013. 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os gerentes das UBS. A pesquisa buscou investigar o 

papel do gerente de UBS na ESF do município do Rio de Janeiro, profissional este 

considerado peça-chave nas questões técnicas e burocráticas pertinentes ao cotidiano de 

trabalho das unidades, na perspectiva de um novo modelo de gestão das Organizações Sociais.  

Apesar de a ESF ser um tema bastante trabalhado, compreender e descrever como vem 

atuando os gerentes na linha de frente pode produzir subsídios importantes para o trabalho 

deste profissional, além de trazer reflexões que ajudam a entender melhor o modelo 

implantado na cidade do RJ, a partir de 2009.  

Consolidar um novo modelo de atenção à saúde com suas novas formas de organização 

é algo difícil e complexo, ao mesmo tempo que muito prazeroso. Foi nesta conjuntura que 

nasceu o desejo de pesquisar as práticas de trabalho dos gerentes de UBS, pensando a priori 

em entender o processo de trabalho destes profissionais e como suas práticas influenciavam a 

consolidação da ESF. Porém, ao iniciar o processo de construção da pesquisa, percebi o 

quanto era necessário compreender como as práticas gerencialistas estavam influenciando o 

modelo de ESF adotado pelo município do Rio de Janeiro para assim conseguir compreender 

e discutir o processo de trabalho destes profissionais.  
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Hoje vivo os desafios de atuar como Gerente
1
 de UBS, experimentando os limites e as 

possibilidades presentes neste campo. Identifiquei neste processo questões importantes que 

atravessam o cotidiano desse trabalhador, o que fez surgir uma profunda vontade de estudar 

algo tão mobilizador. É a partir desta lente que construímos esta pesquisa. 

No Brasil a APS também é chamada de AB. Existem diferentes posicionamentos na 

literatura quanto aos termos AB e APS, que ora são utilizados com sentidos diferenciados, ora 

são adotados sem distinção. A Política Nacional de Atenção Básica de 2017 considera os dois 

termos equivalentes e, nesta pesquisa, vamos tratá-los como termos similares, porém optamos 

por adotar na escrita Atenção Primária à Saúde. 

Desde a sua implantação, a ESF vem se consolidando como o principal modelo de 

atenção da maioria das cidades brasileiras (BRASIL, 2017). Políticas como esta, fazem parte 

de um sistema de saúde ainda mais amplo e necessitam de um pacote de leis, normas, regras, 

pactos e instruções muito bem definido, com o propósito de viabilizar sua execução. As 

diretrizes das ações desenvolvidas em nível local nascem no Ministério da Saúde como 

portarias, portarias especiais, documentos norteadores de programas, etc. Passam pela 

estrutura hierárquica das secretarias municipais, de coordenadorias, e, finalmente, chegam 

para operacionalização e execução nos serviços. 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), em consulta ao site do Departamento de 

Atenção Básica (2018), o Brasil chegou, em agosto de 2018, com o modelo da ESF 

implantado em 5.482 municípios. Considerando que o modelo de atenção orienta e organiza 

as ações de saúde em uma determinada sociedade, faz-se necessário compreender este modelo 

de atenção que considera a APS como porta de entrada e eixo estruturante do sistema de 

saúde. A ESF vem se consolidando como ação prioritária para o fortalecimento e 

reorganização da APS no Brasil. É o modelo de organização da atenção à saúde, realizado 

pelas equipes de saúde da família, tendo como papel a coordenação do cuidado à saúde da 

população, em diversos municípios do país.  

Fortemente influenciada pela indução financeira feita pelo MS, a ESF é hoje a forma 

de assistência mais difundida em todas as regiões do país. Como esse processo não foi 

uniforme e não aconteceu ao mesmo tempo em todo o Brasil, encontramos várias formas de 

implementação da ESF. Sua expansão nos grandes centros urbanos tem se mostrado como 

complexo e desafiador para os gestores.   

                                                           
1 O cargo de Gerente na Estratégia de Saúde da Família do Município do Rio de Janeiro foi criado a partir do ano 

de 2010, com o início dos contratos de gestão entre a Prefeitura e as Organizações Sociais. 
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A APS é caracterizada por um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. A APS é desenvolvida por meio 

de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional 

e dirigida à população em território definido, sobre o qual as equipes assumem 

responsabilidade sanitária (BRASIL, 2017). 

Os três entes federados possuem atribuições definidas na APS. O MS tem como 

principais responsabilidades: definir as diretrizes da política, garantir o custeio que compõe o 

financiamento, desenvolver sistemas que integrem as informações e articular estratégias de 

formação de profissionais e gestores com perfil adequado à APS. As competências principais 

dos estados são: as pactuações na Comissão Intergestores Bipartite, as articulações para 

formação das Redes de Atenção à Saúde, o cofinanciamento da APS, o monitoramento dos 

indicadores de saúde, a divulgação de informações e resultados e o apoio institucional aos 

municípios. Aos municípios cabe toda organização, execução e gerenciamento dos serviços e 

ações da APS, além da composição no financiamento tripartite, e da garantia de espaços de 

participação social da comunidade (BRASIL, 2017a).  

A descentralização, que, por um lado, permitiu uma diversidade de experiências em 

vários casos exitosas e mais próximas das realidades locais, por outro, em um contexto de 

reforma neoliberal do Estado brasileiro, principalmente após o Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE, 1995), possibilitou a multiplicidade de formas de contratação 

de profissionais e a heterogeneidade de infraestrutura e condições de trabalho (ALMEIDA, 

2015). 

O PDRAE apontou outras estratégias à gestão dos serviços públicos, passando a 

gestão dos serviços para entidades não governamentais de interesse público, sem fins 

lucrativos, tendo o Estado como regulador e fiscalizador de suas ações, por meio de 

contratualizações. No município do RJ em 2009, por meio da Lei Municipal nº 5026 foram 

estabelecidas as regras para atuação das Organizações Sociais de Saúde (OSS) no campo da 

APS, na justificativa de desburocratizar os processos e agilizar as ações na administração dos 

serviços de saúde. Nesta perspectiva, com o novo modelo de gestão, é necessário identificar 

as responsabilidades dos entes envolvidos. Portanto, o Estado define as diretrizes norteadoras 

da gestão, o acompanhamento e a fiscalização das ações atribuídas às OSS por meio do 

contrato de gestão. À OSS cabe a execução e o monitoramento das atividades estabelecidas 

via contrato, bem como a prestação de contas e os resultados alcançados. 
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Portanto, em 2009, a ESF passou a ser o modelo de atenção principal para organização 

do sistema de saúde municipal. A partir desse ano foi iniciada a reforma da APS carioca, com 

a implantação das Clínicas de Família. A cobertura, que era de aproximadamente 7% neste 

período chegou a 65,51% em junho de 2018, contando com 1.220 equipes de ESF, 

distribuídas em 226 unidades. É notório o crescimento da APS no município, porém cabe 

pontuar que todo o avanço foi pautado em parcerias público/privada com as OSS, adotando o 

modelo gerencialista através dos contratos de gestão. 

Isto nos coloca algumas questões importantes, tais como adoção da figura do gerente 

técnico nas UBS, uma peculiaridade do município do RJ, não visto mais como os antigos 

diretores dos serviços. No modelo carioca, o gerente técnico tem como principal atribuição 

garantir o desenvolvimento das ações de atenção à saúde na unidade e no território, sendo um 

elo entre comunidade, profissionais e secretaria de saúde. Este novo profissional assume a 

função gerencialista, que não se via em modelos de gestão anteriores. Em grande parte do 

período estudado, suas tarefas foram pautadas pela triangulação da contratualização, metas, e 

pagamento por desempenho, previstas nos contratos de gestão, característica principal da 

―nova gestão pública‖, um modelo de gestão neoliberal.  

As atribuições do gerente vão desde questões técnicas e burocráticas perpassam os 

processos de gestão de pessoas como mediação de conflitos, organização e monitoramento do 

trabalho das equipes, domínio dos sistemas de informação, respostas às demandas da 

Coordenadoria Geral de Atenção Primária da Área Programática (CAP), OSS, dos 

profissionais e da comunidade. Além, da articulação com os demais equipamentos da rede e a 

garantia de espaços de qualificação e educação permanente para os profissionais. Tudo isso 

sem perder o foco nos princípios e diretrizes da APS e no cumprimento das metas pactuadas 

no contrato de gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

(SMSRJ) e a OSS.  

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 2017 ressaltou a função do gerente 

técnico profissional como importante e recomendou sua inclusão nas UBS, baseado na 

experiência carioca. Sugeriu que fosse um profissional com nível superior e com experiência 

em APS, a fim de garantir o planejamento em saúde, de acordo com as necessidades do 

território e comunidade, a organização do processo de trabalho, coordenação e integração das 

ações. 

Podemos dizer que o cotidiano do gerente, é marcado pelo desafio de garantir a 

execução de uma política pública, norteada por diretrizes do município e do MS, assim como 
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administrar o cumprimento de metas pactuadas entre SMSRJ e OSS.  Deste modo, o gerente 

representa um elo estratégico na organização do trabalho, peça chave para efetividade do 

modelo implantado no município do RJ. 

Considerando a importância da APS e da efetivação do modelo ESF preconizado pelo 

MS, somados a minha trajetória, esta pesquisa tem como objeto os gerentes de UBS do 

município do Rio de Janeiro e suas práticas. Neste contexto, surgiram questões que serviram 

de base para construção desta pesquisa: Que modelo de ESF foi implantada no município do 

Rio de Janeiro? Quais práticas de gestão permeiam o trabalho dos gerentes? 

A partir destas questões, o objetivo deste estudo foi analisar o papel do gerente de 

UBS na ESF do município do RJ a partir de 2009. Na perspectiva de não somente descrever, 

mas também produzir uma análise reflexiva sobre as práticas dos gerentes no município do 

Rio de Janeiro.  

Para isso, foi necessário buscar na literatura arcabouço teórico para discussão. A 

pesquisa tem como objetivos específicos: identificar e analisar as práticas de gestão dos 

gerentes de UBS no município do Rio de Janeiro; e discutir a função da gerência de UBS no 

modelo de ESF adotado pelo município do Rio de Janeiro. 

Percebendo as particularidades da reforma da ESF no município do Rio de Janeiro, 

somados a sua recente construção, considero que a pesquisa permitirá reflexões entre os 

profissionais, além de possibilitar contribuições teórico-práticas para a comunidade 

acadêmica, tendo em vista a expansão, construção e consolidação da APS no Brasil.  
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Metodologia 

Desenho da Pesquisa 

A pesquisa qualitativa “é capaz de incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais”, ou seja, 

procura entender a realidade levando em consideração o contexto de suas relações, gerando 

construções humanas significativas (MINAYO, 2006:22). 

Esta dissertação teve como proposta a realização de uma pesquisa qualitativa, com 

caráter descritivo, analítico e reflexivo. Para ―investigação qualitativa‖ cabe pontuar que 

existem diferentes teorias com abordagem particulares. Aqui seguiremos os conceitos 

trabalhados por Minayo (2006).  A autora nos diz que a pesquisa qualitativa visa compreender 

a lógica interna de grupos, instituições e atores. Preocupa-se com um nível de realidade que 

não pode ser quantificado, trabalha com o universo de significados, das ações, motivos, 

crenças, aspirações, valores, atitudes e relações humanas, captadas a partir do olhar do 

pesquisador. Portanto, a pesquisa qualitativa tem como objetivo principal compreender e 

explicar a dinâmica das relações sociais.  

Foi realizada uma revisão bibliográfica para instrumentalizar a discussão a partir de 

base de dados virtuais como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que se constitui como 

importante fonte de informação da área científica em saúde coletiva no Brasil. Para a 

realização da busca foram selecionados ―Gerência‖, ―Atenção Primária à Saúde‖ e ―Gestão 

em Saúde‖, como descritores indexados e como palavras-chave: ―Modelo de Atenção‖ e 

―Processo de Trabalho‖.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da instituição formadora e da 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, com os respectivos pareceres sob os 

números 2.564.110 e 2.692.785. Em cumprimento aos princípios básicos da bioética, o estudo 

respeitou os preceitos da resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde 

constam de forma detalhada os objetivos e os procedimentos da pesquisa e suas implicações, 

cópia do mesmo encontra-se no Apêndice I. 
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Processo de Coleta, Seleção e Análise dos Dados 

Como técnica para o levantamento de dados primários da pesquisa, optou-se pela 

realização de entrevistas com gerentes de UBS, o critério de seleção, foi o tempo mínimo de 6 

meses de atuação na função. 

Foi realizado previamente contato por e-mail com todos os gerentes das cinco áreas 

selecionadas que preenchiam o requisito. A expectativa era entrevistar 10 gerentes, porém as 

áreas 4.0 e 5.1 não tiveram voluntários para participação. Foram realizadas nove entrevistas 

com três representantes de cada da área (1.0; 2.1; 3.1) de unidades diferentes.  

Durante a entrevista foi aplicado um questionário estruturado com perguntas abertas e 

fechadas (Apêndice II). Este questionário foi adaptado do questionário da tese de doutorado 

de Flavia Henrique, com o título: Competências de gestores de Unidades Básicas de Saúde, 

defendida em 2017, na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, da Fundação 

Oswaldo Cruz.  

A entrevista foi dividida em três etapas: a primeira se refere à caracterização do 

gerente, a segunda à caracterização da gerência e a terceira à caracterização das práticas de 

gestão. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra para análise. Todos os 

dados físicos e armazenados em arquivos eletrônicos, estão sob a guarda da pesquisadora 

responsável. Para garantir o anonimato, os participantes foram codificados com nomes de 

flores. Para análise dos dados, lançamos mão da Hermenêutica Dialética tal como proposta e 

discutida por Minayo (2006) na interface do ―como fazer‖ e do ―como pensar‖.  

A autora problematiza esses dois conceitos (hermenêutica e dialética) para 

posteriormente articulá-los. Segundo Minayo (2006), a hermenêutica ocupa-se em 

compreender, em chegar a um entendimento sabendo que nunca chegaremos a um 

entendimento total. A compreensão se refere, ao mesmo tempo, ao que é comum, por meio de 

operações de comparação, e ao que é específico. Não se trata de um procedimento mecânico 

ou tecnicamente fechado: nada do que se interpreta pode ser entendido de uma só vez ou de 

uma vez por todas.  “O ato do entendimento, mais que um desvendamento da verdade do 

objeto, é a revelação do que “o outro” (o “tu”) coloca como verdade” (MINAYO, 

2006:333). 

Existe realmente uma polaridade entre familiaridade e estranheza e nela se baseia a 

tarefa da hermenêutica, buscando esclarecer as condições sob quais surge à fala.  Em síntese, 
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compreender implica a possibilidade de interpretar, de estabelecer relações e extrair 

conclusões em todas as direções. A compreensão só é alcançada verdadeiramente quando as 

opiniões prévias com as quais se inicia uma relação estão claras, e são arbitrárias (MINAYO, 

2006). 

As discussões propostas por Minayo (2006) sobre a dialética retomam a historicidade 

da palavra, caracterizando duas fases. A antiga, que trata do período de pré-socráticos até 

Hegel, que vem do pensamento grego que significa a “arte do diálogo ou arte de discutir, 

mas também a arte de separar, distinguir as coisas em gênero e espécie e classificar as ideias 

para melhor analisá-las”. Platão trabalha a dialética como método de passagem de um 

conhecimento sensível para um conhecimento racional. Já na fase moderna, Schlerermacher, 

um dos filósofos da hermenêutica, recupera a condição da dialética como método de 

conhecimento, que serve para todo entendimento na busca por produzir uma representação 

verdadeira de um assunto em pauta, retomando seu sentido na filosofia de Platão (MINAYO, 

2006:338). 

A partir de 1813, com Hegel, após a publicação de A Fenomenologia do Espirito, a 

dialética ampliou seu escopo, aprofundando em três dimensões: ontológica, lógica e 

metodológica. Outros filósofos também pensaram a dialética, como por exemplo, Engels, que 

a descreveu como algo presente na realidade, como forma de articulação das partes num todo 

e como processo de desenvolvimento dessas partes. No marxismo, a dialética transforma-se 

em uma forma dinâmica de interpretar o mundo, os fatos históricos e econômicos. Para Marx 

a realidade é um todo dinâmico, e a dialética é o método de estudo da oposição das coisas 

entre si (MINAYO, 2006:339).  

A grande contribuição marxista à dialética é a valorização a historicidade, e a relação 

entre a base material e as representações da realidade. Na abordagem do método dialético as 

análises dos materiais qualitativos têm como princípios o entendimento de que não existe 

ponto de vista fora da história, nada é eterno, fixo e absoluto, portanto, não há nem ideias, 

nem instituições nem categorias estáticas (MINAYO, 2006:340). 

A dialética é o estudo da oposição das coisas entre si, ela se traduz 

metodologicamente, em uma forma de abordagem de:  

Desvendar as relações múltiplas e diversificadas das coisas entre si; explicar 

o desenvolvimento do fenômeno dentro de sua própria lógica, evidenciar a 

contradição interna no interior do fenômeno; compreender o movimento de 

unidade dos contrários; trabalhar com a unidade da análise e da síntese numa 
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totalização das partes; co-relacionar as atividades e as relações (MINAYO, 

2006:340). 

A hermenêutica e a dialética possibilitam uma reflexão que se funda na práxis. A 

união das duas abordagens é fecunda, pois oferece balizas para compreensão do sentido da 

comunicação entre os seres humanos, ao mesmo tempo em que crítico, ao considerar a 

realidade social. Na hermenêutica, entender a realidade e entender o outro, é também 

entender-se no outro, e a compreensão só é possível pelo estranhamento. Assim, para 

compreensão das análises é necessário mover-se entre o familiar e o estranho. Na dialética se 

estabelece uma atitude crítica.  

Enquanto a hermenêutica busca as bases dos consensos e da compreensão na 

tradição e na linguagem, o método dialético introduz na compreensão da 

realidade o princípio do conflito e da contradição como algo permanente e 

que se explica na transformação. Uma análise compreensiva ancorada na 

hermenêutica-dialética busca apreender a prática social empírica dos 

indivíduos em sociedade em seu movimento contraditório (MINAYO, 

2006:347). 

A trajetória da pesquisa está estruturada em duas fases: a exploratória e a de análise. A 

fase exploratória teve como objetivo mapear e conhecer o contexto sócio-histórico do campo 

da pesquisa. Foi um momento de aproximação de algumas políticas e conceitos que permeiam 

as práticas dos gerentes de UBS. No segundo momento, já na fase de análise, os dados foram 

organizados em categorias analíticas para interpretações.  

A partir das categorias a análise levou em consideração as aproximações e os 

estranhamentos na busca por entender a realidade por meio da linguagem e das contradições. 

Os resultados foram sistematizados na busca de alcançar os objetivos desta pesquisa, são 

apresentados a fim de caracterizar o perfil dos gerentes entrevistados, o modelo implantado no 

Rio de Janeiro, a função e as práticas desse profissional.  

Contextualização do Tema  

Realizar uma pesquisa é um esforço intelectual, mas também é fruto do trabalho vivo do 

pesquisador, apoiados em dimensões técnicas, ideológicas e científicas. O primeiro passo para 

essa produção, é realizar o levantamento do que existe de conhecimento científico sobre o 

tema, o que chamamos de revisão de literatura (DESLANDES et al., 2013). 
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Esta etapa tem características importantes, como a busca sistemática de materiais com 

critérios claros de escolhas, de forma ampla para obter o ―estado da arte‖ de determinado 

tema, seguido de uma análise dos estudos encontrados. Após esta etapa o pesquisador terá 

uma visão das metodologias e dos resultados que os estudos apresentam (DESLANDES et al., 

2013). 

Todos os serviços de saúde estão inseridos em um contexto maior, que podemos 

chamar de modelos de atenção, ou seja, o modo de pensar e organizar o sistema. Barbiani et 

al. (2014), afirma que o modelo de atenção à saúde é a ―razão de ser‖, portanto, é a forma 

com que o serviço realiza suas ações, que resulta de uma equação entre necessidades, 

demandas e ofertas de serviços (BARBIANI et al., 2014). 

No Brasil, a ESF foi a escolha para operacionalizar a APS a partir das experiências do 

Programa Saúde da Família. A ESF é posta como uma alternativa para reorganização dos 

serviços de saúde, tendo como diferencial dos outros modelos a proximidade com o território, 

o que permite o serviço ter maior conhecimento da realidade da população, das condições de 

vida das pessoas e suas reais necessidades. 

Os achados da literatura nos permitiram ter ideias do que seria o papel do gerente de 

UBS. De forma simplista, seu papel é organizar e gerir o serviço, no que tange insumo, 

serviço, estrutura e pessoas. Mas de fato esse papel não é tão simples assim. Pautado em 

conceitos e teorias vindas da administração, gerir serviços de saúde pública tem exigido 

formação e qualificação profissional, tendo em vista, o desafio de conciliar o equilíbrio e a 

coerência dos recursos, serviços e das necessidades da população (DUSSAULT, 1992).   

Para Motta (2003) o aprendizado gerencial envolve quatro dimensões básicas: a 

cognitiva, a analítica, a comportamental e a habilidade de ação. Que significa ter a capacidade 

de aprender, de diagnosticar e decompor problemas, de interação humana, e de transformar o 

conhecimento em formas efetivas de ações. 

Henrique (2017), desmistifica o papel do gestor como alguém que calmamente 

planeja, coordena e controla os setores de sua responsabilidade. O autor concorda com Motta 

(2003) e afirma que o trabalho gerencial é atípico e difícil de ser descrito, e que raramente 

consegue ser caracterizado por completo. O exercício da função gerencial se dá de maneira 

agitada, fragmentada e por vezes descontínua, atravessada por diversas demandas.  

Em 2006, André pontua em sua dissertação, as competências gerenciais do novo perfil 

de gestor, a partir do consenso de diversos autores. Esse gestor é responsável pelas tarefas 
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estratégicas da organização, como planejamento, avaliação e mediação, para tanto ele 

precisará deter algumas competências como: visão global; comunicação eficaz; negociação; 

gerenciamento de conflitos, de mudanças, de tempo e estresse; usar do processo decisório 

participativo; gestão de planos, ações e resultados; pensamento criativo; fomentar um 

ambiente produtivo de trabalho; responsabilizar-se e comprometer-se.   

Trazendo a discussão para o campo do setor público, André (2007) ressalta que nos 

serviços públicos prevalecem modelos de gestão tradicionais, nos quais prevalecem as 

estruturas rígidas e verticalizadas, com grande centralidade nos processos decisórios.  Na 

saúde isso não é diferente, e quando olhamos para APS, conseguimos claramente desenhar a 

estrutura hierarquizada. 

Quando focamos em uma UBS o processo gerencial é ainda mais hierarquizado e 

complexo. Podemos imaginar um triângulo, que em cada extremidade existe uma força (em 

uma extremidade todo arcabouço das regulamentações, diretrizes, e planos realizado pela 

gestão macro, em outra o processo de trabalho que requer interação entre os profissionais, e 

por fim na última extremidade as demandas e necessidades da comunidade). O gerente 

encontra-se no centro deste triângulo, e para lidar com a correlação de forças ele precisa 

lançar mão das habilidades e competências que requer a função (diagnosticar, planejar, 

monitorar, avaliar e prestar contas).     

O diferencial da ESF como nova forma de organização do modelo de atenção e gestão 

está na forma de operacionalização com base no território. Salgueiro (2010) em sua 

monografia afirma que os territórios de saúde se constituem numa nova forma de distribuir a 

rede de serviços de saúde que tem a intenção de melhorar o processo de trabalho, a 

qualificação das ações de saúde a partir do novo modelo de atenção e gestão. 

Portanto o gerente de uma UBS precisa ter uma gama de conhecimentos e habilidades 

no campo da saúde, mas também na administração. O que nos remete à importância do 

conhecimento técnico, mas não somente, a diferença do gerente de UBS para os demais 

gerentes, seja ele público ou privado, é o conhecimento da realidade em que está inserido, 

assim como a responsabilidade e comprometimento com o território, e a comunidade. 

Pessôa (2011) divide o trabalho do gerente de saúde em três grandes dimensões 

(indissociáveis): a política, que diz respeito à sua finalidade; a organizacional, que diz respeito 

ao processo gerencial para organizá-lo (gestão dos serviços); e a técnica, que diz respeito ao 

trabalho propriamente dito (gestão do cuidado), tendo sempre o conhecimento como mediador 
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das tomadas de decisões. A autora afirma que ―o papel da gerência é organizar os meios e os 

processos de trabalho para que a organização cumpra os seus fins”.  

A gestão compartilhada é outra forma de gestão atualmente muito em voga, sendo 

adotada em diversas UBS pelo país, na revisão encontramos pesquisas que tratam desta nova 

forma de gestão, partindo das percepções dos sujeitos envolvidos (SOARES, et al., 2009). 

Pimenta (2012), afirma que espaços compartilhados de gestão tem a capacidade de produzir 

mudanças nos sistemas municipais de saúde. Sendo ainda mais potente quando é composto 

por atores de diferentes segmentos, porém reconhece que faltam ferramentas de gestão para 

lidar com os conflitos desses espaços coletivos. O gerente precisa ter uma capacidade de 

articulação das necessidades dos usuários, da comunidade e dos profissionais.  

Silva et al. (2013), ao pesquisar os gestores municipais em nove municípios de 

pequeno porte da microrregião São Mateus (ES), ressaltam que a ESF, vem para consolidar 

um novo modo de reorganização da APS, e como estratégia de transformação do modelo 

assistencial. Entretanto, para os autores, ela “não muda necessariamente o processo de 

trabalho centrado nas tecnologias duras, tendo em vista, que a formação da equipe, a 

territorialização e o incentivo ao trabalho de vigilância à saúde” ainda continua pautada no 

modelo hegemônico. Mesmo que tenha em seu discurso uma ideia de mudança, no modo de 

fazer ainda está voltado para os programas de cuidados, realizado a partir de atos prescritivos. 

Entendendo que a ESF está em construção, os desafios são muitos, seja no âmbito do 

processo de trabalho e na organização de redes no qual Barbini (2014) acredita ser de nível 

micro, seja na organização do acesso aos serviços, bem como as respostas às necessidades 

advindas dos determinantes sociais de saúde.     

Ohira et al. (2013), Santos (2009), e Silva (2013) em suas pesquisas apontam a falta de 

qualificação dos gerentes de UBS, e ressaltam a importância da qualificação gerencial como 

necessária.  

Os serviços de APS têm por característica ser espaços de trabalhos contraditórios e de 

conflitos entre desejos individuais e coletivos, entre desejos da população e da equipe, entre 

desejos dos diferentes profissionais e das categorias profissionais entre si, portanto, para 

Soares et al. (2009), atuar na gestão desses serviços é estar em permanente tensão, na busca 

por possíveis conciliações, de modos de trabalho que permitem a produção de novos sentidos 

no trabalho. Acreditando que houve avanços importantes na condução e organização da 



25 
 

política de saúde, em especial na APS, que ainda é muito recente, por isso ainda em 

consolidação.   

Em síntese, o material encontrado foi sistematizado para dar suporte à construção da pesquisa. 

A seguir vamos realizar um mergulho um pouco mais profundo em temas considerados o 

cerne para nossa discussão. 
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Capítulo I – Estado da Arte  

I.1 Atenção Primária à Saúde 

I.1.1 Modelos de Atenção à Saúde 

Para chegarmos ao atual modelo de atenção à saúde adotado no Brasil, é preciso realizar 

um pequeno resgate no tempo e entender como a Atenção Primária à Saúde (APS) surge no 

contexto brasileiro. 

Aqui cabe ponderar a discussão dos termos modelo de assistência e modelo de atenção, 

sem muita distinção conceitual entre ambos, por vezes usado com significados semelhantes. 

Adotaremos neste projeto o termo modelo de atenção, acreditando que ele abarca um número 

maior de ações, no campo da promoção, proteção, recuperação e reabilitação dos indivíduos e 

coletivos. No entanto, sabe-se que existe uma diferença de concepções, se buscarmos amparo 

na literatura especializada. 

É importante também ressaltar que existem diversos modelos de atenção no mundo, e 

mesmo que eles possuam os cuidados primários como gêneses, podem ser organizados de 

formas diferentes. Merhy (2002) nos diz que, o tema de qualquer modelo de atenção à saúde é 

o modo como se constrói a gestão dos processos políticos, organizacionais e de trabalho que 

estejam comprometidos com a produção do cuidado individual, coletivo, social e comunitário.  

Silva Junior (2007), afirma que o modelo de atenção é a forma de organização e 

articulação entre os diversos recursos físicos, tecnológicos e humanos disponíveis para 

enfrentar e resolver os problemas de saúde de uma coletividade, que envolve aspectos 

tecnológicos e assistenciais. 

Já para Paim (2014:487) modelo de atenção: 

São combinações de tecnologias estruturadas em função de problemas (danos e 

riscos) e necessidades sociais de saúde, historicamente definidas. (...) Não se 

reduzem às formas de organização dos serviços de saúde, nem aos modos de 

administrar, gerenciar ou gerir um sistema de saúde, ainda que possam interagir, 

sinergicamente, com as dimensões gerencial e organizativa de um sistema de 

serviços de saúde nas estratégias de transformação. 

 

Merhy et al. (1992:3) definem modelo de atenção como a forma de ―organização da 

produção de serviços a partir de um determinado arranjo de saberes da área, bem como de 
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projetos de ações sociais específicos, como estratégias políticas de determinado agrupamento 

social”; entendendo que os modelos de atenção expressam projetos de determinados atores a 

partir de forças e disputas sociais. 

O modelo de atenção busca direcionar as ações, buscando solucionar problemas de 

saúde e atender as necessidades da população. Considerando a história da conformação do 

sistema de serviços de saúde no país, podem ser identificados alguns modelos de atenção 

diferentes. Historicamente, dois modelos coexistiram de forma contraditória e complementar, 

por um bom período: o modelo médico assistencial privatista e o modelo sanitarista.  

O modelo médico /assistencial privatista é aquele centrado na clínica, que ganhou 

grande expansão no Brasil por meio do Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS) (PAIM, 2014:470). 

O modelo sanitarista baseou-se nas correntes bacteriológica e médico-sanitarista, que 

deram origem às campanhas sanitárias e aos programas, implementados no Brasil por meio da 

polícia sanitária de Oswaldo Cruz. As principais atuações foram nas campanhas sanitárias 

(vacinações e controle de epidemias) e os programas tidos como especiais (tuberculose, 

hanseníase e outros) (PAIM, 2014:470). 

No mundo, a partir da década de 40, começam a discussão da saúde como um direito 

humano e fundamental. Embasados pela implementação do estado de Bem-Estar Social na 

Europa e Estados Unidos, a classe trabalhadora passou a pressionar o direito por novas formas 

de assistência à saúde. Em contrapartida, entidades internacionais como OMS e OPAS, 

incentivaram e financiaram em muitos países o desenvolvimento de outros modelos de 

atenção, pautados na Medicina Comunitária, que se contrapunha ao modelo hegemônico 

(SILVA JUNIOR, 1996). 

A APS era um modelo de atenção que se contrapunha de forma crítica ao modelo 

biomédico, suas primeiras propostas surgiram após o relatório Dawson, em 1920, na 

Inglaterra. A APS passou a ser considerada como uma estratégia a ser alcançada por todas as 

nações para a superação das desigualdades presentes nos países ―subdesenvolvidos‖; a mesma 

foi considerada como essencial para à atenção à saúde, fundada em:  

Tecnologias apropriadas e custo-efetivas, primeiro componente de um processo 

permanente de assistência sanitária orientado por princípios de solidariedade e 

equidade, cujo acesso deveria ser garantido a todas as pessoas e famílias da 

comunidade mediante sua plena participação e com foco na proteção e promoção da 

saúde‖ (GIOVANELLA, 2014). 
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O marco histórico mundial da APS foi em 1978, na Conferência Internacional sobre 

cuidados primários de saúde, realizada em Alma-Ata no Cazaquistão, onde consagrou seu 

lema para construção de novos modelos de atenção pautados nos cuidados primários à saúde. 

O objetivo era construir modelos mais racionais, mais produtivos, mais abrangentes no que 

tange a cobertura, de menores custos, e participação popular (GOULART, 1999). Ficou 

definido como: 

Cuidados essenciais baseados em métodos práticos, cientificamente bem 

fundamentados e socialmente aceitáveis e em tecnologia de acesso universal para 

indivíduos e suas famílias na comunidade, e a um custo que a comunidade e o país 

possam manter em cada fase de desenvolvimento, dentro do espírito de 

autoconfiança e autodeterminação (OMS, 1979). 

 

Neste sentido, a reorientação do pensamento na lógica da determinação social do 

processo saúde-doença, fomentou a necessidade de se pensar novos modelos de atenção à 

saúde, que pudesse compreender esses determinantes. A proposta objetivou o 

desenvolvimento de estratégias que ampliassem o acesso e igualdade de condições para todos 

os membros ou segmentos da sociedade até o ano de 2000. ―O enfoque foi dar prioridade à 

promoção e prevenção da saúde com profissionais cuja formação e desempenho fossem não 

somente clínicos, mas com percepção epidemiológica e social para se relacionar com o 

indivíduo, família e sociedade‖ (DECLARAÇÃO DE ALMA - ATA, 1978).  

No Brasil, a Medicina Comunitária teve forte influência para a construção de novos 

modelos de atenção que rompessem com a vertente da previdência social e do sanitarismo 

campanhista. Foi desenvolvida nos espaços das universidades a partir da década de 60, 

quando se conformaram alguns núcleos de desenvolvimento de modelos alternativos de 

assistência. Estes núcleos se mantiveram como espaços de politização de saúde, reflexão de 

problemas e laboratórios de alternativas e soluções durante o golpe militar (SILVA JUNIOR, 

1996). 

Na década de 70 retomou outro seguimento importante para construção do atual modelo 

de atenção à saúde do Brasil, a Medicina Social, centrada nas concepções relativas à 

determinação social do processo saúde-doença e no processo de trabalho em saúde. Este 

seguimento teve forte influência nas discussões de reforma do sistema, e suas propostas foram 

base para o conceito ampliado de saúde e seus determinantes (GOULART, 1999). 

Nos anos 1980 cresceu a crise do governo militar e os movimentos por 
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redemocratização do país, junto com eles a discussão dos cuidados primários e da saúde como 

direito fundamental de todos. No Brasil o auge das discussões foi a 8ª Conferência Nacional 

de Saúde em 1986 (8ª CNS), que conseguiu levar grande parte das discussões para o texto 

constitucional. Em 1988 foi a promulgação da nova Constituição, onde a saúde passa ser 

direito de todos e dever do Estado. As proposições refletiram na construção da política de 

saúde, pós Constituição Federal de 1988 (ESCOREL, 2014). 

A partir da implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), é necessário discutir e 

rever o modelo de atenção de forma equitativa e de qualidade, de modo a proporcionar acesso 

universal. Era o momento de pensar uma nova forma de organização da saúde no País, a partir 

da expansão da APS aqui adotada como Atenção Básica. Influenciados pela Medicina 

Comunitária, pelos cuidados primários em saúde e pela Medicina Social, lançando mãos das 

diversas propostas experimentadas no país, que iam desde as ações programadas e a vigilância 

à saúde, o Saúde da Família ganhou espaço na agenda política e se consolidou como forma de 

organização do modelo de atenção à Saúde no Brasil. Com similaridades de outros modelos, 

sua organização se pautou na assistência centrada no usuário, no território e na comunidade; 

no processo de trabalho em equipe multiprofissional; na vigilância à saúde; e na participação 

social.  

Seu início foi em 1991, nas regiões norte e nordeste, com o Programa Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), que tinha como finalidades: combater e controlar epidemias, 

orientar sobre a reidratação oral, e a imunização, tendo como atuação principal o território 

onde vivem as pessoas (GOULART, 1999). 

Em 1993 ainda com caráter seletivo, o Ministério da Saúde (MS) formula e implanta o 

Programa Saúde da Família (PSF), que tinha por objetivo reorganizar as práticas de atenção à 

saúde, com vistas a superar o modelo de atenção médico privatista, a partir de uma base 

territorial e com uma população adscrita
2
 (GIOVANELLA, 2014). 

Em 1996 com a Norma Operacional Básica do SUS ocorre o redesenho da forma de 

financiamento do governo federal para os estados e municípios, por meio do Piso da Atenção 

Básica (PAB), como forma de incentivar a mudança do modelo de atenção. O PSF passou ser 

a estratégia prioritária para reorganização do primeiro nível de atenção à saúde, dando a APS 

brasileira um caráter mais abrangente, que deve estar articulada aos demais níveis de atenção. 

                                                           
2
 A unidade de saúde atende somente a população cadastrada de uma determinada área. Para isso, delimita-se 

uma área geográfica de abrangência da unidade de saúde (GIOVANELLA, 2014). 
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Em 2006, o MS reformula o PSF por meio da publicação na Política Nacional de 

Atenção Básica, onde o mesmo passa ser entendido como uma Estratégia para a mudança da 

Atenção Básica e superação dos modelos de atenção vigentes. Caracteriza uma estratégia que 

possibilitaria a integralidade e a organização das atividades em um território definido, na 

perspectiva da vigilância em saúde, devendo ser entendido como substitutivo da rede básica 

tradicional e como uma prática que requer alta complexidade tecnológica nos campos do 

conhecimento, do desenvolvimento de habilidade e de mudanças de atitudes (PAIM, 2014). 

Neste sentido, a ESF pode se constituir como uma alternativa de modelo de atenção 

(GOULART, 2007), visto que sua implementação vem incorporando vários elementos de 

outros modelos de atenção. A exemplo do acolhimento e do apoio institucional, que estão 

presentes na Política Nacional de Humanização (PNH), das equipes de apoio matricial na 

Política Nacional de Saúde Mental e na própria ESF com os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família, assim como o investimento do MS na construção de redes de atenção à saúde e a 

redes de assistência (GIOVANELLA, 2014). 

Nesta conjuntura, a ESF passa ser considerada na sua essência, como a porta principal 

de entrada na rede assistencial do sistema de saúde, caracterizando-se, principalmente, pela 

continuidade e integralidade da atenção; além da coordenação da assistência dentro do próprio 

sistema, da atenção centrada na família, da orientação e participação comunitária e da 

competência cultural dos profissionais (STARFIELD, 2002). 

Para Silva Junior (2007), a ESF passa a desempenhar um papel estratégico no SUS, 

sendo o principal elo entre o sistema de saúde e a população. Mas não pode ser o único lugar 

de acolhimento, pois todas as partes do sistema precisam se responsabilizar pelo resultado das 

ações de saúde e pela vida das pessoas.   

Tendo em vista que os sistemas de saúde bem sucedidos, estão embasados em modelos 

de atenção, estruturados a partir da APS como organizadora do funcionamento das redes e as 

relações entre os seus componentes. Sua finalidade principal é ordenar a oferta de cuidados 

em saúde e funcionar de forma integrada e complementar, garantindo assim um acesso 

universal, integral e progressivo dentro deste sistema (MENDES, 2011). 

Por fim, trazendo a discussão de modelos de atenção para atuação do gerente de UBS, 

podemos dizer que os desafios postos a estes gestores são inúmeros na implementação e na 

consolidação do modelo proposto pela ESF. Estes desafios perpassam as dimensões de 

estrutura, processo, resultados e participação social, na interface com os diversos serviços, 
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demais equipamentos e articulação com a macrogestão. 

I.1.2 Processo de Trabalho na Saúde 

O modo de produção do trabalho varia conforme a sociedade, assim como as formas de 

organização do trabalho que ditam o seu valor ―de uso e de troca‖. Cada trabalhador carrega 

consigo sua caixa de ferramentas, ―seus meios de trabalhar e o modo como organiza o seu 

uso‖ chamado por Merhy et al. (2005), no campo da saúde, de valises tecnológicas. O 

trabalhador dispõe da sua caixa de ferramentas, ―seus conhecimentos e saberes‖, para 

desenvolver seu trabalho individual ou coletivo. 

Merhy et al. (2005) e Peduzzi et al. (2005) utilizam palavras diferentes para conceituar 

o processo de trabalho em saúde, porém em sua gênese elas possuem o mesmo sentido. Para 

Merhy et al. (2005), o processo de trabalho é definido como o trabalho humano ―vivo em ato‖, 

isso ocorre no momento em que o homem interage com os instrumentos, normas, e máquinas, 

nos seus diversos tipos de tecnologias. E Peduzzi et al. (2005) dizem que o conceito de 

processo de trabalho em saúde diz respeito à prática dos trabalhadores da saúde inseridos no 

cotidiano da produção e consumo de serviços de saúde. 

Já Faria et al. (2009) afirmam que o processo de trabalho em saúde é constituído por 

ações ou atividades, organizadas ou não, para se chegar a um determinado fim, que, neste 

caso, é a garantia de acesso aos serviços de saúde. Dessa forma, o acesso aos serviços de 

saúde e o cuidado em saúde são os principais produtos que os usuários terão do processo de 

trabalho da equipe de saúde na APS. 

Hoje o trabalho em saúde é majoritariamente considerado um trabalho coletivo, com 

características do trabalho profissional, da divisão particular do trabalho e da lógica taylorista 

de organização e gestão do trabalho. Dessa forma, evidencia-se a divisão social e técnica do 

trabalho, resultando em três dimensões básicas: a primeira, de natureza formativa dos 

profissionais de saúde; a segunda, da gestão e da gerência dos serviços; e a terceira, da 

produção propriamente dita das ações dos serviços, ou seja, a produção do cuidado em saúde 

(MERHY et al., 2005; PEDUZZI et al. 2005). 

Discutir o processo de trabalho em saúde tem se mostrado extremamente importante 

para a compreensão e organização dos serviços de saúde, pensando que nenhum trabalhador 

desta área consegue dar conta sozinho do complexo ato de cuidar e de responder às 

necessidades de saúde dos usuários. Portanto, pensar no processo de trabalho, é fundamental 
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para potencializar as ações e as relações na micropolítica das organizações (MERHY et al., 

2005).  

O processo de trabalho do gestor precisa estar em sintonia com os demais trabalhadores 

da saúde, cabendo ao gestor a capacidade de dialogar e ofertar propostas de transformação das 

práticas profissionais, baseando-se na reflexão crítica sobre o trabalho em saúde. Tudo isto 

permitirá uma melhor organização da gestão setorial e da estruturação do cuidado em saúde, 

modificando as relações nas organizações (CECCIM et al., 2004). 

O processo de trabalho em saúde, como exercício cotidiano, requer a interação e 

comunicação entre os profissionais/usuários e profissionais/profissionais, de modo não se 

refira apenas em uma racionalidade instrumental, do tipo meios e fins, ―mas também uma 

racionalidade comunicativa, que diz respeito à interação social” (CARVALHO et al. 2014). 

Vale ressaltar que a estruturação da APS pela ESF é pautada no processo de trabalho em 

saúde por meio das equipes de saúde da família, cuja proposta envolve um conjunto de ações 

de natureza individual e coletiva, pautada na integralidade do cuidado, para possibilitar a 

resolutividade dos problemas de saúde da população.  

Uma característica importante do trabalho em saúde na APS é a multidisciplinariedade 

dos atores envolvidos nas ações de saúde. O trabalho em equipe necessita ser entendido para 

além do compartilhamento do espaço físico das UBS. O modelo de abordagem fragmentada e 

focado no tratamento de doenças precisa ser superado em prol de um modelo de atenção à 

saúde centrado no indivíduo e na família, o que tem sido proposto pela ESF. Para isso é 

necessário mudar não somente as formas de produção do trabalho das equipes de saúde no 

âmbito da assistência, mas também as formas de planejar e operacionalizar da gestão, seja ela 

no nível macro ou micro. 

Podemos conceituar a gestão em saúde como “a capacidade de lidar com conflitos, de 

ofertar métodos (modos de fazer), diretrizes, quadros de referência para análise e ação das 

equipes nas organizações de saúde”. Assim como nas equipes de saúde os gestores lidam 

com as demandas programadas e com as demandas livres que surgem na dinâmica do 

cotidiano de trabalho (CARVALHO et al., 2014). 

O desenvolvimento do trabalho em equipe requer uma relação interativa entre os 

trabalhadores, mediada pela troca de conhecimentos e articulação de um ―campo de produção 

do cuidado‖ comum a todos, onde cada núcleo de saber se complemente (FARIA et al., 

2009).  
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Assim, é neste intercâmbio conceitual que o termo ―processo de trabalho em saúde‖ 

emerge com a ideia de englobar “diferentes áreas que compõem o campo da saúde, 

permitindo sua abordagem como práticas sociais para além de áreas profissionais 

especializadas” (PEDUZZI et al., 2005). 

Esse processo não deixa de fora os gestores, que têm a função na conformação das 

práticas de saúde por meio das políticas e dos mecanismos de financiamento, mas também 

apoiam as equipes na execução das suas ações. Além disso, a gestão é um campo de ação 

humana que visa à coordenação, a articulação e a interação de recursos e trabalho humano 

para a obtenção de fins/metas/objetivos. Trata-se, portanto, de um campo de ação que tem por 

objeto o trabalho humano, que disposto sob o tempo e guiado por finalidades, deve realizar 

tanto a missão das organizações como os interesses dos trabalhadores. Neste sentido o 

processo de trabalho do gestor tem, para além de uma atuação técnica, uma atuação política, 

que se expressa em seu relacionamento constante com os diversos grupos e atores sociais, nos 

diferentes espaços de negociação e decisão existentes (BRASIL, 2004). 

I.1.3 Práticas de Gestão 

Nos primórdios da Saúde Pública, foi constituído um campo de conhecimentos, 

denominado 'administração sanitária e de práticas em saúde'. Uma área que se encarregava de 

compatibilizar conhecimentos sobre administração pública com procedimentos sanitários para 

o combate das epidemias (CAMPOS et al., 2009). 

Sobre fortes conceitos e modos de operar do campo militar, a administração sanitária, 

deu seus primeiros passos na gestão em saúde, que logo foi incorporando novos conceitos 

originários da Ciência Política, da Sociologia e da Teoria Geral da Administração. Em 

meados do século XX, cresceu a formação de Sistemas Nacionais e Públicos de Saúde em 

países europeus e, mais tarde, na América e na Oceania (CAMPOS et al., 2009). 

O Estado passou a ser responsabilizado pelo financiamento e pela organização da rede 

serviços. Esta rede executaria as ações de caráter preventivo, de relevância coletiva, e atenção 

clínica. Nesta perspectiva é ―cunhado o conceito de hierarquização e regionalização dos 

serviços, inventando-se a modalidade de rede denominada de atenção primária” (CAMPOS 

et al., 2009). 

Campos et al. (2009) relatam que, nesta conjuntura, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) estimulam a produção do 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html
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conhecimento, na intenção de desenvolvimento de novos arranjos organizacionais e novos 

modelos de atenção à saúde. Na busca por melhoria na organização, no planejamento e na 

gestão dos serviços de saúde, ocorre a aproximação entre as áreas da Clínica e o campo da 

Saúde Pública.  

A princípio no Brasil a formação na área de Gestão e Planejamento foi maior 

desenvolvida no âmbito hospitalar. Atualmente vem ganhando mais espaços nos outros 

serviços de saúde. Na APS algumas experiências como a gestão compartilhada tem buscado 

superar a perspectiva restrita das teorias administrativas com análises que procuram ampliar e 

democratizar a gestão, de forma que ela seja participativa, com o controle social dos gestores 

pela sociedade civil e pela várias formas de cogestão em saúde (CAMPOS et al., 2009). 

Espaços compartilhados tem maior força para produzirem mudanças em sistemas de 

saúde. Cabe pensar formas de operacionalizar, o gerente tem papel fundamental nisso, 

articulando com diferentes segmentos para construção desses espaços. Neste contexto, junto a 

descentralização dos serviços de saúde pela União no Brasil, e responsabilização dos 

municípios pela APS, permitiu ao gestor local a formulação das ofertas dos serviços de saúde 

e a condução dos modelos e práticas de cuidado e de gestão. A maioria dos municípios 

brasileiros escolheu a ESF como forma de organização da APS. A implantação deste modelo, 

no Brasil, tem ocorrido por meio de experiências que buscam retomar conceitos e modos de 

agir para a renovação da APS no país, como a proposta de mudanças de práticas assistenciais.  

Pode-se afirmar que um sistema de saúde com foco na APS é mais efetivo para a 

população, possui menores custos e é mais equitativo, mesmo em contextos de grande 

vulnerabilidade social. Porém, quando olhamos a literatura e as experiências exitosas, 

compreendemos que a efetivação de um novo modelo de APS pautado em atributos como 

primeiro contato, vínculo longitudinal, integralidade da atenção e coordenação do cuidado, 

não constitui um processo simples. Este novo modelo, além de desafios conceituais, traz 

novos modos de operar que envolvem a incorporação de mecanismos institucionais, 

fundamentais na relação entre gestores, trabalhadores e usuários (CASANOVA et al., 2014). 

A atuação em um ambiente com interferência e participação de diversos atores e com 

questões de saúde com alto grau de complexidade, acentua ainda mais as dificuldades de 

desempenho neste cenário. A necessidade de pensar novos modos de operar, que supere as 

limitações do modelo biomédico, aponta a necessidade de consolidação deste novo modelo 

com base na APS (OHIRA et al., 2014). 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/consoc.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html
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Um modelo que permite aos profissionais um olhar ampliado, com o desenvolvimento 

de ações e intervenções pautado nos determinantes sociais de saúde e com perspectiva de 

acolher não só os problemas físicos, mas também os psicossociais, precisa de gestores que 

pensam e atuam da mesma forma. Desvinculando a ideia do ―bom, bonito e barato‖ (SILVA 

JUNIOR et al., 2016), para a ideia do ―acessível, resolutivo, essencial‘ onde a racionalidade 

classificada por Campos (2011) possa operar em suas três dimensões tecnológica, das práxis e 

da arte. 

Sabendo que algumas correntes integram o campo da gestão na saúde, este trabalho tem 

como referência a Gestão da Produção do Cuidado, com base na Reforma Sanitária Brasileira, 

e os princípios fundamentais do SUS, e é a partir deste referencial que vamos discutir as 

práticas de gestão (SILVA JUNIOR et al., 2016). 

Gerenciar para Motta (2003) é a arte de pensar, de decidir, de agir, e de obter resultados, 

o que ele diferencia completamente das atividades rotineiras da administração. O trabalho do 

gerente, é difícil de ser descrito, mas caracteriza-se por uma atividade intensa, com alto grau 

de comprometimento e diversas obrigações, onde a comunicação é um exercício frequente. 

Constituindo assim, a função gerencial uma grande carga de ação intuitiva, ilógica, emocional 

e espontânea.  

Para Dussault (1992), a gestão não é uma ciência, uma técnica, ou uma arte, é a junção 

das três dimensões na proporção certa. O autor diz que para gerir é necessário dominar essas 

dimensões a partir da empatia, intuição, visão e imaginação.  

Na perspectiva clássica, os gerentes faziam a supervisão dos processos técnicos a fim de 

obter a conclusão de determinadas tarefas. Na realidade atual os gerentes precisam atuar com 

soluções estratégicas para as organizações, quase sempre pressionados por atores internos e 

externos (MOTTA, 2003).   

Nos serviços de saúde as características e necessidades são bastante diferentes das 

demais organizações. O binômio saúde-doença nos exige outras formas de organização, 

capacidade de lidar com situações imprevisíveis, assim como a compreensão da complexidade 

dos serviços, além da responsabilidade do cuidado e do fazer profissional (DUSSAULT, 

1992). 

Para Ramos et al. (2012), o papel do gerente é de harmonizar o trabalho da equipe 

multiprofissional, tendo as equipes como participantes fundamentais no processo de 

planejamento, a fim de contemplar as necessidades da população e da equipe de trabalho. O 
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gerente precisará trazer ou desenvolver um perfil de liderança, conhecer bem os pressupostos 

da ESF e como alcançá-los junto com a equipe e à população.  

Para tanto, deve-se pensar no gerente da UBS, como o condutor deste processo. Tendo 

papel fundamental na produção do cuidado, com a função de direcionar e adequar as ofertas 

dos serviços, de acordo com as demandas e necessidades da população assistida, assim como 

a capacidade de mensurar os resultados e organizar o processo de trabalho. Portanto entender 

o território de atuação e ter conhecimento das vulnerabilidades da população, torna-se 

ferramenta fundamental para sua prática. 

Neste sentido, chamamos de práticas de gestão, o modo de pensar, planejar, agir e 

mensurar, dos gestores, a partir das escolhas técnicas e políticas, tendo em vista, que essas 

práticas influenciam diretamente no modo como os indivíduos e os coletivos serão cuidados 

no serviço de saúde. 

As práticas de gestão perpassam por atividades administrativas e técnicas, porém seu 

caráter reflexivo tem função fundamental para execução das ações, o gerente de UBS precisa 

entender as dimensões: orgânica, subjetiva, e social do processo saúde-doença-cuidado 

(BRASIL, 2015a).  Destacamos também os pressupostos importantes que fazem parte da ESF, 

como o acolhimento, o vínculo, a demanda organizada e alguns princípios do SUS, como o 

acesso, a integralidade, a resolutividade, a hierarquização, a regionalização e a 

descentralização. 

Por fim, o gerente precisa ser capaz de identificar as necessidades internas e externas da 

sua UBS, para isso ele deve lançar mão de algumas competências, aqui definidas por Carbone 

et al. (2009), como um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, expressos no seu 

desempenho profissional. 

I.1.4 A Política Nacional de Atenção Básica 

A opção brasileira na implantação da Atenção Básica (AB) se materializou com o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) experiência de sucesso principalmente 

na região nordeste do país. Mais tarde, em 1994, considerando a implantação do SUS, outras 

ações agregaram a AB, com a criação do PSF. Apontada por autores como Giovanella e 

Mendonça (2014), como uma opção focalizada principalmente em locais mais empobrecidos, 

não conseguiria superar o modelo hegemônico e reorientar o Modelo de Atenção. 



37 
 

Visando aumentar o acesso e a equidade dentro do sistema o PSF, entrou 

definitivamente na agenda de prioridade das políticas de saúde no Brasil. Ao mesmo tempo, 

impulsionou a qualificação de gestores e trabalhadores da saúde, tornando-se um dispositivo 

de qualificação da gestão e da atenção vislumbrando a implantação do programa como 

potente estratégia de reestruturação de modelo e de organização de processos de trabalho e 

gestão.  

Os documentos do MS apontam que a parceria entre MS e o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) teve grande influência na formulação do PSF. Além dos desafios 

relacionados à gestão, o PSF teve como objetivo inicial influir na melhoria da qualidade de 

vida da população priorizando a abordagem de promoção, proteção, diagnóstico precoce, 

tratamento e recuperação da saúde, consonantes com os princípios e diretrizes do SUS, 

aproximando as famílias ao sistema de saúde, e estimulando a participação social na 

estruturação do PSF e do SUS (BRASIL, 1994). 

Segundo Campos et al. (2011), o PSF no Brasil, mesmo baseado nos ideais da APS, 

reconhecidos internacionalmente, é original e inédito em sua concepção. Diferentemente da 

medicina familiar vigente em vários países da Europa, no Canadá e na Oceania, o PSF 

pressupõe o trabalho multiprofissional e em equipe como processo básico para a integralidade 

do cuidado na atenção primária à saúde.  

Em fevereiro de 2006 o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 399, que divulgava o 

Pacto pela Saúde, nesta são aprovadas as diretrizes operacionais que sustentam a implantação 

da Estratégia Saúde da Família. O que podemos considerar como fato importante para APS 

brasileira.  

A transformação do PSF em uma Estratégia ocorreu por meio da Portaria nº 648/GM 

2006, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Política que estabelece as 

características do processo de trabalho das equipes de saúde da família. A organização das 

equipes é a partir do planejamento baseados nas necessidades locais de cada território. Em 

2006 ainda foi regulamentada a profissão do Agente Comunitário de Saúde (ACS) através da 

Lei nº 11.350.  

Com a formulação da política pretendia-se superar a simples execução e aplicação dos 

programas de saúde já existentes. Além disso, vale ressaltar que essa mudança fortalece a ESF 

como política de Estado, diferente do PSF que se firmou como uma política de governo. A 

ESF trouxe consigo uma nova orientação baseada no cuidado e na promoção, prevenção e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.350-2006?OpenDocument


38 
 

proteção de saúde. Portanto, todas as ações dessa nova estratégia têm como objetivo final 

direcionar o cuidado de doenças e agravos. 

Em linhas gerais, visa possibilitar o acesso a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos. Busca efetivar a integralidade em seus vários aspectos, tais como integração de 

ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe; e coordenação do cuidado na rede de serviços. Permite 

desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, 

garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. Por fim, visa 

estimular a participação popular e o controle social (BRASIL, 2006).  

A ESF propõe uma assistência realizada por equipes multiprofissionais, compostas por 

categorias profissionais distintas. A inserção de uma equipe com estas características traz ao 

processo de trabalho uma integração de múltiplos saberes, potencializando a integralidade na 

atenção e vínculo com o usuário. Cada equipe é composta minimamente de um médico, um 

enfermeiro, um técnico de enfermagem e quatro ACS. Além destes, a equipe conta com a 

participação do dentista e um auxiliar de saúde bucal e/ou um técnico de saúde bucal 

(MERHY et al., 2005). 

A possibilidade de troca de experiências através das relações estabelecidas entre os 

membros das equipes e os usuários, permite um maior crescimento na atenção à saúde, assim 

como a criação da autonomia da população. O Ministério da Saúde apostou na co-gestão 

desses atores para gerir as equipes e as unidades (MERHY et al., 2005). 

A aproximação das equipes de saúde da família com os usuários ocorre por meio do 

trabalho com o foco no território e nas famílias, reconhecendo a família como ponto 

estratégico para o cuidado. Permite ao profissional desvelar questões que estão relacionadas 

não só à família, mas também ao contexto social, econômico, ambiental. Dessa maneira é 

possível fazer levantamentos mais detalhados das necessidades e demandas daquele usuário, 

que está inserido em uma família, que se relaciona a um contexto social.  

Em 2008, foram criados os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) através da 

Portaria GM nº 15/08, que são equipes de apoio com categorias profissionais que não 

compõem a equipe mínima. Atualmente as equipes de NASF, atuam de maneira integrada aos 

profissionais das equipes de Saúde da Família e Atenção Básica, além daquelas voltadas ao 
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atendimento de populações específicas, como consultórios na rua, equipes ribeirinhas e 

fluviais (BRASIL, 2014). 

O NASF tem como objetivo compartilhar práticas e saberes em saúde com as equipes 

de referência apoiadas, buscando ajudá-las na condução ou solução de problemas clínicos e 

sanitários, bem como agregando práticas, na atenção básica, que ampliem o seu escopo de 

ofertas (BRASIL, 2014). Esse processo de trabalho tem sua base teórica no conceito de 

núcleo e campo, trabalhado por Campos (2000), onde os núcleos específicos de competências 

tendem a enriquecer com o contato com o outro, e dessas relações é criado um campo comum 

a todos os profissionais, onde toda equipe terá maior capacidade de cuidado.   

Tendo em vista que a implementação da ESF aconteceu de formas distintas e com 

diferentes intensidades em cada região do País, em 2011, no primeiro mandato da Presidente 

Dilma Rousseff, por meio da Portaria nº 2.488 do Ministério da Saúde, foi publicada a revisão 

da PNAB, reafirmando a aposta na mudança do modelo de atenção, com forte indução do 

modelo da ESF. A política revisada traz elementos importantes como o componente de 

qualidade na APS, através da indução do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), que passa ser fonte de financiamento por meio da 

avaliação de desempenho das equipes (BRASIL, 2012). O PMAQ-AB passou a ser um dos 

principais programas de financiamento do novo pacote de programa que compunha a ESF.  

O DAB propõe a estratégia Saúde Mais Perto de Você que reúne um conjunto de 

iniciativas para cuidar da população no ambiente em que vive.  Nela está incluído a ESF (que 

compõe a Política Nacional de Atenção Básica), o Brasil Sorridente (Política Nacional de 

Saúde Bucal); Política Nacional de Alimentação e Nutrição; Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares; Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde; 

PMAQ-AB; Programa Telessaúde Brasil Redes; Equipes de Consultórios na Rua; Programa 

Saúde na Escola; NASF; Projeto de Expansão e Consolidação da Estratégia Saúde da Família 

(PROESF), entre outros programas, ações e estratégias (BRASIL, 2015b). 

O grande diferencial para o financiamento nesse momento foi o PMAQ-AB, que 

vinculou parte importante do financiamento a indução de melhoria na qualidade dos serviços, 

no processo de trabalho e na gestão (PINTO, et al., 2014). O Ministério da Saúde tinha como 

justificativa permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas 

à Atenção Básica, articulado à uma avaliação e certificação que vincula repasses de recursos 

conforme o desempenho alcançado na implantação e no desenvolvimento dos elementos 

avaliados pelo programa (BRASIL, 2015b). 
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Podemos afirmar que o PMAQ-AB foi o principal aumento de financiamento no bloco 

da AB. O Ministério da Saúde não teve um grande investimento no aumento do PAB Fixo, 

em detrimento foi criado mais um programa para PAB Variável. O que podemos concluir que 

o PMAQ-AB é mais uma das ―estratégias indutoras de mudanças nas condições e modos de 

funcionamento das UBS‖ (BRASIL, 2011a). Seu objetivo, segundo Pinto et al. (2014), é 

produzir uma cultura de análise, avaliação e intervenção capaz de gerar capacidade 

institucional nas equipes e nos sistemas locais para realizar mudanças nas práticas dos 

serviços, considerando as características esperadas para a Atenção Básica e as potencialidades 

locorregionais. 

A PNAB 2011 reafirma o papel da Atenção Básica como ordenadora das Redes de 

Atenção e porta de entrada dos serviços de saúde, reconhece mais possibilidades de 

modelagens de equipes de Atenção Básica de acordo com cada realidade do país, potencializa 

e inclui alguns equipamentos e serviços importantes para o cuidado da população (BRASIL, 

2012). Toda essa inovação é fruto do trabalho cotidiano dos atores envolvidos neste processo, 

sejam eles, profissionais de saúde, gestores e usuários, reforçando mais uma vez a co-gestão 

entre os trabalhadores, como melhor forma de gerir os processos na ESF. 

Para desenvolvimento da Atenção Básica é necessário um conjunto de ações de saúde 

de caráter individual e/ou coletivo e de um território. Milton Santos (2001) refere-se ao 

território como um espaço vivo, dinâmico, logo, pode-se imaginar o grau de complexidade e 

de ferramentas utilizadas para dar conta desta execução. Ainda se forem considerar os 

princípios de universalidade, de acessibilidade, do vínculo, de equidade, de integralidade, de 

responsabilização, de humanização, de continuidade do cuidado que orienta a PNAB, o 

desenvolvimento da Atenção Básica fica cada vez mais complexo.  

Portanto, é neste sentido que a PNAB (BRASIL, 2012) propôs a presença de diferentes 

profissionais, com um alto grau de articulação entre eles, possibilitando o trabalho 

interdisciplinar. A política preconiza uma gestão democrática e participativa, onde as equipes 

possam realizar o planejamento e a programação da UBS, de acordo com as necessidades do 

território, tendo a educação permanente, como ferramenta importante de “estratégia de 

gestão, como um processo que se dá no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho‖ (BRASIL, 

2012). 

O MS em 2011 apostou na potência do processo de trabalho nos serviços como 

provocador de mudanças, confiando que o trabalho em equipe possibilitaria a construção de 

estratégias coletivas para o desenvolvimento da gestão e do cuidado. Portanto, pode se afirmar 
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que a gestão compartilhada foi o modelo de gestão preconizado pela política em 2011, para a 

coordenação das atividades de atenção à saúde nas UBS, e os processos de educação 

permanente para as equipes foram estratégias de apoio institucional incentivadas pelo MS. 

Assim os profissionais teriam a possibilidade de adquirir as competências de gestão e de 

cuidado na atenção básica.  

O trabalho compartilhado de todos os profissionais, assim como o fortalecimento da 

gestão local e do controle social, aumentaria a efetividade e qualificação do modelo de 

atenção e gestão para o MS. Apesar da PNAB de 2011, dispor sob-responsabilidade de todos 

os membros da equipe a gestão da UBS, ela destaca como atribuição específica do enfermeiro 

a participação no gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

UBS, o que induz a este profissional a maior gestão administrativa dos processos da UBS. 

Em 2017, após o impeachment da então Presidente Dilma Rousseff, em um movimento 

de revisão da política o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 2436/2017 que traz novas 

formas de implantação e operacionalização, das diretrizes para a organização da Atenção 

Básica, na Rede de Atenção à Saúde. Reafirma, mais uma vez, a Atenção Básica como 

conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, 

prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 

paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e 

gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território 

definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária (BRASIL, 2017a). 

Trazendo como equivalentes os termos AB e APS, de forma a associar a ambos os 

princípios e as diretrizes da política, a PNAB reforça a Saúde da Família como estratégia 

prioritária para expansão e consolidação da AB. Consolidação essa ainda em processo. Porém, 

a nova política reconhece outras estratégias de AB, desde que sigam as diretrizes previstas na 

portaria.  

Na gestão local, ela incorpora a figura do Gerente de Atenção Básica, como um novo 

ator para contribuir no aprimoramento e qualificação do processo de trabalho nas UBS, por 

meio de função técnico-gerencial. O gerente técnico, assim chamado, deve ser um profissional 

que conheça a APS, e que possua habilidades e competências para desenvolver atividades de 

planejamento e coordenação das ações em saúde, priorizando sempre o diagnóstico e as 

necessidades do território e da comunidade (BRASIL, 2017a). 



42 
 

As novas diretrizes e forma de organização da Atenção Básica traduzidas na portaria, 

obtiveram diversas críticas, tendo em vista, o teor da portaria com a flexibilização máxima na 

composição das equipes e no comprimento de sua carga horária, pontos que precisam ser 

discutidos com profundidade. Porém cabe ressaltar a inovação da gestão local, reconhecer e 

destacar a importância do gerente, para dar luz ao trabalho desenvolvido por vários 

profissionais que estão nesta função no Brasil.  

I.2 – A Reforma do Estado  

I.2.1 Administração Pública: Um breve histórico  

A administração pública tem como fato gerador o surgimento do Estado Moderno. 

Importante destacar que os princípios e características da administração pública não devem 

ser confundidos com os da administração das empresas privadas. Junquilho (2010), aponta 

três versões importantes da administração pública: a patrimonialista, a burocrática e a nova 

gestão pública ou gerencial. Estas três formas se sucedem no tempo, sem que, no entanto, 

qualquer uma delas seja inteiramente abandonada. 

No patrimonialismo, o aparelho do Estado funcionava como uma extensão do poder do 

soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuíam status de nobreza real. Foi uma das 

versões mais utilizadas pelos estados absolutistas europeus e tinha como principal 

característica a não distinção entre o que era bem público e o que era bem privado. Em 

consequência, a corrupção e o nepotismo eram inerentes a esse tipo de administração 

(JUNQUILHO, 2010). 

Com o desenvolvimento dos Estados, a versão do patrimonialismo tornou-se 

inapropriada. A partir do Estado Liberal, na segunda metade do século XIX, surgiu a 

administração pública burocrática, que fez com que os reis perdessem o domínio do Estado 

como patrimônio privado. Essa versão da administração tinha o objetivo de combater a 

corrupção e o nepotismo (JUNQUILHO, 2010). 

Motta (2000) afirma que passamos, então, a viver em uma sociedade moderna de 

organizações burocráticas, rompendo com a sociedade tradicional com seus usos e costumes 

seculares, bem como com a autoridade de caráter pessoal e tradicional na pessoa de um 

senhor dotado de tal capacidade. Nesta versão da administração pública, constituem como 

princípios orientadores, a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a 
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impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional-legal. Com controle rígido dos 

processos, como admissão de pessoal, compras e no atendimento a demandas. 

Para muitos neoliberais, no período da versão burocrática a estrutura da administração 

pública cresceu ao ponto de o Estado perder o controle da sua estrutura. Em consequência, 

voltou-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir à sociedade. 

Para eles, a qualidade fundamental do período burocrático foi a efetividade no controle dos 

abusos, porém a ineficiência, a autorreferência, a incapacidade de voltar-se para o serviço aos 

cidadãos foram os pontos que justificaram a necessidade de superar a administração 

burocrática, não no sentido de romper completamente com a mesma, mas de avançar em 

alguns princípios, tais como: a administração seguindo rígidos critérios de mérito e a 

existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, a partir da avaliação 

constante de desempenho, o treinamento sistemático (JUNQUILHO, 2010). 

Como solução para as dificuldades apresentadas pela administração burocrática, os 

neoliberais propunham como inovação a administração pública gerencial, que trazia a reforma 

do Estado, baseadas na corrente gerencialista do pensamento administrativo. Tal corrente 

ganhou visibilidade internacional a partir de 1970, com a expressão inglesa New Public 

Management (JUNQUILHO, 2010). 

A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos 

valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de 

uma cultura gerencial nas organizações. A diferença fundamental está na forma de controle, 

que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos resultados, e não na rigorosa 

profissionalização da administração pública, que continua um princípio fundamental. 

A administração pública gerencial inspira-se na administração de empresas, mas não 

pode ser confundida com esta última. O mercado controla a administração das empresas. A 

sociedade, por meio das eleições de representantes políticos, controla a administração pública. 

Enquanto a administração de empresas está voltada para o lucro privado, a administração 

pública gerencial deve estar explícita e diretamente voltada para o interesse público 

(JUNQUILHO, 2010). 
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I.2.2 O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado Brasileiro 

Em meio à crise capitalista, na década de 70 surge no mundo as concepções do chamado 

neoliberalismo, que priorizou o capital financeiro em detrimento da industrialização e a 

geração de empregos, estávamos começando a era da Globalização. Um dos principais marcos 

histórico mundial foi o ―Consenso de Washington,‖ que definiu políticas econômicas 

importantes para serem adotadas no restante do mundo.  

Essas políticas tinham como plano a abertura econômica dos países. As nações 

deixariam de proteger sua economia em detrimento ao livre comércio com o mercado 

internacional, o que foi chamado de ―desregulamentação‖, que nada mais era, que o fim das 

regras que limitavam o movimento de capitais em nível internacional e interno, especialmente 

o especulativo e ―flexibilização das relações de trabalho‖. Outra importante diretriz foi a 

indução da diminuição do Estado nos investimentos dos gastos em políticas públicas, 

favorecendo o mercado privado, com as privatizações das empresas estatais (BORGES, et al. 

2012). 

O contexto de crise econômica, aliado ao aumento da globalização e o crescimento da 

dívida externa com órgãos internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco 

Mundial, fez com que o Brasil se tornasse ainda mais dependente dos Estados Unidos, seu 

principal fiador. Assolado em dívidas, no Brasil crescia o discurso reformista, que pregava a 

privatização do patrimônio público, introduzindo práticas gerenciais oriundas da 

administração privada. Os países ―desenvolvidos‖ economicamente passaram a pregar que os 

países chamados ―em desenvolvimento‖ deveriam deixar de proteger suas indústrias, abrindo 

suas portas para o capital internacional (BORGES et al., 2012). 

Os grandes bancos ao financiar a dívida dos países, firmavam como garantia pacotes 

econômicos com os famosos arrochos nos orçamentos públicos. Impulsionando a formulação 

e a implementação de Reformas Administrativas, com o objetivo de redução da intervenção 

estatal e dos gastos públicos, nas atividades consideradas não exclusivas do Estado 

(CONTREIRAS et al., 2015). 

A crise econômica mundial teve início nos anos 70, mas só nos anos 80 se tornou 

evidente. Para os neoliberais, a causa da desaceleração econômica nos países desenvolvidos e 

dos graves desequilíbrios na América Latina e no Leste Europeu era uma crise do Estado, que 

não soubera processar de forma adequada a sobrecarga de demandas a ele dirigidas. A 

desordem econômica expressava agora a dificuldade do Estado em continuar a administrar as 
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crescentes expectativas em relação à política de bem-estar aplicada com relativo sucesso no 

pós-guerra (CONTREIRAS et al., 2015). 

Para os neoliberais, o Estado precisava se adequar à nova administração pública 

gerencial. No Brasil isso não era diferente. A crise denominada como fiscal, foi caracterizada 

pela crescente perda do crédito por parte do Estado; pela perda da poupança pública; pelo 

esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do Estado; e pela superação da forma de 

administrar o Estado, isto é, a superação da administração pública burocrática trazida pela 

nova administração. Para eles, a resposta para superar a crise era a reforma ou reconstrução do 

Estado, de forma a resgatar sua autonomia financeira e sua capacidade de implementar 

políticas públicas, caracterizada pela ideologia do Estado mínimo. 

A política neoliberal, no Brasil se consolidou na década de 90 com os governos de 

Fernando Collor de Melo (1990-1992) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Os 

defensores do modelo neoliberal propagavam que o Estado era grande demais, e por isso não 

garantia as políticas sociais. Assim eram necessárias medidas econômicas de austeridade 

fiscal e cortes em gastos sociais. As reformas começaram a ser implementadas, com a criação 

do Ministério da Administração e Reforma do Estado, cujo projeto está representado pelo 

Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), lançado ainda no primeiro 

governo Fernando Henrique Cardoso (CONTREIRAS et al., 2015). 

A implementação do PDRAE foi estruturada pela Câmara de Reforma do Estado, que 

tinha na sua composição os ministros da Administração Federal e Reforma do Estado; do 

Trabalho; da Fazenda; do Planejamento e Orçamento; e do Estado Maior das Forças Armadas. 

Publicado em 1995, sua justificativa era pautada na crise econômica, que era definida pelos 

líderes do governo como uma crise do Estado.  

Em razão do modelo de desenvolvimento que Governos anteriores adotaram, o Estado 

desviou-se de suas funções básicas para ampliar sua presença no setor produtivo, o 

que acarretou, além da gradual deterioração dos serviços públicos, a que recorre, em 

particular, a parcela menos favorecida da população, o agravamento da crise fiscal e, 

por consequência, da inflação. Nesse sentido, a reforma do Estado passou a ser 

instrumento indispensável para consolidar a estabilização e assegurar o crescimento 

sustentado da economia. Somente assim será possível promover a correção das 

desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 1995:6). 

O PDRAE trazia a reconstrução da administração pública em bases modernas e 

racionais. No Plano, a implementação de uma administração pública formal estava baseada 

em princípios racional-burocráticos, os quais se contrapunham ao patrimonialismo, ao 
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clientelismo e ao nepotismo. Porém, ainda era preciso mudar os padrões hierárquicos rígidos e 

concentrar-se no controle dos processos e não dos resultados. Era preciso, dar um salto 

adiante, no sentido de uma administração pública que chamaria de “gerencial”, baseada em 

conceitos atuais de administração e eficiência, focada para o controle dos resultados e 

descentralizada para poder chegar ao cidadão (BRASIL, 1995). 

Com discurso gerencialista, o plano pregava a reorganização das estruturas da 

administração com ênfase na qualidade e na produtividade do serviço público. No âmbito do 

servidor, a profissionalização era o diferencial, sob a lógica do desempenho com a 

justificativa de salários mais justos para todas as funções. No âmbito das instituições, buscou-

se viabilizar a implementação de uma administração pública de caráter gerencial (BRASIL, 

1995).  

A reforma administrativa foi identificada por muitos como contrária aos interesses dos 

servidores. No Plano, essa crítica é usada para estabelecer uma dicotomia entre o bom e o 

mau, ao chamar de ―bons funcionários‖ aqueles que apoiavam a reforma e não temiam a 

flexibilização da estabilidade do funcionalismo. Para os reformistas, a adoção de formas 

modernas de gestão pública era imprescindível, assim como a mudança de visão do papel do 

servidor. Apontavam que a valorização do servidor público seria através de motivação 

profissional, remuneração condizente com o mercado de trabalho nacional, além de razoável 

segurança no emprego (BRASIL, 1995). 

A redefinição do papel do Estado era principalmente deixar de ser o responsável direto 

pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para 

fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento. Para isso, era 

necessário transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas pelo 

mercado. Em relação aos serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas 

devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e 

pesquisa científica, esses passariam para o setor público não estatal. O que foi chamado no 

Plano de processo de ―publicização‖ (BRASIL, 1995). 

As publicizações constituíam na transferência para o setor público não estatal a 

produção dos serviços competitivos ou não exclusivos de Estado, estabelecendo-se um 

sistema de parceria entre Estado e sociedade para seu financiamento e controle. 

Deste modo, o Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto de serviços, 

mantendo-se, entretanto, no papel de regulador e provedor ou promotor destes, 

principalmente dos serviços sociais como educação e saúde, que são essenciais para o 
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desenvolvimento, na medida em que envolvem investimento em capital humano 

(BRASIL, 1995:13). 

O Plano tinha como foco a administração pública federal, mas em seu próprio texto, 

pontua que suas diretrizes e propostas podem também ser aplicadas no nível estadual e 

municipal. Com a justificativa de fortalecer as funções de regulação e de coordenação do 

Estado, as medidas foram sendo implementadas no Brasil, a nível federal e paulatinamente 

sendo descentralizada, para os níveis estadual e municipal, das funções executivas no campo 

da prestação de serviços sociais e de infraestrutura. A pretensão era aumentar a capacidade do 

governo, passando de ―uma administração pública burocrática, rígida e ineficiente, para uma 

administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão” 

(BRASIL, 1995:13). 

Pacheco et al., (2016) descrevem que, com o PDRAE, o Estado abriu mão do seu papel 

de executor das políticas públicas para assumir a função de regulador, introduzindo assim as 

práticas gerencialistas do mercado privado e trazendo agendas recessivas para o país, com o 

aumento dos juros, as privatizações e os corte nos gastos sociais. Possibilitou que a gestão de 

serviços públicos pudesse ser realizada pelo setor privado, por meio das entidades privadas 

sem fins lucrativos. Já para o mercado, o Estado, diminuiu ou eliminou suas formas de 

regulamentação do mercado.  

Enquanto o Governo Federal redefinia a atuação do Estado na economia e na sociedade, 

em um ambiente de crise econômica e fiscal, o SUS era implantado com ênfase na 

descentralização das ações para a esfera pública municipal (SILVA et al., 2016). Porém sua 

implementação acontecia em um contexto desfavorável. Com os defensores do neoliberalismo 

no governo, os serviços públicos eram desmantelados, a gestão pública era desqualificada e a 

força de trabalho era fragmentada. Com o financiamento sempre menor do que se previa e 

com os desvios de recursos da saúde para outras áreas, o SUS foi sendo desconfigurado. 

Assim, o neoliberalismo teve seu maior sucesso ao conseguir desfavorecer o financiamento do 

SUS (BORGES et al., 2012). 

Em 1998 é criada a Lei Federal nº 9.637, que regulamenta entidades sem fins lucrativos 

em Organizações Sociais (OS). Elas passam a ser organizações com interesse social e 

utilidade pública, para atuarem em setores de saúde, ensino, ciência, tecnologia, meio 

ambiente e cultura, legitimando a reforma do PDRAE (CONTREIRAS et al., 2015). Em 1999 

surgem as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). As duas entidades 

representavam novas formas de aparelhamento do Estado pelas ideias neoliberais. A criação 



48 
 

dessas organizações reconhecidas e fortalecidas pelo plano de reforma do governo federal, 

estimulou a gestão privada no setor público (BORGES et al., 2012). 

A implementação aconteceu de formas variadas em todo o país. São Paulo foi o 

primeiro estado a disseminar o modelo, sendo hoje o estado com o maior número de OSs, e 

um dos principais influenciadores do gerencialismo. De Paula (2005), ao discutir sobre o 

assunto, traz a administração gerencial como instrumento de combate às estruturas 

clientelistas e patrimonialistas do Estado brasileiro, como eficiência e eficácia, importadas dos 

modismos do management defendidos pelos gerencialistas. Em contrapartida, para os que 

defendem a administração direta, este modelo não resultou em uma ruptura com a linha 

tecnocrática, além de continuar reproduzindo o autoritarismo e o patrimonialismo, pois o 

processo decisório continuou com o monopólio do núcleo estratégico do Estado e das 

instâncias executivas. 

Os processos neoliberalistas na saúde continuaram crescentes, mesmo após a eleição, 

em 2003, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Mesmo com 

grande resistência dos profissionais e de movimentos sociais que defendiam a Reforma 

Sanitária Brasileira, os dois governos do presidente deram continuidade ao subfinanciamento 

do SUS, bem como o sucateamento das estruturas públicas, impedindo melhorias na gestão 

dos serviços. Esse contexto acabou sendo justificativa para as parcerias público/privada por 

meio dos contratos de gestão, principalmente na área da saúde (PAIM, 2009). 

Movimentos de disseminação do modelo gerencial avançaram em diversos Estados, 

como Goiás, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mato Grosso e Rio de 

Janeiro. Podemos perceber, em 2018, o crescimento do modelo gerencialista, que hoje atua 

também na gestão da APS em diversos municípios. Assim como a consolidação na gestão dos 

hospitais públicos (BORGES et al., 2012). 

Pesquisadores como CAMPOS (1997); FLEURY (2009); e PAIM et al. (2011) afirmam 

que o Brasil não tomou para si o cuidado com o SUS, e propagam o mesmo como programa 

assistencial residual, tal contexto justifica, no âmbito político, o projeto mercantilista para a 

saúde, em contraposição ao projeto do movimento sanitário. Políticos, financiados pelo 

grande capital da saúde, subjugam o SUS ao clientelismo e ao patrimonialismo, presentes 

ainda na política brasileira. Fazem lobby para o mercado, apoiam a privatização das unidades 

públicas e não apoiam políticas que fortalecem o financiamento do SUS. Esse é o contexto 

político que ―enjaula‖ o desenvolvimento do SUS.  
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I.2.3 O Gerencialismo Como Forma de Administração no SUS 

Apesar do cenário neoliberal, o SUS continuava sua implementação e consolidação. Em 

2006, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorreu a mudança na 

forma de financiamento do SUS. O MS divulgou, como uma inovação, a criação dos blocos 

de financiamento, com repasses fundo a fundo e por contratos de gestão. Essa mudança não 

significou maior aporte de recursos na área da saúde e os blocos permaneceram na lógica de 

produção. A maior mudança foi no bloco da Atenção Básica, onde os pagamentos passaram 

ser realizados pelos componentes do PAB Fixo e o PAB Variável. 

O desafio para consolidação do SUS, sem dúvida, era superar o histórico estímulo a 

iniciativa privada e o fortalecimento das políticas neoliberais. Na contramão do mercado, o 

SUS tornou-se uma bandeira de luta na defesa dos direitos sociais por diversos movimentos 

sociais (FLEURY, 2009). Campos dizia, em 1997, que na lógica mercadológica a Atenção 

Primária diverge dos interesses neoliberais, por não serem atividades economicamente 

atrativas. 

A proposta tinha como maior justificativa a incapacidade dos serviços públicos, na 

suposta ineficiência, além do alto custo. Com a promessa de eficiência, modernização e 

agilidade, a iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos, executariam os serviços com maior 

qualidade, por um preço menor do que os administrados diretamente pelo setor público. 

Autores como Borges et al. (2012:18), afirmam que se trata ―da privatização dos sistemas 

públicos de saúde em que o Estado terceiriza seus serviços à iniciativa privada com o 

objetivo de dinamizar a gestão das unidades públicas”. 

A partir da Lei Federal nº 9.637, de 1998, os estados e municípios passaram a adotar a 

estratégia trazida pelos neoliberais. Impulsionados ainda pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

que restringe os gastos com pessoal, e apoiados pela legitimidade das OSS, os estados e 

municípios foram criando suas próprias Leis de qualificações. Em 2006, o Município de São 

Paulo promulgou sua lei de qualificação das OSS e três anos depois, a cidade já respondia por 

sete das quinze OSS contratadas na esfera municipal em todo o país. Em 2009, ocorre uma 

inflexão da lei estadual paulista, ampliando significativamente o escopo do modelo 

(CONTREIRAS et al., 2015).  

Baseado na legislação federal e estadual, o município do Rio de Janeiro, em 19 de maio 

de 2009, espelhado pela experiência paulista, aprovou sua própria lei n° 5.026, além do 

Decreto nº 30.780 de 02 de junho de 2009. Assim, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 
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Janeiro (SMSRJ) inicia o novo modelo de gestão, por meio de parceria com as OSS, para 

atuar na saúde, concedendo a administração de serviços públicos à iniciativa privada 

(BRASIL, 2009). 

Após Lei Federal nº 9.637/98, cada ente federado era responsável por conceder o título 

de OSS a uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, de acordo com o PDRAE:  

São definidas como entidades de interesse e de utilidade pública, associação sem 

fins lucrativos, surgidas da qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, nas 

atividades de ensino, pesquisa tecnológica, desenvolvimento tecnológico, proteção e 

preservação do meio-ambiente (BRASIL, 1995:60).  

 

Qualificadas como OSS, essas entidades estabelecem com o poder público uma parceria 

regulada por um instrumento chamado Contrato de Gestão, por meio do qual lhe é delegada a 

administração de uma instituição pública (CONTREIRAS et al., 2015). Segundo Pacheco et 

al. (2016), as OSS tornaram-se uma das principais entidades gestoras de serviços do SUS, o 

que marca o início da efetiva participação de novos atores sociais e agentes econômicos na 

prestação de serviços à sociedade. 

Para Bravo et al. (2014) estes novos modelos de gestão, são formas de privatização do 

setor público, pois essas entidades possuem um viés fortemente empresarial. De acordo com 

as autoras, isso representa um contraponto a toda à base de estruturação do SUS, ameaçando 

as premissas de equidade e universalidade que nortearam sua criação. 

Corroborando com Bravo et al. (2014), Correia et al. (2015) afirmam que esses modelos 

de gestão são formas de privatizações, tendo em vista que a natureza do repasse é do fundo 

público para entidades de direito privado. Para as autoras, a inserção do gerencialismo da 

administração privada na administração pública é uma forma de atacar diretamente a 

universalização dos direitos, pois essas estratégias da reforma do estado acarretam a 

flexibilização da gestão, das relações de trabalho e a diminuição dos direitos trabalhistas. 

Contreiras et al. (2015) apresentam dados de pesquisa do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, de 2009 onde mostram que a saúde foi a principal área de aplicação do 

modelo de gestão pela OS, com 95% das leis. Tal cenário é oriundo da popularidade e 

legitimidade das OSS nas estruturas públicas, tendo em vista a ausência de uma reestruturação 

da administração nacional. 

A cidade do Rio de Janeiro passa a estabelecer contratos de gestão com entidades 

privadas sem fins lucrativos, discriminando objetivos e metas. Em especial, o modelo adotado 
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no município naquele momento tinha, como características principais, o mecanismo de 

flexibilização e autonomia administrativas, além dos incentivos financeiros por desempenho 

pagos à OSS e aos trabalhadores (SILVA et al., 2016). 

Tal movimento ampliou a presença do setor privado na execução de serviços públicos, 

estabelecendo uma nova arena de atuação do governo. Conceitos como governança, metas e 

pagamento por desempenho passam a fazer parte das expressões da SMSRJ. Silva et al., 

(2016) afirmam que a implementação do modelo de OSS na APS institui uma nova forma de 

relação entre o Estado (financiador e regulador) e o terceiro setor (prestador de serviços de 

saúde).  

Este modelo de gestão impõe aos trabalhadores uma relação de metas a serem 

alcançadas, em um ritmo acelerado. Atrelados às metas estão os pagamentos por desempenho, 

que em alguns casos, são mensurados em elementos quantitativos, o que pode gerar uma 

corrida por números, colocando de lado princípios importantes da ESF, como vínculo e 

resolutividade. É importante ressaltar, ainda, a grande rotatividade dos profissionais, apesar 

das garantias trabalhistas. Por meio do regime de CLT, as OSS não garantem a fixação dos 

profissionais nos serviços de saúde. 

Outro ponto que deve ser considerado é o distanciamento do controle social, nos 

processos de decisão para a política e os serviços de saúde. Pode-se considerar que este novo 

modelo de gestão ajuda, em certa medida, a desburocratizar alguns processos administrativos 

e acelerar a tomada de decisão, o que pode ser positivo para o funcionamento das políticas 

públicas, principalmente no tange a saúde. Entretanto, os limites dessas parcerias, a forma 

adequada de sua constituição e funcionamento, bem como seus resultados, continuam 

suscitando o debate. 
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I.3 - A Reforma do Modelo de Atenção à Saúde do Município do Rio de Janeiro 

Em um pouco mais de 20 anos de história, entre Programa e Estratégia de Saúde da 

Família, estes modelos de atenção à saúde vêm se consolidando como um modelo prioritário, 

colocando a APS como ordenadora e coordenadora do cuidado no Brasil. Com suas 

particularidades, a efetivação da APS sempre foi um desafio para os grandes centros e, no 

município do Rio de Janeiro isso não foi diferente. Até 2008, a APS não era o foco das ações 

de saúde por parte da gestão municipal. 

Predominava uma concepção hospitalocêntrica na organização do sistema, tendo em 

vista, que Rio de Janeiro possui uma característica peculiar, marcada pela forte presença de 

grandes hospitais federais, militares, universitários, filantrópicos e privados com forte indução 

ao modelo biomédico. Por outro lado, tinham os centros de saúde que realizavam atividades 

de prevenção, promoção e assistência a áreas mais vulneráveis da cidade, trabalhando com os 

programas do Ministério da Saúde (MARTINS et al., 2013).   

Em 2009, ainda com estrutura de capital do país, o município concentrava seus 

atendimentos de saúde nos grandes hospitais de urgência e emergência. A cidade do Rio de 

Janeiro destacava-se pela baixa capacidade de ampliação dos serviços da APS e a cobertura da 

ESF nesta época era de aproximadamente 7%. A prestação de cuidados primários em saúde 

era predominante dentro do modelo assistencial tradicional, fragmentado em programas 

verticais e atendimentos médicos especializados, em unidades de denominações variadas, 

muitas vezes dentro dos centros de saúde, com fraca articulação com o território e com a rede 

de saúde (FRANCO, 2017). 

Neste mesmo ano, em 2009, com a mudança na administração municipal, o grupo 

político que assumiu a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMSRJ) tinha como 

foco o investimento no modelo da ESF para implementação de uma nova atenção primária no 

município. Aliados ao discurso de ineficiência do Estado, somados aos argumentos da 

possibilidade do fim dos contratos precários, a gestão do então prefeito Eduardo Paes, lança, 

como um dos elementos chaves de sua gestão, a chamada modernização da administração, 

que nada mais é que a entrada do gerencialismo na saúde municipal (OLIVEIRA, 2015). 

Foi proposto um plano intitulado ―Reforma dos Cuidados em Atenção Primária em 

Saúde” com o objetivo de expandir a APS por meio dos contratos de gestão. Em especial, 

dois grandes eventos impulsionaram os investimentos na cidade do Rio de Janeiro: a Copa do 

Mundo e as Olimpíadas, realizadas nos anos de 2014 e 2016. Estes eventos produziram 
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diversas mudanças estruturais no município, não apenas na saúde. Porém, neste campo, houve 

mudanças significativas.  

Em consonância com a agenda nacional, a ESF entrou na agenda política municipal, 

fazendo com que ocorressem diversas mudanças na estrutura da SMSRJ e os investimentos na 

área da saúde privilegiassem a organização do sistema municipal a partir de uma orientação 

para a APS. O modelo de ESF implantado na cidade tinha, além das diretrizes ministeriais e 

do cofinanciamento federal, influências das experiências exitosas em cidades brasileiras e de 

sistemas de saúde da Inglaterra e Portugal (HARZHEIM et al., 2016).  

A gestão iniciou os investimentos a partir da sistematização das diretrizes do plano de 

reforma, o que se materializou no programa ―Saúde Presente‖, que preconizava a 

reestruturação da APS por meio da implantação de Clínicas de Família. O ―Saúde Presente‖ 

tinha como meta fundamental ―ampliar dez vezes a cobertura populacional da ESF‖ até o final 

do mandato municipal, em 2012. A ―Reforma dos Cuidados em Atenção Primária em Saúde‖ 

foi estruturada em três grandes eixos: Reforma Organizacional; Reforma do Modelo de 

Atenção; e Reforma Administrativa (SORANZ et al. 2013). 

Para implantar a reforma, a prefeitura adotou, como mecanismo de gestão, a 

contratualização de serviços de saúde a partir de parcerias com as OSS. As OSS tornaram-se, 

então, responsáveis pela administração das unidades de APS, com a justificativa de dar maior 

agilidade administrativa e melhor execução financeira, incluindo compra de materiais e 

contratação de profissionais para atuação na ESF (MARTINS et al., 2013).   

Através da Lei Municipal n° 5.026 de 19 de maio de 2009 e do Decreto nº 30.780 de 02 

de junho de 2009 a prefeitura iniciou esse processo de administração pública/privada, tendo 

no seu capítulo I da Lei o artigo abaixo: 

Art. 1º. O Poder Executivo poderá qualificar como Organizações Sociais as pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao 

ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 

preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde e ao esporte, atendidos aos 

requisitos previstos nesta Lei. 

[...] 

§ 2º As Organizações Sociais cujas atividades sejam dirigidas à saúde poderão atuar 

exclusivamente em unidades de saúde criadas a partir da entrada em vigor desta Lei 

(RIO DE JANEIRO, 2009:01). 
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Com esta forma de gestão, a SMSRJ passou a se responsabilizar pelas funções relativas 

ao financiamento, a regulamentação da política, o monitoramento e a avaliação, assim como a 

fiscalização dos contratos de gestão. Já as OSS ficou com a atribuição da execução dos 

serviços e ações de saúde na APS. O contrato de gestão estabelece os compromissos e metas 

para as OSS, assim como a forma de repasse dos recursos (HARZHEIM et al., 2013). 

A organização da OSS é de operacionalização própria, cabendo a ela a gestão da força 

de trabalho, da manutenção e adaptações estruturais das unidades e da aquisição de insumos e 

equipamentos. O custeio do contrato de gestão era realizado de forma trimestral, através de 

repasses de valores fixos e de valores variáveis. O repasse do valor fixo era realizado 

conforme o cronograma estabelecido nos anexos daquele contrato, já o repasse do valor 

variável estava atrelado ao pagamento por desempenho.  

Reforçando a lógica da contratualização, estabeleceu-se a produção por meta, medida 

por meio da avaliação de indicadores e, como incentivo, o pagamento por desempenho. Estes 

repasses eram realizados após a avaliação dos relatórios pelas Comissões Técnicas de 

Acompanhamento, onde eram analisadas as questões de produtividade e qualidade dos 

serviços prestados de acordo com as metas estabelecidas no contrato de gestão (MARTINS et 

al., 2013).   

O repasse do valor orçamentário variável, foi dividido pela SMSDC-RJ em três 

componentes. Os componentes foram chamados de Variável 1, Variável 2, Variável 3 (V1, V2, 

V3), cada um correspondia a um conjunto de indicadores e metas. 

A V1 correspondia aos indicadores ligados a estrutura e organização das unidades de 

saúde, o que está diretamente ligado a gestão da OSS. Quando alcançadas as metas, os valores 

de pagamento por desempenho eram destinados à Organização Social, para aplicabilidade do 

recurso em projetos da OSS. 

A V2 era composta por um conjunto de indicadores: acesso, desempenho assistencial, 

satisfação do usuário e eficiência do serviço de saúde, cada qual vinculado a unidade de saúde 

como um todo. O pagamento desta variável era revertido na aquisição de equipamentos, 

materiais e ações de qualificação das equipes de saúde, a partir da solicitação do gestor local. 

A V3 era estabelecida por indicadores de boas práticas assistenciais, que englobava uma 

série de parâmetros para o acompanhamento dos grupos indicados no contrato de gestão como 

prioritários. Esta variável consistia no retorno direto ao trabalhador com um acréscimo no 

salário.  
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Para melhor sistematização, neste texto, vamos trabalhar a reforma da APS na cidade do 

Rio de Janeiro de modo matricial, relacionando o primeiro mandato (2009-2012) e segundo 

mandato (2013-2016), assim como as etapas e os eixos de toda reforma.  

Os autores que compunham o grupo de gestão da saúde escreveram que o ponto de 

partida do Plano seria o diagnóstico e o planejamento da reforma no que corresponde aos 

seguintes eixos: Reforma Administrativa, Reforma Organizacional e Reforma do Modelo de 

Atenção, com os investimentos na expansão da ESF. Já no segundo momento, o objetivo seria 

intensificar a qualificação da assistência, a coordenação do cuidado, a prestação de contas e a 

regulação aos serviços especializados (SORANZ et al. 2013). 

Na estrutura administrativa, a reforma tinha como objetivo a maior participação da 

saúde no orçamento municipal e maior participação da APS no orçamento da saúde, para 

sustentar os dois outros eixos da reforma. O município passou a aumentar gradativamente os 

investimentos na saúde, chegando em 2012, a 23,25% do orçamento da prefeitura, o que 

comparado com 2008 (15,73%) houve um crescimento de aproximadamente 7,5%. Já os 

gastos com APS chegaram a 31,14 % do orçamento destinado à saúde, segundo o Sistema se 

Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS (BRASIL, 2017c).  

A reformulação da estrutura organizacional da secretaria, em especial a criação da 

subsecretaria específica para a APS (Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e 

Vigilância em Saúde – SUBPAV), teve início com por meio do Decreto nº 30433 de 28 de 

janeiro de 2009. Nele foi colocada a APS como a principal ordenadora da rede de atenção à 

saúde (SILVA, 2014; SORANZ et al., 2016).  

O Rio de Janeiro é o segundo maior município do país, possui uma população de mais 

de seis milhões de habitantes (IBGE, 2014) e sua gestão em saúde é descentralizada em dez 

Áreas Programáticas (AP), conforme ilustra a Figura 2.  
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Figura 2. Mapa da divisão de Áreas Programáticas do Município do Rio de 

Janeiro.  

 

Fonte: Extraído da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMSRJ) (Disponível em 

http://cvasrio.blogspot.com.br/2012/02/areas-programaticas-bairros.html. Data do acesso: 31/12/2017). 

 

A princípio, a reforma assistencial se deu na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, em 

áreas consideradas como vazios sanitários que, em 2012, chegou a aproximadamente 40% de 

cobertura de ESF (HARZHEIM, 2013). 

As mudanças organizacionais influenciaram diretamente na questão orçamentária. A 

partir de então, a APS passou a possuir um orçamento próprio e independente. Esse processo 

favoreceu a descentralização orçamentária para as dez Coordenadoria Geral de Atenção 

Primária da Área Programática (CAP). Foram reorganizados, também, os diversos setores que 

tratavam das linhas de cuidados ou programas especiais, que estavam ligados diretamente à 

APS, associando todos à Superintendência de Atenção Primária (SORANZ et al., 2016). 

De acordo com Harzheim et al. (2012), o arcabouço teórico da reforma na SMSDC-RJ 

foi produzido a partir do referencial de Bárbara Starfield. Também foram utilizados marcos 

legais, como as diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a ESF e o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Lima et al. (2012) acrescentam que, 

para a operacionalização da reforma, foram utilizados os arranjos da Nova Gestão Pública e 

do modelo gerencialista do Estado.  

Inicialmente, foram constituídos os Territórios Integrados de Atenção à Saúde (TEIAS), 

que tinham como responsabilidade a integração das políticas, programas e serviços no seu 

território. O objetivo dos TEIAS eram reorganizar a rede de serviços tendo a ESF como porta 
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de entrada preferencial e coordenadora do cuidado, estabelecendo fluxos de referência e 

contrarreferência (SILVA, 2014). 

A partir da criação dos TEIAS, outras ações foram sendo desenvolvidas, como as 

redefinições das nomenclaturas dos serviços existentes de APS. Foram estabelecidas duas 

nomenclaturas: Centros Municipais de Saúde (CMS) para aquelas unidades que já existiam 

com profissionais concursados municipais, e Clínica da Família (CF) para unidades novas 

somente com profissionais vinculados às OSS (HARZHEIM et al., 2016). Houve a 

construção de novas unidades de Clínica da Família, o que deu uma diretriz própria para a 

ESF implantada no município. 

 Foram adotadas três tipologias para diferenciar as unidades de acordo com o modelo 

que elas fossem desenvolver. O modelo ―tipo A‖
3
 corresponderia àquelas unidades onde todo 

o território era coberto por equipes de saúde da família (podendo ser Clínica da Família ou 

Centro Municipal de Saúde). O modelo ―tipo B‖ circunscrevia as unidades mistas, que 

possuíam equipes de saúde da família acompanhando um território adscrito. Equipes de 

profissionais que atuavam ainda no modelo anterior, focados nas especialidades e na clínica 

médica. Por fim, as unidades do ―tipo C‖ onde não existiam equipes de saúde da família, mas 

existia um território de referência bem definido (HARZHEIM et al., 2016). 

Outro ponto importante da reforma foi a padronização da ―carteira de serviços e ações‖, 

onde todas as unidades de APS no município passaram a ofertar os mesmos procedimentos e 

ações. Unidades já existentes foram readequadas e a meta era terminar o ano de 2012 com 

aproximadamente 35% de cobertura (OMS/OPAS, 2016). 

Uma das mudanças importantes neste modelo implementado pelo município do Rio de 

Janeiro foi a figura do gestor local – ―o gerente‖ –, um profissional considerado pela gestão 

como estratégico para implementação da reforma e responsável pela liderança das unidades, 

tendo como uma das suas funções ser o elo entre secretaria de saúde, comunidade e 

trabalhadores (SORANZ et al., 2016). O gerente é o profissional que materializa o 

gerencialismo no modelo implantado no Rio de Janeiro.  

                                                           
3
 Unidades de saúde chamadas de “tipo A”, aquelas em que apenas o Saúde da Família é o modelo existente, 

quando comparadas as unidades “tipo B”, que possuem Saúde da Família e o modelo programático de 

atendimento em ações programáticas, e “tipo C”, que não trabalham com Saúde da Família (HARZHEIM, 2013). 
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A reforma incorporou tecnologias importantes como a implantação de prontuário 

eletrônico; a criação de protocolos clínicos; a informatização da lista de medicamentos; e 

acreditação de serviços. Criou uma plataforma via internet que permitia às pessoas consultar a 

unidade de referência a partir do endereço de residência, além de um site voltado para os 

profissionais, que reuniam todos os documentos necessários para APS (SORANZ et al., 

2016).  

A formação e a qualificação dos profissionais também foram alvos de investimentos. 

Foi criado o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade; houve a 

incorporação dos Observatórios de Tecnologias de Informação e Comunicação em Sistemas e 

Serviços de Saúde com auditórios, laboratórios de informática e biblioteca; além de ofertas de 

cursos de qualificação específicos da APS (OPAS, 2013). 

Em 2013, com a reeleição do prefeito, o foco era continuar a reforma, com o objetivo de 

consolidar o modelo de APS da cidade do Rio de Janeiro. Alguns pontos foram estratégicos 

para a SMSRJ, como o aumento da construção de Clínicas da Família com cinco ou mais 

equipe da ESF. Com a formulação de unidades escolas, voltadas à formação profissional, 

foram ampliada as vagas dos programas de residência médica. Incentivou o mestrado 

profissional e, posteriormente, a residência de enfermagem, além de tornar as UBS campo de 

inserção de alunos de graduação e residência das diversas categorias profissionais da saúde 

coletiva (OMS/OPAS, 2016). 

Houve ainda, a implantação de novas equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), além do aprimoramento no sistema de regulação para os demais níveis de 

atenção (OMS/OPAS, 2016). A gestão também passou a incentivar a prestação de contas 

através dos seminários de accountability que eram elaborados pelas unidades e apresentado 

para aos gestores, com total cunho gerencialista. A justificativa era que esse era o melhor 

método para se chegar a um eficaz desempenho, baseado em modelos de países como 

Inglaterra e Portugal.   

 Segundo Soranz (2016) ―os principais desafios do novo modelo organizacional se 

referem à necessidade da mudança cultural para um modelo gerencial por resultados” a 

partir de novas formas de monitoramento e com orçamento descentralizado da gestão 

orçamentária para as Coordenadorias Geral de Atenção Primária da Área Programática, 

tornando mais próximos das realidades dos territórios. 
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Em 2016, a prefeitura conseguiu expandir o novo modelo de administração das 

políticas públicas, por meio das contratualizações. No ano de 2017, houve descontinuidade 

administrativa e uma nova gestão assumiu o município do Rio de Janeiro. Com a proposta de 

manutenção da ESF, foi iniciado um ciclo de gestão onde a APS não foi posta como 

prioridade, trazendo um descompasso nos avanços possibilitados com a implementação da 

ESF como modelo de organização do sistema. 
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Capítulo II: Resultados e Discussão 

II.1 Caracterização dos gerentes entrevistados e do modelo do município do RJ 

II.1.1 Os gerentes e as UBS: Panorama geral dos sujeitos e das unidades pesquisadas 

Conforme descrito anteriormente, no período investigado, o município do Rio de Janeiro 

possuía uma população de mais de seis milhões de habitantes (IBGE, 2014), distribuídas em 

160 bairros, agrupadas em 33 regiões administrativas. Para fins de gestão em saúde, estava 

organizada em 10 Áreas Programáticas (APs). 

Esta pesquisa trabalhou com as áreas (1.0; 2.1; 3.1). Cada área tinha como gestão de saúde 

uma Coordenadoria Geral de Atenção Primária da Área Programática (CAP), subordinada à 

Secretaria Municipal de Saúde. A AP 1.0, que estava na região central da cidade, 

correspondia a 17 bairros. A AP 2.1 estava localizada na zona sul e era composta por 19 

bairros. A AP 3.1 ficava na zona norte/leste da cidade e abrangias 28 bairros. 

A opção por gestão compartilhada com as Organizações Sociais de Saúde (OSS) lançou 

mão de uma nova forma de gestão das unidades de saúde no município. A partir de 2009, cada 

CAP tinha um contrato de gestão com uma OSS, discriminando objetivos e metas atrelados a 

pagamento por desempenho. A CAP 1.0 tinha contrato com a OSS Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina e as CAPs 2.1 e 3.1 com a OSS Viva Rio. As OSS eram 

responsáveis pela contratação dos profissionais que trabalhavam nas UBS e todas elas 

utilizavam como vínculo empregatício a Consolidação das Leis Trabalhista (CLT). Para este 

estudo, foram entrevistados nove gerentes de nove UBS diferentes, distribuídos nas três CAPs 

citadas. Importante ressaltar que no município existiam unidades com dois gerentes.  

Todos os nove gerentes entrevistados eram contratados pelas OSS. O perfil predominante 

encontrado foi: mulheres na faixa etária entre 27 a 38 anos, com formação de graduação em 

enfermagem. 66,6% tinha a gerência como primeiro cargo de gestão e apenas 33,3% 

possuíam experiência anterior em outros cargos de gestão. O tempo médio de atuação na 

função era de 3 anos, sendo que 33,3% dos gerentes que estavam no seu primeiro cargo de 

gestão, atuavam a mais de 3 anos na função. 

Em relação à formação, 100% desses gerentes possuíam no mínimo duas pós-graduações, 

sendo que 44% em nível de especialização. 44% possui residência, 66% tem mestrado, e 77% 
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são especialistas em gestão. Entre as pós-graduações mais realizadas estavam as ligadas a 

Atenção Primária à Saúde e Saúde da Família. 

Para 89% dos entrevistados o gerente de UBS precisava ser um profissional de saúde. As 

falas destacavam a necessidade de ter uma aproximação com saúde para melhor entender a 

área da saúde. Essa afirmação se contrapunha a outra fala dos gerentes entrevistados, quando 

asseguravam que a maior demanda era por questões de gestão de pessoas, competência pouco 

desenvolvida nos cursos de graduação da área da saúde. Isso levava muitos profissionais da 

saúde a buscar formações específicas na área de gestão, como pudemos constatar nas 

entrevistas: 100% dos entrevistados realizou algum curso de formação na área de 

planejamento, organização ou gestão dos serviços de saúde. Apesar dos diferentes cenários de 

atuação, foi possível constatar, dentre os gerentes participantes da pesquisa, que os perfis se 

assemelhavam em aspectos como sexo; faixa etária; formação; qualificação (Quadro 2).   

Quadro 1 – Caracterização dos Gerentes entrevistados em 2018 

Idade Gerentes Sexo Formação Pós-graduação Tempo no cargo em 

anos 

Experiência em 

gestão de outro 

serviço 

27 
Dália 

F Enfermeira  Especialização 1 N 

29 
Rosa 

F Enfermeira Mestrado 2 N 

30 
Bromélia  

M Dentista Mestrado 2 N 

30 
Orquídea 

F Enfermeira Mestrado 3 N 

31 Jasmim F Enfermeira Especialização 5 N 

31 
Plumeria 

F Nutricionista Mestrado 1 S 

33 
Girassol 

F Enfermeira Especialização 7 N 

35 
Lírio 

F Enfermeira Mestrado 2 S 

38 
Azaleia 

F Enfermeira Mestrado 5 S 

Fonte: Elaborado pela autora 

A discussão sobre formação desdobrou no questionamento se existia uma categoria 

específica que melhor atuaria na função de gerente. 66% indicou o enfermeiro, colocando a 

enfermagem como profissão que desempenha melhor o papel gerencial. A fala de Rosa ilustra 
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bem este posicionamento: “Sim! Eu acho que é a enfermagem, até na própria formação dele 

de graduação, não é nem de especialização, ele já tem bastante orientação para gerir, gestão 

de pessoas, gestão de material, acho que isso já está na formação do enfermeiro”.  

As justificativas estavam sempre ligadas ao desenvolvimento do enfermeiro na graduação, 

no papel de liderança, organização de processos e rotinas de serviços de saúde, trazendo para 

a conversa elementos importantes a serem trabalhados nas práticas dos gerentes.  

No Brasil, o papel do enfermeiro na gestão é muito significativo, diferentemente de outros 

países, onde o enfermeiro tem maior destaque na assistência, cuidado com doenças crônicas e 

paliativas. Segundo Carvalho et al. (2014), a importante contribuição da enfermagem no 

gerenciamento das UBSs aponta o seu compromisso com indivíduos e coletividades, 

capacidade administrativa e de se relacionar de maneira satisfatória com os demais membros 

da equipe multiprofissional. No entanto, também tem relação com seu destacado 

posicionamento a favor do cumprimento de ordens e manutenção do status quo. Para Ximenes 

Neto e Sampaio (2007), o cargo de gestor de UBS não deve ser centrado nos profissionais de 

enfermagem e nas mulheres, mas sim nas competências individuais e coletivas necessárias 

para uma boa gerência. 

Voltando ao perfil dos gerentes e a afirmação da necessidade de ser um profissional de 

saúde, alguns relataram que o gerente precisa ter o domínio dos processos que ele orienta, por 

ser um facilitador de processos, assim como deve ter alguns conhecimentos para assumir o 

cargo. Conhecimentos estes de diferentes graus, seja ele técnico, político, acadêmico e sobre o 

histórico de saúde da região onde trabalha na gestão de recursos humanos. A necessidade 

destes saberes demanda que o profissional adquira vários conhecimentos, o que pode ser 

confirmado, pela busca deles por formações com diferenciadas qualificações. 

Podemos ressaltar ainda a necessidade apontada de conhecer a política de saúde e a lógica 

de funcionamento da Atenção Primária para não desconfigurar o modelo de atenção. 

Conforme destacado por Dália: "[...] tem que ser um profissional de saúde com uma formação 

também em Atenção Primária, que entenda todos os processos porque senão a gente pode 

„ambulatorizar‟, a gente pode trabalhar numa lógica de UPA". Isso se contrapõe à ideia, 

apresentada por Lírio, de ser um profissional de saúde e saber quais são os procedimentos: 

―conhecer não só de livro né, mas acho já ter utilizado, já ter observado, já ter alguma 

familiaridade com algum ambiente de saúde‖. Vale destacar que essa ―familiaridade com um 

ambiente de saúde‖, não significa entender os processos da Atenção Primária, nem da política 
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e dos níveis de atenção, o que pode potencializar o risco de ―ambulatorizar‖ o modelo da 

APS.  

Ao olharmos com a lente de Girassol, podemos reconhecer que ser um profissional de 

saúde é importante para entender e ser mais sensível às prioridades do campo e, que, talvez, 

outra formação possa não compreender tão profundamente as necessidades de saúde dos 

usuários. Ela traz como exemplo a quebra de um protocolo: “você quebrar um protocolo, pra 

você aplicar uma medicação que é só protocolada para um tipo de paciente, sendo que 

aquele paciente não tem condições, está naquela situação, acho que quando você é da saúde 

você consegue entender o que é prioridade”. 

Os gerentes entrevistados, de modo geral, traziam em suas falas demandas por 

conhecimentos diversos, desde conhecimentos teórico/prático a técnico/operativo. Abaixo, 

apresentamos o Quadro 3, com alguns conhecimentos que eles afirmaram possuir:  

Quadro 2 – Conhecimentos que perpassam a rotina dos gerentes de Unidades Básicas de 

Saúde do Município do Rio de Janeiro, 2018 

Conhecimentos Sim, bastante Sim, um pouco Não 

A política de atenção básica nacional, estado e 

município. 

77% 23%  

A missão e os objetivos da instituição de saúde em 

que está inserido 

88% 12%  

Os procedimentos oferecidos na carteira de 

serviços do município na APS 

100%   

Sobre políticas, leis e regras de gestão de 

pessoas/recursos humanos na área da saúde 

12% 88%  

Toda instalação física da sua UBS 100%   

Todos os equipamentos da sua UBS 100%   

Todos os materiais de consumo, medicamentos e 

imunobiológicos 

88% 12%  

Os custos de todos os materiais de consumo, 

medicamentos e imunobiológicos 

22% 66% 12% 

As pessoas sob sua responsabilidade 100%   

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os gerentes entrevistados conheciam de pouco a bastante as principais diretrizes para o 

funcionamento de uma UBS no município do RJ. 100% dos gerentes afirmaram conhecer 

bastante todos os itens da carteira de serviço. 
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A ‗Carteira de Serviços: Relação de serviços prestados na Atenção Primária à Saúde‘, de 

2016, é um documento da Secretaria Municipal de Saúde que visa nortear as ações de saúde 

oferecidas à população. Nela encontram-se as diretrizes para o funcionamento da unidade. A 

carteira abrange cerca de 43 procedimentos de apoio diagnóstico e terapêutico, 14 

procedimentos para manejo de intercorrências clínico-cirúrgicas, 6 procedimentos uro-

ginecológicos, 13 procedimentos adicionais realizados em algumas UBS (SMS/RJ, 2016). O 

MS a considera como ampliada devido garantir não só as ações e procedimentos básicos 

relacionados a condições essenciais de acesso e qualidade, mas também as ações e 

procedimentos considerados estratégicos para alcançar padrões elevados de acesso e 

qualidade (PNAB 2017). 

Conhecer todos os procedimentos elencados na carteira de serviços; conhecer todas as 

técnicas, insumos, medicamentos; ter que participar das diversas reuniões; e centralizar a 

gestão da UBS na figura do gerente distanciou a prática deste profissional de qualquer 

discussão sobre gestão compartilhada. Essa centralização revelou uma sobrecarga do 

trabalhador, aliada a um processo de culpabilização.  

Nas falas, os gerentes assumiam o papel de líder e de organizador do processo de trabalho. 

Ao buscar nas atribuições do gerente, descritas na Carteira de Serviços, o que chega próximo 

desta afirmação, encontramos o seguinte item dentre os deveres do gerente: ―Promover e 

facilitar a integração entre todas as equipes” (SMS/RJ, 2016).   

Bromélia ao afirmar como necessidade do gerente ―Conhecer os protocolos clínicos, 

conhecer a política, conhecer o trabalho de cada categoria minimamente - obviamente não 

tem como conhecer tecnicamente aprofundado –” nos mostra que o gerente toma para si ou 

lhe é atribuída uma super função. Ao analisar esta afirmação junto com as variações de 

tamanhos das unidades, conforme mostra o Quadro 1, podemos pensar que o gerente das 

unidades com mais equipes de saúde possui essa super função ainda mais sobrecarregada. 

Na fala de Lírio observamos a questão da autocobrança profissional: 

Eu preciso delegar muita coisa, pra dar conta de todas né, todas as questões 

que chegam pra mim. E ainda assim me sinto sobrecarregada e sabendo que 

a coisa/ e me cobro muito porque acho que ainda poderia ter sido melhor a 

ação, se eu tivesse me dedicado mais. Tivesse tido possibilidade de me 

dedicar mais.  
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Será tão importante essa centralização para o funcionamento da UBS? As 

responsabilidades não poderiam ser compartilhadas com os responsáveis técnicos (RT) das 

UBS? 

A necessidade de dominar todos os processos da UBS sugere uma ligação direta com o 

modelo gerencialista imposto na reforma da APS do RJ a partir de 2009. Ao implantar este 

modelo, foi imposta aos trabalhadores uma relação de metas a serem alcançadas, em um ritmo 

acelerado. Estas metas estão relacionadas ao desempenho, que em alguns casos, são 

mensurados em números. Bravo et al. (2014) e Correia et al. (2015) afirmam que o 

gerencialismo na administração pública é uma forma de atacar as relações de trabalho, além 

de representar a diminuição dos direitos trabalhistas. Ao fragilizar as relações de trabalho, o 

trabalhador fica sem alternativas, acaba se rendendo à sobrecarga do modelo e culpabilizando-

se por não atingir as metas. 

Cabe aqui também caracterizar as UBS de atuação desses profissionais. A Política 

Nacional de Atenção Básica, revisada em 2017, recomenda que a infraestrutura da UBS esteja 

adequada à quantidade da população adscrita, com quatro equipes por UBS, a qual deve ser 

responsável por um quantitativo de pessoas entre 2.000 a 3.500, respeitando o diagnóstico de 

vulnerabilidades, riscos e dinâmica comunitária. Essa variação de pessoas é facultativa e fica 

a cargo do gestor municipal. 

Das UBS envolvidas na pesquisa, algumas fogem ao recomendado pelo MS, tendo 

unidades com maior número de equipes e com equipes atendendo um volume de pessoas 

cadastradas superior ao preconizado. Das unidades, a maior possui 15 equipes com uma 

população total de 48 mil pessoas. A UBS que possui o maior número de pessoas cadastradas 

tem em média 4200 pessoas por equipe (Quadro 1).  
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Quadro 3 – Um retrato das Unidades Básicas de Saúde do Município do Rio de Janeiro 

em 2018 

 Gerentes Nº População Cadastrada Nº de eSF Nº Trabalhadores 
Nº Pessoas Cadastradas 

Por Equipe
4
 

Dália 10.000 3 50 3333,3 

Azaleia 15.000 4 60 3750,0 

Bromélia  19.600 6 85 3266,7 

Plumeria 20.000 6 90 3333,3 

Rosa 21.000 5 63 4200,0 

Jasmim 25.000 6 120 4166,7 

Orquídea 29.300 11 190 2663,6 

Lírio 36.000 9 79 4000,0 

Girassol 48.000 15 218 3200,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

A partir das UBS envolvidas na pesquisa podemos dizer que o perfil de uma unidade em 

um grande centro como o Rio de Janeiro, é de unidades maiores com grande volume 

populacional. Esse dado já nos traz pistas importantes para discussão nesta pesquisa. A 

concentração de maior população em uma unidade gera a necessidade de um quadro maior de 

trabalhadores, não só das equipes de saúde, mas também de trabalhadores que dão suporte 

para unidade funcionar.  

Outro aspecto, é o entrave que esse volume de pessoas cadastradas pode gerar no 

potencial resolutivo das equipes. Cabe lembrar a alta carga de doenças nos grandes centros e a 

necessidade de garantir o acesso e a coordenação do cuidado.  

II.1.2 Atenção Primária à Saúde: O modelo Carioca 

O Rio de Janeiro é o segundo maior município do país. Até 2008, predominava uma 

concepção hospitalocêntrica na organização do sistema de saúde na cidade do Rio de Janeiro 

(RJ). A pouca prestação de cuidados primários em saúde seguia o modelo assistencial 

tradicional, a ESF tinha um percentual de cobertura de aproximadamente 7%. A partir de 

2009, foi dado início à reforma do setor saúde, com foco nos serviços de APS. SMSRJ 

apresentava como objetivo o investimento no modelo da ESF para implementação de uma 

nova APS.  

                                                           
4
 A média de pessoas cadastradas por equipe foi calculada para facilitar a distribuição populacional. 
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Uma das gerentes entrevistadas para este estudo, Azaleia
5
, relata que o modelo da APS 

proposto pelo Ministério da Saúde não se aplica em município de grande porte, tendo em vista 

as diferenças de perfil da população. Para ela, a APS Carioca foi ―repaginada” para atender 

uma cidade como Rio de Janeiro (RJ): “não é aplicado lá na prática de um município de 

pequeno porte, que tem uma população rural, é diferente [...] apesar de ter as mesmas 

prerrogativas, [...] num grande centro urbano você tem aglomerados populacionais”. A fala 

de Azaleia nos faz refletir que apesar dos mesmos princípios, a organização da APS deve 

considerar as características de cada região. Para os grandes centros, o modelo deve 

incorporar mais tecnologias, permitindo atender melhor a carga de doenças da população. Em 

áreas de concentração urbanas, outros fatores como violência e stress também interferem 

nesse processo de saúde e de adoecimento. 

A reforma da APS carioca teve como base, para sua rápida expansão, a implementação da 

chamada modernização da administração. O município adotou o modelo de parceria de gestão 

com as OSS em detrimento aos servidores público.  

No município RJ, a opção foi implantar UBS com grandes números de equipes. Dentre os 

gerentes que participaram deste estudo, 77,8% atuam em unidades com cinco ou mais 

equipes. De acordo com Azaleia, a reforma do modelo carioca buscou ampliar o escopo das 

ações, trazendo para APS atuações antes vistas nos serviços de urgência e emergência. 

A carteira de serviço, contendo a relação de serviços realizados na APS foi a forma de 

padronização que o município utilizou para uniformizar as ações nas UBS (SMS/RJ, 2016). 

Com um modelo mais robusto, o gerente foi introduzido em 2010, com objetivo de 

gerenciar as tarefas administrativas e técnicas (BLOISE, 2015). O gerente foi identificado 

pelos entrevistados como o profissional condutor deste novo modelo: “a gente contribui a 

partir do momento que a gente acredita no modelo, que a gente conhece o modelo, que passa 

a executar o modelo e a gestão, reforçando os atributos da Atenção primária, reforçando 

nosso papel dentro dessa rede” (Dália). Dália complementa: “a gente tem que ter uma 

Atenção Primária muito qualificada e isso requer um gerente qualificado [...]. Senão a gente 

vai fazer outra coisa, que não é Atenção Primária e a gente vai ter um sistema fragilizado”.  

                                                           
5
 Foram utilizados nomes fictícios criados para preservar a identidade dos gerentes, conforme pactuado no 

TCLE. 
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Para os gerentes entrevistados, a formação especializada da gestão é primordial para 

consolidação do modelo implantado: “é fundamental que o gerente tenha uma formação para 

que ele seja capaz de capilarizar isso pra dentro das equipes, porque nós somos formadores 

de opinião e direcionadores do processo de trabalho‖ (Azaleia). 

 Garantir o que é preconizado no modelo tornou-se desafio para o gerente, pois envolve o 

trabalho das equipes de saúde da família e a integração com as demais equipes do Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família e saúde bucal. Espera-se que o gerente, além de conhecer as rotinas 

– administrativas, de infraestrutura e de gestão de pessoas – e os conceitos da APS, consiga 

sensibilizar a equipe dessas informações. Dessa forma, ele tornou-se o principal indutor do 

modelo. 

Eu acho que a unidade acaba sendo um pouco o reflexo da pessoa que está 

na gestão, gerindo a unidade, então se o gerente da unidade for uma pessoa 

que entende o que é saúde da família, por que a gente está aqui, como a 

gente tem que fazer os processos. Esteja aberto a discutir esses processos 

com a equipe, eu acho que ele vai ajudar (Orquídea). 

 

Um conjunto de princípios fazia parte da reforma da APS carioca (SORANZ et al., 2016). 

Aqui vamos destacar dois princípios que estão ligados diretamente à função do gerente e à 

manutenção do modelo implantado no RJ: (1) contratualização e avaliação com definição de 

metas perante a administração pública; (2) gestão orientada para resultados com avaliação do 

impacto na comunidade. 

O contrato de gestão deve conter as metas pactuadas e como seus respectivos resultados 

serão publicizados. Isto é, o controle das ações se mede pelos resultados e não pelo seu 

processo. De modo geral os gerentes entrevistados relataram trabalhar as metas de forma mais 

leve, “eu preciso deixar todos cientes de que há metas a serem cumpridas e que a gente 

precisa demonstrar de alguma forma o trabalho que a gente tem feito. Mas, eu acho que não 

é questão de cobrança é de sensibilização” (Lírio). 

Todos os gerentes que participaram da pesquisa consideram as metas importantes e têm a 

consciência de que todos os profissionais precisam ter clareza que elas existem e precisam ser 

alcançadas. Mas, ainda assim, a maioria prefere trabalhar as metas através dos indicadores ao 

invés de trabalhar a meta pela meta: 
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Eu uso a meta de produção como literalmente um indicador pra onde a 

gente precisa seguir. Então, acabo discutindo os processos de trabalho 

referente a algum indicador sobre o que tá baseado nele, assim, o que a 

gente precisa fazer, o que é a nossa função enquanto atenção primária em 

relação ao indicador (Jasmim). 

Os gerentes pontuaram que existem atravessamentos inerentes às equipes, que impactam 

no alcance das metas: “a gente tem reuniões periódicas pra tratar de indicadores, mas a 

gente tem muitas coisas que atravessam a nossa rotina e que a gente não pode 

desconsiderar” (Plumeria). Um deles é a questão da violência que impede algumas ações, 

assim como a rotatividade dos profissionais e, nestes últimos dois anos (2017 e 2018), a 

questões das greves de diversas categorias profissionais. 

Trabalhar processos tendo a meta como norte é a estratégia mais utilizada pelos gerentes: 

“de uma maneira menos agressiva da palavra meta, a gente avalia como que tá sendo feito o 

acompanhamento e aquele valor ali é um valor que retrata como que foi feito nosso 

trabalho” (Bromélia). Os entrevistados consideram que trabalhar com pressão para o 

cumprimento não irá resolver e negociar melhoria nos indicadores com as equipes acaba 

sendo a melhor opção. Assim, existe uma co-participação da equipe na decisão do processo de 

trabalho. 

Porém, podemos perceber que, apesar da maioria dos gerentes relatarem que não fazem 

pressão nas equipes para o alcance das metas, ainda assim existe uma pressão velada, nem que 

seja por parte da gestão superior. 

Para Orquídea, quando não se atinge a meta, significa que algum usuário não foi 

acompanhado como deveria e sensibilizar os profissionais é fundamental: “a gente tenta fazer 

avaliação do por que não está... mas é muito difícil, por que no final das contas eu, gerente, 

sou cobrada por que minha equipe não conseguiu acompanhar como deveria, isso causa uma 

tensão”. 

Dentre os gerentes, Dália teve como discurso o trabalho das metas através dos resultados, 

pois considera que “a meta nada mais é do que algo que precisa ser melhorado, a gente 

trabalha mais por resultado, o que acaba impactando em metas”.  

A implantação de novo modelo de gestão, onde o resultado do trabalho é medido pelo 

cumprimento das metas, fez recair sobre a figura do gerente, de maneira solitária, um desafio 

de promover a saúde e garantir o funcionamento da UBS. 
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Estes processos refletem no acompanhamento do funcionamento da UBS e na vida dos 

usuários e, até 2016, impactavam também sobre o salário dos profissionais por meio do 

pagamento por desempenho, uma característica peculiar da APS carioca. Para o recebimento 

do pagamento, as equipes deveriam cumprir com os parâmetros estabelecidos na variável 

três
6
. O alcance dependia de todos os profissionais da equipe (médico, enfermeiro, agente 

comunitário de saúde, técnico de enfermagem) e o principal elemento era o registro correto no 

prontuário eletrônico de todos os profissionais, para cada indicador. Tudo deveria estar 

completo dentro do prazo estabelecido para análise dos indicadores. As unidades contábeis 

era a forma de medir e controlar as equipes. Ao alcançar todos os parâmetros do indicador os 

profissionais recebiam, trimestralmente, o pagamento em até 20% do salário.  

Esta forma de remuneração é muito aplicada no mercado privado. Soranz e Pisco (2017: 

684) relatam que “o pagamento por desempenho é uma forma de pagamento e não uma 

garantia absoluta de ganhos em saúde”. Logo, podemos dizer que o alcance das metas, não 

significa acompanhamento de qualidade. Entre os gerentes, o pagamento por desempenho 

divide opiniões. 

Para uns é visto como um componente motivacional: “Era um pagamento que de uma 

certa maneira motivava os profissionais a alcançarem os indicadores. Acabava sendo um 

indutor também de acompanhamento, enfim, de vigilância, de melhoria nessa vigilância. 

Então, dava uma motivada sim nas equipes” (Azaleia). 

Para os gerentes que defendiam a manutenção do pagamento por desempenho, ele era uma 

das formas de incentivar o trabalho e garantir uma APS de qualidade. Relatam que o alcançar 

do indicador era a garantia do mínimo para uma boa assistência, e que o não alcance do 

indicador era uma forma de medir como estava a qualidade desta assistência à população. 

Portanto, podemos dizer que as equipes trabalhavam para garantir o mínimo de parâmetros 

para um bom atendimento. 

Pode até ser que o profissional foque na questão do dinheiro, mas para 

chegar na questão dinheiro, pelo menos ele vai ter que passar por todas 

                                                           
6
 As variáveis são formas de incentivos financeiros que compõem o contrato de gestão, por meio do 

pagamento por desempenho. Ao alcançar as metas estabelecidas no contrato a OSS recebe os valores que são 

compostos pelas três variáveis: Variável 1 - incentivo institucional à gestão do Território Integrado de Atenção à 

Saúde (TEIAS); Variável 2 – incentivo institucional à UBS; Variável 3 – incentivo à equipe de saúde da família e 

saúde bucal. 
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aquelas etapas que acabam garantido o mínimo de qualidade, desde que, ele 

realmente siga o protocolo e não burle (Rosa).  

Azaleia e Rosa viam o pagamento como forma de induzir boas práticas no 

acompanhamento dos usuários. Para Girassol era uma forma de premiar o bom trabalho, além 

de estimular os profissionais: “ah! Era maravilhoso, sensacional! Porque assim eles faziam o 

que tem que fazer hoje, mas com um estímulo, né? Eles sabiam que iam ser premiados se eles 

fizessem com excelência”. 

Com uma opinião contraria Bromélia, diz que qualquer avaliação por desempenho, de 

uma forma geral, independentemente do valor que será ganho, pode gerar práticas corruptas e 

prejuízo em produtividade. 

Apesar de ser um reconhecimento pelo trabalho, Orquídea diz que acabou tendo um viés 

dos profissionais quererem buscar o alcance do indicador de outra forma que não a assistência 

de qualidade à população. Além de gerar um “processo de competição entre as equipes de 

quem ia ganhar mais no final do mês”.  

Jasmim relata que foi apresentada a esta forma de trabalhar ainda quando estava 

trabalhando na assistência: 

você quer ganhar um pouco a mais, você desempenha isso, isso e isso. Pra 

mim, naquele momento, teve um viés muito grande que foi de processo de 

trabalho dentro da equipe por conta do entendimento, de parte da equipe, do 

que era trabalhar atrás de uma meta, de uma recompensa por desempenhos. 

Ao se inserir na gestão, passou a pensar em como poderia abordar o assunto com a equipe 

de forma que todos entendessem por que existiam as metas, o que significava cada indicador e 

por que havia o pagamento por desempenho. Para ela, a implantação do pagamento por 

desempenho foi realizada de forma dissociada do que é o processo de trabalho de uma equipe 

de saúde da família, tendo em vista que esta forma de remuneração é mais desenvolvida no 

setor privado em empresas que não trabalham na assistência à saúde. “Trabalhei sempre 

assim, se você garante o acesso da gestante, entendendo o que é o ideal do acompanhamento 

de pré-natal, automaticamente a V3 vai ser alcançada” (Jasmim).                                                                          

Dália diz que o pagamento por desempenho é o que tem hoje no mercado, que tem dado 

certo no setor privado, mas cabe uma discussão, pois tem instrumentos que são utilizados de 

forma que adoece o profissional. É que, em certo momento, ele “acaba desgastando as 



72 
 

relações entre os profissionais porque causa disputa entre eles. Mas eu acho que a gente está 

utilizando o instrumento de uma forma potente para o processo de trabalho... eu acredito ser 

um bom instrumento”. 

Existe uma grande discussão sobre o pagamento por desempenho. A maioria dos gerentes 

entrevistados o utiliza como uma forma de incentivar os profissionais. Porém não podemos 

deixar de ressaltar que, para alguns profissionais esta remuneração tornou-se o objetivo final 

do seu trabalho, o que parece ser extremamente prejudicial para o campo da saúde e 

especialmente para a APS, tendo em vista os princípios que norteiam o trabalho das equipes. 

Podemos dizer que o modelo carioca incorporou atividades e tecnologias ainda não 

utilizadas em outras cidades brasileiras, assim como implantou a função do gerente com 

atribuições antes não existentes na APS. Talvez isso justifique a inesgotável necessidade de 

obter conhecimento, assim como a solitária caminhada deste ator no processo de trabalho.  

II.2 Caracterização das práticas do gerente 

II.2.1 As competências que permeiam as práticas  

Outro ponto importante de ser destacado refere-se às competências necessárias para 

atuação dos gerentes. Entendemos aqui que competência abrange conhecimentos, habilidades 

e atitudes. Os conhecimentos principais relacionados foram ligados a administração da 

unidade: planejamento, gestão de pessoas, rotinas de recursos humanos, dos fluxos, da rede de 

apoio. Mas também foram listados conhecimentos das políticas públicas, da política da ESF, 

além de conhecimentos técnicos de protocolos.   

Cabe pontuar ainda o conhecimento citado pelos gerentes como o conhecimento prático, 

aquele que é adquirido no cotidiano da função. Lírio traz no discurso a importância de 

conhecer o histórico da assistência à saúde na região da unidade, já Rosa fala das habilidades 

de gestão de pessoas que ela alcançou com a prática do dia a dia. 

Os conhecimentos administrativos são considerados como de grande importância, e os 

gerentes dividem essas rotinas com os auxiliares administrativos. Diferente das rotinas de 

gestão de pessoas, o gerente toma para si todo e qualquer desenvolvimento nesta área.  As 

habilidades e atitudes estão ligadas diretamente com o fazer dos profissionais das unidades de 

saúde. Os gerentes pontuaram que, para atuação deles, são necessárias habilidades de 
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comunicação clara, proatividade, criatividade, capacidade de dialogar, saber priorizar, ter 

sensibilidade, ser resiliente, ser flexível, saber gerir o tempo. 

É possível afirmar, a partir das falas dos gerentes, que mediar conflitos é uma demanda 

complexa e muito importante. O Quadro 3 nos mostra que todos dispõem do seu tempo para 

conhecer as pessoas sob sua responsabilidade, entendendo que essa seja uma habilidade 

principal, que vai desde mediar os conflitos a conhecer a rotina de recursos humanos.   

Para Drucker (2002), autor que discute gestão no campo da administração, os gerentes 

passam a maior parte do tempo com a gestão de pessoas e tomando decisões com relação a 

elas. Para o autor, hoje o investimento no humano e nas relações é o aspecto mais valorizado 

pelos gerentes eficazes. Isso nos remete a algumas falas como a de Orquídea: 

Eu acho que precisa saber lidar muito com conflito. Aí são conflitos vários, 

é esse do profissional altamente capacitado, mas que concorda com o 

protocolo dos Estados Unidos e não concordam com o protocolo do Brasil. 

É gestão de conflito dos técnicos enfermagem que não estão se dando bem, 

então é quase um jogo de cintura, para lidar com todos essas situações. 

precisa ter um conhecimento técnico dos protocolos vigentes, então, para 

orientar uma equipe. 

 Para Orquídea, o gerente precisa ser um profissional maleável e com jogo de cintura, para 

lidar com situações diversas e, além disso, precisa ter conhecimento dos protocolos, não só 

para orientar, mas também para fiscalizar.  

Cabe ressaltar que apesar das unidades terem os Responsáveis Técnicos (RT), não foi 

percebido nas falas dos gerentes a interação com estes profissionais na gestão dos processos, 

seja com o RT de medicina ou enfermagem. O gerente passou a liderar todas as discussões 

sejam elas administrativas ou de cunho técnico.  

Ao pensar a divisão do trabalho de uma equipe de saúde da família e as atribuições de 

cada profissional, olhando as atribuições do gerente descritas na carteira de serviços, o gerente 

– e aí não importa sua formação prévia –, não precisaria buscar tanto conhecimento detalhado 

das rotinas, procedimentos e protocolos para orientar o processo de trabalho das equipes. Essa 

atribuição relatada pela maioria dos entrevistados é uma atribuição que foi adquirida na 

prática do fazer. 
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Mesmo que a função de orientação técnica não esteja descrita nos documentos oficiais do 

município como conhecimento técnico dos gerentes, ela foi incorporada à prática dos gerentes 

devido às demandas por orientações e discussões com os demais profissionais. Orquídea 

deixa isso claro em sua fala: ―acho que uma pessoa que tenha outra formação talvez consiga 

estudar e fazer, mas eu acho que o profissional técnico vai ter mais facilidade”.  

Corroborando com Orquídea nessa afirmação, Roquete (2012), ao avaliar os gestores de 

uma cooperativa médica, conclui que é fundamental o conhecimento técnico, para respaldar o 

trabalho do gerente junto aos profissionais e usuários. Neste sentido, podemos dizer que o 

gerente precisa ter conhecimento técnico para ser reconhecido pelos demais.  

Voltando à discussão sobre gestão de pessoas, destacamos a fala de Bromélia, de que o 

gerente precisa ter como habilidade a resiliência e flexibilidade para lidar com a tamanha 

carga de demandas que recebe, principalmente dos profissionais. E aí o gerente precisa saber 

conduzir os processos e as relações interpessoais. 

Contudo, a habilidade mais citada pelos gerentes, nas entrevistas, foi à capacidade de 

comunicação e criatividade. Foi apontado que uma comunicação clara permite resolver os 

problemas de forma com que todos entendam sem deixar novos ruídos. A criatividade foi 

pontuada principalmente no cenário de crise que o município tem vivido nos dois últimos 

anos
7
.    

Trazendo Peduzzi et al. (2011) para esta discussão, concordamos que o trabalho da 

gerência de UBS é uma ação intensamente comunicativa e de cogestão, para construção de 

espaços de trocas e diálogo entre os profissionais, vínculo entre profissionais e usuários, 

autonomia das equipes e responsabilização pelo próprio processo de trabalho. Para os autores, 

a comunicação é condição sine qua non para o trabalho da equipe. Isto é ainda maior na APS, 

devido a característica do trabalho em equipes, o que requer uma capacidade de comunicação 

e interação constante entre os profissionais, para melhor coordenar as ações executadas e os 

serviços prestados. 

 

                                                           
7
 Nos anos de 2017 e 2018. 
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II.2.2 Ferramentas e a organização do trabalho 

Jasmim acrescenta um novo elemento ainda não trabalhado nos resultados dessa pesquisa. 

Ao se colocar como facilitadora dos processos, ela nos mostra o papel interlocutor 

desempenhado pelo gerente na micropolítica
8
 das unidades: “Eu me vejo facilitador de 

processos, aí eles são os processos administrativos entre as gestões, né? local, municipais, 

CAP”.  

O gerente, em seu processo de trabalho, precisa desenvolver diversos papéis a ele 

atribuídos (político, técnico, administrativo e gestão de pessoas). Esse cotidiano envolve 

múltiplas atividades, o que requer a utilização de diferentes ferramentas. Identificamos que 

esta carga de trabalho em muitos momentos sobrecarrega o gerente. 

Lírio, em sua fala, nos dá pistas que esta carga de trabalho em excesso leva o trabalhador à 

exaustão e ao sofrimento: “Eu preciso delegar muita coisa, pra dar conta de todas as 

questões que chegam pra mim, e ainda assim me sinto sobrecarregada e sabendo me cobro 

muito porque acho que ainda poderia ter sido melhor a ação”. E ainda se culpabiliza por não 

ter mais tempo para se dedicar ao trabalho, mesmo estando na unidade 40 horas semanais. 

Essa transformação da sociedade contemporânea em uma sociedade que funciona 24 horas 

por dia, ininterruptamente, com uma quantidade cada vez maior de produção de bens e 

prestação de serviços, contribui para a aceleração do tempo e para o envolvimento cada vez 

maior dos trabalhadores com o trabalho. O padrão de jornada de trabalho atual não prevê 

tempo para lazer e descanso. Os trabalhadores perdem várias horas de deslocamento da 

residência ao trabalho (e vice-versa), nos centros urbanos. E geralmente em períodos de folgas 

são ocupados com atividades de qualificação profissional. Nos casos das profissionais 

mulheres ainda podemos acrescentar na maioria dos casos a dupla jornada de trabalho, com as 

atividades domésticas (MORENO et al., 2003). 

É indiscutível o aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Cada vez mais 

mulheres ocupam lugares de provedoras de suas famílias. Neste estudo, 90% dos 

entrevistados são mulheres. Segundo pesquisa de Machado et al. (2006), no setor de saúde, a 

participação feminina chega a quase 70% do total, com 62% da força de trabalho das 

categorias profissionais de nível superior, chegando a 74% nos estratos profissionais de níveis 

                                                           
8
 É entendida como o agir cotidiana dos sujeitos, na relação entre si e no cenário em que ele se encontra (2006). 
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médio. Dados censitários mostram crescimento da força de trabalho, com o aumento da taxa 

bruta de participação feminina de 13,6%, em 1950, para 26,9%, em 1980, atingindo 47,2% no 

final da década de 1990. 

As doenças e agravos decorrentes do trabalho apresentam elevada prevalência nos 

serviços de saúde. Pesquisas já apontam problemas de saúde relacionados a longas jornadas 

de trabalho. Analisar o significado, as características e as modificações do trabalho, ao longo 

do tempo, é fundamental para entendermos como estes aspectos, especialmente as longas 

jornadas de trabalho, podem afetar a saúde dos trabalhadores (CECCON, 2014). 

Dos gerentes estudados todos possuem contrato de trabalho com jornada de 40 horas, 

porém relataram carga horária exercida maior do que a contratada, como podemos observar 

no Quadro abaixo: 

Quadro 4 – Carga horária exercida pelos gerentes de Unidades Básicas de 

Saúde entrevistados em 2018 no Município do Rio de Janeiro 

Carga horária semanal Número % 

Maior 40 horas 4 44,5 

Maior 50 horas 4 44,5 

60 horas  1 11 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Bromélia diz que “essa carga de trabalho tem a ver com vários aspectos de sobrecarga” 

citou os problemas enfrentados com os atrasos de salário e falta de insumos, mas o que mais 

angústia é a falta de apoio: “a gente tem pouco apoio no sentido de discutir entre os 

gestores”. Ela faz uma reflexão sobre qual é a carga de trabalho de um gerente para que ele 

consiga trabalhar com mais tranquilidade.  

Complementa afirmando que o gerente “tem que ser assim, um super profissional. Ele 

tem que dar conta de tudo. E aí, quando ele tá precisando de um apoio, porque tudo 

sobrecarrega a ele mentalmente, fisicamente, ele não tem muito a quem recorrer”. Azaleia 

faz menção aos diversos papéis desenvolvidos pelos gerentes, que por horas se sentem 

sozinhos para dar conta das demandas (políticas, técnicas, administrativas e de gestão de 

pessoas). Para ela, é neste momento que o gerente adoece fisicamente, pois sua saúde mental 

já foi afetada. 
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A sobrecarrega é vista por alguns gerentes como falta de tempo, e esses utilizam esta 

justificava para não cumprir os prazos de respostas das diversas demandas vindas de usuários, 

equipes e CAP.  

Eu faço planejamento do que eu preciso fazer no dia. Mas eu sou sempre 

atropelada. Então na verdade, muitas vezes eu fico além do horário de 

trabalho, porque acontecem várias coisas que são imprevistas, quando se 

encerra o expediente que eu consigo dar conta de algumas questões pra eu 

não perder prazos (Lírio). 

Bromélia também relata problemas decorrentes à falta de tempo: “eu acredito que essa 

seja talvez a maior dificuldade por conta da demanda e tempo que a gente tem, não de 

coordenar, de reavaliar”. Devido a isto, a reavaliação do planejamento acaba sendo afetada, e 

as correções nem sempre são realizadas. 

Por vezes, a organização do processo de trabalho do gerente é prejudicada, pelos 

atravessamentos do cotidiano : “a gente passou por uma fase que não tinha organização 

nenhuma e a gente acabava resolvendo a prioridade da prioridade, da prioridade (Rosa)”. 

Mesmo com entraves, o planejamento foi citado por todos os gerentes como ferramenta 

principal de organização do seu trabalho e das equipes.  

Organizo, em um momento, pra verificar e-mails, geralmente eu faço isso 

logo que eu chego na unidade, e dentro da semana, estruturo as reuniões de 

equipe, que são feitas em turnos diferentes (Jasmim). 

Eu tiro alguns turnos, não fixos, porque varia da própria demanda da 

instituição, para poder organizar o meu trabalho. Então eu me isolo um 

pouco pra poder organizar qual vai ser a próxima semana, o que vai ser 

tratado nas próximas reuniões técnicas (Plumeria). 

O trabalho gerencial se constitui em saberes, técnicas e tecnologias, podendo ser citados: o 

planejamento, o dimensionamento, a gestão de pessoas, a avaliação do serviço, a educação 

permanente em saúde, dentre outros. Os gerentes pontuaram diversas outras ferramentas 

utilizadas na sua prática profissional, para melhor visualização, foram sistematizadas no 

quadro abaixo:  
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Quadro 5 – Principais ferramentas utilizadas pelos gerentes entrevistados em 2018 no município 

do Rio de Janeiro 

Ferramentas  Dália Azaleia Girassol Bromélia Plumeria Rosa  Jasmim Orquídea Lírio 

Prontuário 

Eletrônico/ 

Indicadores  

x x x x x x x x x 

Planilhas/Listas  x x x x x x x x x 

Sistema de 

informação  

 x        

Email/Drive 

WhatsApp 

 x  x x  x x x 

Reuniões x x x x x x x x x 

Contato com os 

Profissionais 

 x x x x   x  

Ouvidorias     x    x 

Contrato de 

Gestão 

  x    x x  

Programa de 

Melhoria do 

Acesso e da 

Qualidade 

 x x       

Portal de 

gestão 

        x 

Fonte: Elaborado pela autora 

Uma série de ferramentas foram mencionadas pelos gerentes, conforme Quadro 5. De 

modo geral, podemos dizer que todas as ferramentas têm como produtos informações 

importantes para coordenação, administração e gerenciamento do trabalho das unidades e dos 

membros da equipe. As quatro principais, que foram citadas por todos os entrevistados são: 

Prontuário eletrônico/indicadores; planilhas/listas; contato com os profissionais; reuniões. 

Vamos utilizá-las como base para a discussão.  

Pinto (2016) diz que o processo de trabalho específico da gerência é composto por um 

conjunto de atividades próprias e inter-relacionadas, para cumprir uma determinada 

finalidade, que é implementada em um dado modelo assistencial. 

O foco do trabalho gerencial é fazer a organização funcionar, com vistas a atender as 

necessidades de saúde dos usuários. Para a organização do processo de trabalho foram 

avaliados: O planejamento, que é fundamental para direcionar e obter resultados; o 

monitoramento, que ajuda a corrigir processos; e a avaliação, que permite mensurar o 
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alcance das metas, assim como elencar os entraves. As falas abaixo representam as dimensões 

citadas.  

Todos os gerentes relataram realizar algum tipo de planejamento. 

 Eu acho que o planejamento e a coordenação estão muito lado a lado, né? 

Por que você vai utilizar as mesmas planilhas, a mesma matriz, a mesma 

ferramenta, para coordenar essas atividades (Girassol). 

Foi possível identificar várias formas de monitoramento. 

 Bom, primeiro no planejamento em conjunto, depois é o monitoramento dos 

responsáveis por cada ação, e monitoramento das atividades elencadas 

dentro do planejamento (Jasmim). 

Porém, na hora de avaliar é que aparecem os entraves do cotidiano, que atropelam o 

planejamento, como dito na fala de Rosa: “bem, avaliar a gente tenta avaliar, tenta avaliar as 

questões dos indicadores, e tenta traçar, elencar problemas disso, problemas no processo”. 

Tem crescido nas últimas décadas o uso de novas tecnologias de informação, o que 

contribui para o planejamento em saúde. Os sistemas de informações têm possibilitado a 

disponibilidade de dados e informações com maior agilidade, o que pode ser considerado um 

ganho para a gestão que tem rapidez para a tomada de decisão. Vale pontuar, que apenas um 

gerente apontou essa ferramenta.  

O prontuário eletrônico é um exemplo de ferramenta citada pelos gerentes entrevistados 

como a mais importante na geração de informações. É através dos dados gerados por ele que 

os gerentes avaliam o alcance das metas, assim como monitoramento dos indicadores. Pinto 

(2016) relata que a informatização nos traz um conjunto de ferramentas para ajudar no 

processo de trabalho de um serviço de saúde. Algumas ferramentas possibilitam a produção 

do conhecimento e canais de comunicação.  

A chegada de meios de comunicação como email e whatsapp, agilizam a interação e a 

informação, porém essas ferramentas mal utilizadas podem produzir ruídos na comunicação. 

O que pode prejudicar a inter-relação dos membros das equipes. É importante ressaltar, que os 

relatos dos gerentes, nos permite compreender que a comunicação clara e direta, entre o 

gerente e a sua equipe é fundamental para construção de relações de confiança.   
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Dália ao pontuar que acompanha o processo de trabalho das equipes “através de 

indicadores e também através de reuniões”, nos dá pista de como os gerentes monitoram o 

processo de trabalho, tendo as planilhas e listas como formas de controle e artifícios para 

direcionamento do trabalho. 

Apesar dos entrevistados sinalizarem que as reuniões são ferramentas de extrema 

importância, ficou evidente que esses espaços são para monitorar e delegar demandas do 

processo de trabalho. “Eu utilizo a reunião geral, as reuniões técnicas, onde a gente devolve 

para os profissionais todo esse estudo que a gente faz no dia a dia” (Girassol). 

A organização do trabalho na saúde ainda tem seus processos pautados em modelos 

burocráticos, apesar do campo da saúde coletiva se contrapor a vertente mais gerencialista, 

com a discussão da gestão por um viés mais participativo. Tendo, por exemplo, a reunião 

como espaço de construção coletiva do processo de trabalho. As falas dos entrevistados, nos 

mostram que a influência do modelo da administração clássica teve maior disseminação no 

modelo de atenção implementado no RJ. Nesta perceptiva, é habitual que o gerente assuma o 

papel de controlar e regulamentar o trabalho nas unidades de saúde. 

Embora o contato com os profissionais tenha sido, também, colocado por todos os 

gerentes como uma ferramenta necessária, ficou evidente que os gerentes reproduzem a 

hierarquização, centralizam o poder em suas mãos e realizam poucos investimentos em uma 

gestão mais participativa ou uma cogestão. Abordaremos o conceito de cogestão a seguir. 

II. 3 Caracterização da função do gerente 

II.3.1 O gerente como condutor dos processos 

“A gerência dos serviços de saúde requer conhecimentos e habilidades nas dimensões 

técnica, administrativa e psicossocial. O gerente deve mobilizar e comprometer seus 

funcionários na organização e produção dos serviços de saúde” (JUNQUEIRA, 1990). A 

gerência nos serviços de saúde, para Junqueira (1990), está associada à ideia de planejamento 

e controle. Autores da administração, dizem que a gerência tem como atribuições básicas 

dirigir, organizar e controlar pessoas ou grupos de pessoas. O gerente tem como meta de 

trabalho o alcance dos objetivos da instituição que está inserido e o resultado do seu trabalho 

são medidos pelo desempenho de sua equipe (CHIAVENATO, 2010). A ideia de controle 
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pode ser trabalhada por diversas perspectivas, como por exemplo, um controle dialogado e 

pactuado versus um controle hierárquico e ameaçador. 

São atribuições dos gerentes (SMS/RJ, 2016): 

 Participar, anualmente, da elaboração do diagnóstico local do 

território com os profissionais e a comunidade, e elaborar plano de 

ação para o ano seguinte;  

 Atuar junto às equipes na identificação de equipamentos sociais 

existentes dentro e fora do território, bem como ONGs, empresas e 

outros serviços, potenciais parceiros da unidade;  

 Garantir a atualização contínua dos sistemas de informação, com 

elaboração e distribuição para as equipes e colegiado gestor local de 

relatórios de indicadores de saúde e consolidados de famílias 

cadastradas, para avaliação do serviço e acompanhamento das metas 

da unidade;  

 Participar da análise e avaliação dos dados obtidos, bem como 

entregar a produção individual de cada funcionário mensalmente 

(relatório de produção individual);  

 Promover a discussão dos dados com os profissionais, objetivando o 

alcance de metas propostas no planejamento;  

 Ser a ligação entre a unidade, a CAP e a SMS;  

 Promover e facilitar a integração entre todas as equipes;  

 Conhecer as atribuições e promover avaliação de desempenho 

individual e das equipes;  

 Administrar o cumprimento de horário de funcionamento da Unidade e 

de seus profissionais; 

 Apresentar o orçamento da unidade ao Colegiado Gestor Local;  

 Realizar a previsão e a provisão de materiais e insumos, garantindo um 

estoque mínimo para o desenvolvimento normal das atividades.  

 

A função do gerente foi reconhecida como fundamental por 66% dos gerentes 

entrevistados, nenhum gerente classificou a função como sem importância ou pouco 

importante, o que nos faz pensar que, para estes trabalhadores, esse cargo é necessário. 
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A figura do gerente foi ainda mais valorizada pelas características do modelo de atenção 

adotado no município do RJ. Jasmim afirmou que o cargo é importante ―no Rio por conta do 

modelo implantado, de agregar mais equipes em um lugar. Tanto que nos outros municípios 

não é nem previsto o gerente”.  

Podemos perceber ainda, nas análises das falas, que os gerentes se consideram líderes de 

suas equipes e condutores de quase todos os processos nas UBS, sejam eles de ordem técnica, 

administrativa ou de gestão de pessoas: ―O gerente técnico tem o papel que é de organizar e 

de entender os problemas da unidade, de entender a necessidade de cada funcionário, as 

fragilidades, as potencialidades e trabalhar com elas; de entender todos os fluxos internos da 

unidade” (Dália). 

Os entrevistados declararam que a função do gerente é de facilitadores de processos; de 

orientadores; de norteadores. Todos colocaram que o gerente precisa ter conhecimento 

atualizado e diversos para poder replicar com a equipe. Esse dado nos faz pensar que a rotina 

do gerente é dinâmica e acelerada.  

Ainda pensando nos conceitos ligados a administração, citados anteriormente, podemos 

fazer um link com a fala de Pluméria, que reforça o papel de coordenador: “é uma figura que 

coordena todo o trabalho da clínica. Presencial ou não”.  

Girassol vai além, incorporando a gestão de pessoal, competência que já vimos que é 

muito demandada para os gerentes: “a minha função é definir e organizar os fluxos internos 

para gerar um impacto na qualidade da assistência e também desenvolver, assim, um 

ambiente saudável no processo de trabalho”. 

Azaleia complementa a necessidade do conhecimento técnico do trabalho gerenciado: 

―seria fundamental, para fim de direcionamento do processo de trabalho, condução desses 

processos que estão saindo do eixo”. 

Campos (1994:229), ao discutir modos de gerenciar o trabalho na saúde, se distancia dos 

conceitos prezados pelo campo da administração e se aproxima a conceitos trabalhados no 

campo da saúde coletiva, como cogestão
9
. Nos diz que o segredo é adequar a combinação de 

autonomia profissional com o grau de definição de responsabilidade para os trabalhadores. 

                                                           
9
 ―É um modo de administrar que inclui o pensar e o fazer coletivo, para que não haja excessos por parte dos 

diferentes corporativismos e também como uma forma de controlar o estado e o governo. É, portanto, uma 

diretriz ética e política que visa motivar e educar os trabalhadores‖ (BRASIL, 2013). 
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“Ou seja, haveria que se inventar modos de gerenciar que nem castrassem a iniciativa dos 

trabalhadores nem deixassem as instituições totalmente à mercê das diversas corporações 

profissionais”. Para o autor, o trabalho autônomo não precisaria de gerência imediata, mas 

sim de uma coordenação, algo externo ao serviço para indicar correções de rumo quando 

necessário. 

Jasmim, na sua fala, aponta que ―estaria dentro de uma cogestão estimular uma cogestão 

com o NASF‖. Faz uma referência à forma de gestão apresentada por Campos, que em 1994 

já trabalhava a ideia de criar mecanismos que permitissem o envolvimento de todos 

trabalhadores e usuários para elaboração de maneiras para fazer funcionar uma instituição de 

saúde. O que foi legitimado no SUS em 2003, com a Política Nacional de Humanização, 

propõe comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos 

coletivos de enfrentamento às relações de poder e contribuir com a autonomia e a 

corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho (BRASIL, 2013). 

A cogestão inclui os sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das 

tarefas da gestão – que se transforma também em espaço de realização de análise dos 

contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de 

pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo (BRASIL, 2013). 

Podemos afirmar que esse tipo de gestão colegiada está distante do modelo proposto no 

município do RJ, que tem maiores características do modelo gerencialista ligado ao campo da 

administração. Enquanto os modelos de conselhos deliberativos, gestão colegiada, 

são incompatíveis tanto com a tradição autoritária dos aparelhos estatais, como com a das 

empresas capitalistas (CAMPOS, 1994). 

II.3.2 A gerência: Autonomia e desafios 

A partir dos resultados podemos afirmar que os gerentes, de forma geral, se dedicam 

intensamente à função, inclusive fora do horário de trabalho, deixando que as demandas 

gerenciais invadam seu horário de lazer e descanso.  

A visão idílica de Motta (2003) que as organizações funcionam de forma ―organizada‖, 

uniforme e racional, não tem correspondência na literatura, que mostra que de maneira geral 

as organizações têm uma realidade significativamente caótica e imprevisível, o que 

percebemos em algumas falas.  
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Os participantes relataram atravessamentos no seu processo de trabalho em inúmeras 

falas, assim como o apoio em alguns casos da gestão superior. Pretendemos finalizar esta 

discussão com dois pontos importantes nas práticas dos gerentes: o primeiro seria a 

autonomia desses sujeitos e o outro os desafios enfrentados no cotidiano. 

Alguns gerentes relatam algum tipo de autonomia na sua prática, “porém vale ressaltar 

que essa autonomia é relativa e depende muito de quem está na gestão superior da 

coordenação” (Bromélia). 

Os gerentes se colocam no lugar de líder em diversos momentos para afirmar sua posição 

nas determinações e condução das atividades, reproduzindo um modelo gerencial da 

administração privada. Isso apenas reforça políticas mais gerenciais em detrimento, por 

exemplo, da política de Humanização, que traz para dentro do SUS a discussão de gestão 

participativa e/ou cogestão.  

A permanente avaliação e monitoramento (controle) que compõem o processo de trabalho 

desse profissional podem ser analisados sob dois pontos de vista diferentes no processo 

decisório. Pode ser vista como uma forma de proteção da equipe, pois ele se coloca como a 

pessoa mais próxima para receber a pressão da gestão superior e direcionar as ações e 

atividades; mas, também, no sentido de reforçar a hierarquia e a figura do ―chefe‖, que está ali 

para garantir a produtividade.  

Esta função dúbia, colocada no gerente, apareceu nas falas de todos os entrevistados, que 

requerem sua autonomia enquanto líder, no sentido de estar junto, planejar, monitorar, 

construir climas organizacionais motivadores. Contudo, eles reproduzem o modelo de gestão 

que foi implantado na reforma da APS, altamente gerencialista e produtivista. 

A literatura aponta que a produção do conhecimento na área de administração de serviços 

de saúde recomenda que o gestor enquanto líder deve saber desenvolver os conhecimentos e 

habilidades da sua equipe no sentido de trabalhar o coletivo, buscando sinergia e 

desenvolvimento contínuo do grupo (ANDRÉ et al., 2007).  

Como pudemos ver anteriormente, a carteira de serviço da Secretaria Municipal de Saúde 

(2016) traz um conjunto amplo de atribuições para o gerente que torna essa função uma das 

mais desafiadoras no organograma da secretaria.  
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A gestão de pessoas foi o desafio sinalizado por todos os gerentes, como sendo uma das 

tarefas que mais consome tempo e energia. Tornou-se o tema que eles mais buscaram 

conhecimentos para se desenvolver. Porém podemos considerar que os grandes desafios 

foram os vividos em decorrência da crise econômica que a saúde municipal vivenciou nos 

anos de 2017 e 2018.  

Atraso salarial e movimentos de greve, dentre outros, produziram conflitos difíceis para os 

gerentes, até porque eles também sofreram com esses problemas. E precisaram se manter 

motivados para manter a unidade em funcionamento adequado, com um bom clima 

organizacional e equipes estimuladas a trabalhar. 

Gerenciar toda hora esse caos, mas que é gerado quando se tem atraso 

salarial, quando se tem movimento de greve, isso fica muito pesado para o 

gerente porque ele tem que gerenciar vários conflitos e sendo que ele tá 

dentro desse conflito (Azaleia).  

 Manter uma unidade uniforme, uma equipe motivada; me manter motivada 

para poder motivar essa equipe, né? Até no período que a gente tá assim, em 

greve, tá sem salário, como que eles vão está atendendo? (Lírio). 

Manter o foco no modelo de atenção proposto pela APS foi outro desafio apontado pelos 

gerentes. Eles acreditam que a crise econômica municipal, aliada às mudanças na Política 

Nacional, como por exemplo, as mudanças trazidas pela PNAB, de 2017, podem gerar uma 

desestruturação na APS carioca. Algumas falas deixam claro que os gerentes estão 

desmotivados com a situação: 

 eu digo em manter o foco, é conseguir com a equipe, [que] continue 

mobilizada enquanto atenção primária, apesar de toda desestruturação que 

a gente está vivendo, não só no nível de município, mas intensamente aqui 

no município (Jasmim).  

E a gente fica tentando obviamente estabelecer e reforçar e aprimorar esse 

modelo, mas a gente esbarra em alguns problemas mais macros estruturais 

que não dependem da gente, é como, por exemplo, o sub-financiamento, 

políticas de gestão que não corroboram com esse tipo de modelo ou com a 

própria PNAB (Bromélia). 

Manter-se motivado também se tornou um desafio principal para o gerente. Bromélia 

quando foi questionada sobre isso, conseguiu resumir em poucas palavras o que podemos 

considerar ser um grande desafio para os gerentes: o desafio de suportar alta carga de 
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trabalho. “Acho que meu desafio seria suportar primeiro o intenso trabalho que é, eu acho 

que isso é o principal desafio, desafio na questão de saúde mesmo”. 

Os desafios que sinalizamos anteriormente estão ligados mais às competências e 

experiências dos gerentes, porém a fala de Bromélia nos remete a um desgaste que tem como 

consequência o adoecimento do profissional por exaustão física e mental. Adoecimento que é 

reforçado, muitas vezes, pelo trabalho realizado em territórios de extrema vulnerabilidade 

social com a presença da violência armada. Inúmeras UBS no município são situadas em 

comunidades dominadas pelo tráfico de drogas, o que faz com que o gerente tenha mais um 

elemento preocupante para interferir no processo de trabalho da unidade. 

Os eventos de conflito armado impactam na rotina da unidade, nos profissionais, na 

população, mas afeta de forma diferente o gerente, que assume a responsabilidade em lidar 

com o próprio sofrimento e o sofrimento de todos os outros atores envolvidos. Podemos 

afirmar que a violência afeta o trabalho do gerente, tornando-o mais complicado e pesado. 
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Considerações Finais  

Esta pesquisa buscou analisar o papel do gerente de UBS na ESF do município do Rio de 

Janeiro a partir de 2009. Os resultados apontam a importância deste profissional para reforma 

do modelo de APS carioca. Após um período de nove anos de expansão da ESF, podemos 

dizer que encontramos na gestão das UBS pesquisadas profissionais assumindo múltiplas 

responsabilidades e com uma grande carga de trabalho. 

A partir dos achados apresentados, identificamos questões relevantes no cotidiano desses 

profissionais a serem trabalhadas, no sentido de responder nossas inquietações. Percebemos, 

de modo geral, que a função gerente está ligada a questões administrativas, técnicas, de 

liderança e de gestão de pessoas. Ficou evidente a importância de entender os processos da 

APS e conhecer as diretrizes da ESF, tendo em vista que, em um modelo como o do 

município do Rio de Janeiro, onde a APS incorporou diversos procedimentos dos serviços de 

urgência, existe um grande risco de não serem priorizados os princípios da APS.  

Se compararmos modelos de atenção, é importante lembrar que até 2016, para a PNAB, as 

equipes deveriam ser responsáveis por desenvolver ações de acordo com o levantamento das 

necessidades de saúde no território. Esse é um ponto que envolve, inclusive, os modos de 

gestão mais participativos. Logo podemos afirmar que o modelo carioca implantado em 2009 

já não era o modelo de APS preconizado pelas politicas do Ministério da Saúde.   

Para entender a função exercida pelos gerentes no Rio de Janeiro foi necessária a 

compreensão das suas práticas e atividades, visto que esta função não estava desenhada pela 

política, e temos poucos achados na literatura. Foi o próprio município quem pautou suas 

atribuições de acordo com as necessidades para expansão da APS e as descreveu na carteira 

de serviços. Somente na revisão de 2017, muito influenciado pela experiência carioca, que o 

Ministério da Saúde passou a descrever a função na PNAB. 

Os resultados nos mostram que a maioria dos gerentes entrevistados classifica a função 

como fundamental. Entendemos que cada um está falando a partir da sua própria lente e isso 

reforça sua compreensão da importância deste profissional. Contudo, ficou claro que o 

modelo carioca implantado, gerencialista, precisava de um gerente para se consolidar. Aqui 

deixamos uma lacuna a ser preenchida por próximos estudos: olhar para a função do gerente a 

partir da perspectiva dos demais profissionais. 
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Quanto ao perfil e trabalho dos gerentes, vale notar que a busca por conhecimentos 

diversos, de forma apressada, demonstra uma característica deste trabalho, que é uma rotina 

completamente acelerada e atropelada pelas demandas. O gerente se vê na obrigação de ter o 

domínio de todos os processos técnicos e burocráticos da unidade. Ele se entende e se coloca 

como o facilitador dos processos, e por isso precisa entender minimamente todas as rotinas, as 

políticas que envolvem a APS, a região onde atua, além de conhecimentos específicos na área 

da gestão de serviços de saúde. Seu maior desafio é a mediação de conflito, atividade que 

demanda grande esforço e tempo, algo tão valorizado e escasso para eles. 

 Ser o líder se tornou uma tarefa complexa e exaustiva. Isso se evidencia quando 

analisamos as competências necessárias para atuação deste profissional, lembrando das 

diversas atividades exercidas por eles, que estão ligadas à administração da unidade, a 

infraestrutura, ao planejamento, a gestão de pessoas, e até ações de cunho técnico e político. 

As falas demonstram que o trabalho do gerente é solitário, e aqui deixamos mais uma questão 

para novas pesquisas: entender por que este profissional se coloca ou se ele é colocado neste 

lugar. 

O processo de trabalho do gerente é permeado por práticas voltadas para tarefas 

burocráticas, com foco na produtividade, com alguns espaços de contato com a comunidade e 

usuários. Foi possível observar que, sufocado com a sobrecarga de trabalho, o gerente não dá 

conta das demandas a ele postas, aparecendo nas falas a culpabilização pelo não cumprimento 

de todas demandas. 

A necessidade de acumular atividades e processos tem intensa ligação com o modelo 

gerencialista, que cada vez mais tem pautado aos profissionais serem polivalentes. Esta 

característica foi fortemente incorporada no modelo adotado no Rio de Janeiro. A gestão do 

município ainda se utilizou do gerencialismo para adotar o que foi denominado como ―nova 

forma de gestão‖, através dos contratos de gestão com as OSS. Lançou mão de metas e 

pagamento por desempenho para acelerar o ritmo de trabalho na saúde. 

Contudo, é impossível dizer que essas metas não impactam na rotina do profissional, 

mesmo que de forma subjetiva. Entendemos que atuar nesta complexidade e com esse nível 

de cobrança pode gerar sofrimento e, por vezes, adoecimento. Neste processo solitário, recai 

toda cobrança sobre o gerente, que acaba repassando para a equipe, direta ou indiretamente. 

As metas são mensuradas em números e isso, em muitos casos, não reflete a qualidade do 

serviço. Sem dizer que, ao padronizar as metas, pode-se engessar o processo de trabalho das 
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equipes que, por vezes, deixam de atender as necessidades do território para atender as metas 

do contrato de gestão. Neste modelo de gestão, achar um meio do caminho na relação entre as 

metas e a necessidade de cada território é um desafio. 

Consideramos ainda que o pagamento por desempenho não é consenso entre os gerentes. 

Para uns, é uma forma de incentivar boas práticas e garantir uma APS de qualidade. Para 

outros, impulsionou competições entre as equipe e práticas corruptas para o alcance das 

metas. Concordamos que o gerencialismo na administração pública é uma forma de atacar as 

relações de trabalho, além de representar a diminuição dos direitos trabalhistas, e vivenciamos 

isso na prática na APS carioca, principalmente quando vamos olhar a rotatividade dos 

profissionais. 

 Apesar de considerarmos a contratação via CLT um avanço para o trabalhador, o processo 

de gestão via OSS torna essa contratação frágil, principalmente na APS, que trabalha com os 

princípios de vínculo e longitudinalidade do cuidado. O campo da saúde é uma área que 

necessita do funcionalismo público e de plano de carreira. Este é um ponto importante para o 

fortalecimento do SUS: a formação e fixação de profissionais. 

Para finalizar, consideramos que, apesar da função do gerente no município do Rio de 

Janeiro estar pautada no modo de gestão gerencialista, cabe ressaltar que estes profissionais, 

por vezes, fazem reflexões sobre uma gestão mais compartilhada e coletiva, levando em 

consideração as necessidades identificadas no território e possibilitando outros caminhos na 

consolidação deste modelo de APS carioca. Acreditamos que esse contraponto aconteça, 

principalmente, porque todos, de alguma forma, possuem experiências e conhecimentos do 

campo da saúde coletiva.  

É muito importante ressaltar que o gerente é o único profissional que transita entre a 

comunidade, os profissionais, a OSS e a Secretaria de saúde, tornando-se uma peça 

estratégica e fundamental para implantação e fortalecimento do modelo. Talvez esse seja o 

seu principal papel.  

Esta pesquisa, como acontece com todos os estudos, encontrou limites. Talvez o mais 

importante deles, foi o exercício de escrever dentro e fora do recorte do objeto. Ela está 

permeada de aproximações e afastamentos que tivemos que realizar durante esses dois anos 

de estudos. Tivemos, também, o limite do tempo, que não nos permitiu o aprofundamento em 

alguns pontos e temas, mas que deixaremos para futuras pesquisas. 
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Apêndices  

1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Dados de identificação 

Título do Projeto: As práticas de Gestão dos Gerentes de Unidade Básica de Saúde do 

Município do Rio de Janeiro 

Pesquisadora Responsável: Ana Carolina Menezes da Silva. 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Instituto de Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 96449-3706 (WhatsApp) 

Outras formas de contato com a pesquisadora: carolmenezes86@gmail.com 

Nome do voluntário:           

Idade:   anos R.G.:       

 

 

Prezado participante, 

O (A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: As práticas de 

Gestão dos Gerentes de Unidade Básica de Saúde do Município do Rio de Janeiro, de 

responsabilidade da pesquisadora Ana Carolina Menezes da Silva, sob orientação do 

Professor Doutor Aluísio Gomes da Silva Junior. 

A pesquisa pretende ampliar os conhecimentos sobre as práticas de gestão dos 

gerentes de Unidade Básicas de Saúde (UBS) através da experiência do município do Rio de 

Janeiro. Entendendo que a prática deste profissional é influenciada por vários 

atravessamentos, o que requer habilidades para lidar com as diferentes realidades, identificar e 

analisar tornou-se objeto de investigação desta pesquisa. Sabendo que a consolidação da APS 

no Rio de Janeiro é algo recente e em construção, consideramos que a pesquisa permitirá aos 

profissionais uma reflexão sobre o tema, podendo gerar benefícios para sua prática 

profissional.  

A pesquisa tem como objetivo geral analisar o papel do gerente de UBS na ESF do 

município do RJ a partir de 2009.  

Sua participação é voluntária, ou seja, ela não é obrigatória. Será realizada uma 

entrevista individual com a pesquisadora responsável. Na entrevista será aplicado um 
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questionário dividido em três etapas: I. Caracterização do gerente; II. Caracterização da 

gerência; III. Caracterização das práticas. A entrevista durará aproximadamente 2 horas. O 

áudio da entrevista será gravado, e posteriormente será transcrito para a análise do conteúdo.  

Para garantir que não haja risco de identificação do participante, o nome verdadeiro do 

entrevistado será substituído por nome fictício. Qualquer dado que possa identificá-lo será 

omitido na divulgação dos resultados da pesquisa, e o material será armazenado em local 

seguro, assegurando o sigilo e o anonimato das informações prestadas.  A qualquer 

momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, o (a) senhor (a) poderá solicitar do 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Os riscos a que os participantes estão expostos se limitam a alguma situação de 

constrangimento ou ansiedade durante a entrevista. Para reduzir a probabilidade desta 

situação acontecer, o pesquisador garantirá que a pesquisa seja realizada em local escolhido 

pelo entrevistado, buscando um espaço tranquilo com pouco ruído, para não prejudicar a 

entrevista e que haja o mínimo de interrupções possível.  O pesquisador estará atento ao 

comportamento do convidado, visando diminuir ao máximo essas situações. Quando o 

pesquisador perceber algum desconforto por parte do participante, será oferecida a 

possibilidade de interromper a entrevista.  

Com a realização da pesquisa espera-se esclarecer as seguintes questões: 

 Que modelo de ESF foi implantada no município do Rio de Janeiro?  

 Quais práticas de gestão permeiam o trabalho dos gerentes? 

 

Ao final da pesquisa, todo o material coletado será guardado por pelo menos 5 anos, 

sob responsabilidade do pesquisador conforme a Resolução 466/12. 

Caso você tenha alguma dúvida sobre alguma questão da pesquisa, este formulário 

possui os contatos (telefone e e-mail) do pesquisador responsável, assim como do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense e/ou Comitê de Ética e Pesquisa da 

Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

Novamente reforçamos que a sua participação é voluntária e que este consentimento 

poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos ao participante ou penalização. Assim 

como será garantido o anonimato e confidencialidade das informações geradas durante a 

pesquisa. 
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Ao final da pesquisa, será proporcionado um momento para devolutiva das análises 

realizadas. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP 

desta instituição.  

Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê 

de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por 

e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E-mail: etica@vm.uff.br             

Telefone/fax: (21) 26299189 

Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

Endereço: Rua Afonso Cavalcanti, 455, Sala 710 - Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ- CEP: 

20.211-901. Telefone: (21)2293-4826 / (21)3971-1463, e-mail: cepsms@rio.rj.gov.br. 

 

Eu,        , RG nº      

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Rio de Janeiro,    de    de   . 

 

         

Nome e assinatura do participante 

mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
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2. Questionário de Entrevista  

Este é um questionário de entrevista que compõe uma pesquisa de Mestrado cujo 

objetivo é analisar o papel do gerente de Unidades Básicas de Saúde (UBS) na ESF do 

município do RJ a partir de 2009. Para alcançar esse objetivo, esta pesquisa pretende 

identificar e analisar as práticas de gestão dos gerentes de UBS e discutir a função da gerência 

de UBS no contexto municipal.  

A entrevista está dividida em três etapas: a primeira é composta de questões referentes 

à caracterização do gerente, a segunda etapa busca a caracterização da gerência da UBS e a 

terceira abrange perguntas relacionadas às práticas de gestão. 

O tempo estimado para realização da entrevista é de aproximadamente 1 hora e 30 

minutos. A sua participação é muito importante, pois contribuirá para discussão do tema e 

para pensar ferramentas de atuação dos gerentes, além da possibilidade de tornar-se subsídio 

para elaboração de propostas, programas e políticas, do município do Rio de Janeiro e de 

outros municípios.  

Este questionário de entrevista será aplicado pela pesquisadora responsável pelo 

estudo. Fica aqui registrado o e-mail e telefone da pesquisadora: Ana Carolina Menezes da 

Silva, Fone (21) 96449-3706; e-mail: carolmenezes86@gmail.com. 

 

 Sua participação é fundamental, mas voluntária.  

 

Agradeço sua colaboração. 

 

mailto:carolmenezes86@gmail.com
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Etapa I – Caracterização do Gerente  

1.1. Idade: __________ anos  

1.2. Sexo: (  ) Feminino  (  ) Masculino  

1.3. Graduação em: __________________________ Ano de conclusão: _______ 

1.4. Pós-graduação:  

(  ) especialização em: ________________________________________ 

Ano de conclusão: _______ 

(  ) residência em: ____________________________________________ 

Ano de conclusão: _______ 

(  ) mestrado em: _____________________________________________ 

Ano de conclusão: _______ 

(  ) doutorado em: ____________________________________________ 

Ano de conclusão: _______ 

1.5. Já realizou algum curso nas áreas de planejamento, organização e/ou gestão: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Em que nível: 

(  ) atualização 

(  ) especialização 

(  ) residência 

(  ) mestrado 

(  ) doutorado  

1.6. Se sim, este curso foi induzido pela Secretaria de Saúde do município do RJ:  

(  ) Sim  

(  ) Não 

1.7. Há quanto tempo você atua como gerente no município RJ: ___ anos ___ meses  

1.8. Atuo em outro cargo de gestão anteriormente:  

(  ) sim  

(  ) não  

Se, sim, Qual ________  

Durante quanto tempo:____ anos ___ meses  

 

 

1.9. Você conhece: 
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 Você conhece Sim, 

bastante 

Sim, 

um pouco 

Não 

1.9.1 A política de atenção básica 

nacional, estado e município 

   

1.9.2 A missão e os objetivos da 

instituição de saúde em que está 

inserido 

   

1.9.3 Os procedimentos oferecidos na 

carteira de serviços do município na 

APS 

   

1.9.4 Sobre políticas, leis e regras de 

gestão de pessoas/recursos humanos 

na área da saúde 

   

1.9.5 Toda instalação física da sua UBS    

1.9.6 Todos os equipamentos da sua UBS    

1.9.7 Todos os materiais de consumo, 

medicamentos e imunobiológicos 

   

1.9.8 Os custos de todos os materiais de 

consumo, medicamentos e 

imunobiológicos 

   

1.9.9 As pessoas sob sua responsabilidade    

 

 

Etapa II - Caracterização da Gerência  

2.1. O processo de seleção para o atual cargo de gerente foi:  

(   ) seleção interna  

(   ) seleção externa 

(   ) convite  

(   ) outros ________________________________________ 

2.2. Qual a sua forma de contratação: 

(  ) OSS/CLT  

(  ) Estatutário 

2.3. Qual a carga horária de trabalho contratada: ___________ horas 

2.4. Qual a carga horária exercida na unidade: ___________ horas  

2.5. Quantos trabalhadores estão sob sua gestão: ________________  

2.6. Quantas equipes de saúde da família estão sob sua gestão: ______ 

2.7. Como você acompanha o processo de trabalho das equipes?  

2.8. Qual o número da população acompanhada pela unidade: _______________ 

2.9. Pra você, qual é a importância da gerência na UBS: 

(  ) sem importância 
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(  ) pouco importante   

(  ) importante   

(  ) muito importante  

(  ) fundamental 

Por quê? 

2.10 Qual a função da gerência na UBS? 

2.11. Precisa ser profissional de saúde para ser gerente em uma UBS? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Por que? 

2.12. Existe alguma categoria profissional que desenvolve melhor esta função? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Por que? 

2.13. De que forma a gerência da UBS contribui para efetivação do modelo de atenção 

proposta para a ESF? 

 

Etapa III – Caracterização das Práticas de Gestão  

3.1. Qual é o papel do gerente técnico? 

3.2. Quais são as habilidades mais importante na atuação do gerente de UBS? 

3.3. Quais são as competências mais importante na atuação do gerente de UBS? 

3.4. Quais atividades você desenvolve para o planejamento das ações na UBS? 

3.5. Quais atividades você desenvolve para coordenação das ações na UBS? 

3.6. Quais atividades de monitoramento dos processos na UBS você desenvolve? 

3.7. Quais atividades de avaliação dos processos na UBS você desenvolve? 

3.8. Como você organiza o seu processo de trabalho? 

3.9. Quais são as suas principais ferramentas de trabalho utilizadas na gestão? 

3.10. Como você lida com a produção por metas? 

3.11. Como funcionava o pagamento por desempenho no processo de trabalho das 

equipes? 

3.12. A Coordenadoria Geral de Atenção Primária influencia na sua prática? Como? 

3.13. A Organização Social de Saúde influencia na sua prática? Como? 

3.14. Tem algo que não foi contemplado na sua atuação como gerente e você gostaria 

de acrescenta? 
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3.15. Quais são os desafios para sua atuação enquanto gerentes de UBS? 

 

3.16. Caracterização das práticas de gestão Exerço 

 Muito Médio Pouco Não 

3.16.1 Liderança na equipe     

3.16.2 Liderança na comunidade     

3.16.3 Aceitação das críticas e sugestões      

3.16.4 Flexibilidade nas decisões     

3.16.5 Abertura às mudanças     

Ser2 3.16.7 Afetividade com a equipe      

3.16.8 Afetividade com os usuários     

3.16.9 Capacidade de comunicação com a equipe      

3.16.10 Capacidade de comunicação com os usuários      

3.16.11 Abertura ao diálogo e escuta      

3.16.12 Mediação de conflitos      

3.16.13 Capacidade de negociação com os superiores     

3.16.14 Capacidade de negociação com os pares     

3.16.15 Capacidade de negociação com os trabalhadores     

3.16.16 Capacidade de negociação com os usuários     

3.16.17 Disponibilidade para equipe      

3.16.18 Motivação da equipe     

3.16.19 Foco nas questões estratégicas     

3.16.20 Identificação dos problemas      

3.16.21 Criatividade na solução dos problemas     

3.16.22 Estimulo à criatividade da equipe     

3.16.23 Atividades que promova o trabalho em equipe     

3.16.24 Participação em espaços de definições de políticas 

para APS   

    

3.16.25 Realização de atividades de planejamento a longo 

prazo 

    

3.16.26 O planejamento como prática gerencial     

3.16.27 Utilização do prontuário eletrônico como ferramenta 

de planejamento, monitoramento e avaliação 

    

3.16.28 Reserva de tempo na agenda para questões 

estratégicas da organização 
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3.16.29 Utilização os sistemas de informação próprios da 

atenção básica (SIAB, E-SUS, PMAQ) 

    

3.16.30 Utilização dos protocolos e normas para direcionar 

os procedimentos na UBS 

    

3.16.31 Utilização a carteira de serviços     

3.16.32 Utilização ferramentas do Programa de Melhoria do 

Acesso e Qualidade na AB do Ministério da Saúde 

    

3.16.33 Iniciativas de diminuição de custos na UBS     

3.16.34 Realização atividades de educação permanente para 

profissionais de saúde 

    

3.16.35 Incentivo à participação nas atividades de educação 

permanente para profissionais de saúde, desenvolvidas pela 

CAP e secretaria de saúde  

    

3.16.36 Realização de atividades de gestão participativa, 

como conselhos e ou colegiados entre a UBS e a 

comunidade 

    

3.16.37 Iniciativas de autonomia para equipes      

3.16.38 Iniciativas de autonomia para os usuários     

3.16.39 Divulgação dos resultados para comunidade e 

superiores  

    

 

 


