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RESUMO 

Esta dissertação discute a atenção básica de Niterói, enfocando na transição do Programa 

Médico de Família (PMF) para Estratégia Saúde da Família (ESF). O PMF foi implantado em 

1992 no município de Niterói e possui características próprias, relacionadas ao 

desenvolvimento desse nível de atenção no âmbito local. A ESF implantada com essa 

configuração a partir de 2006 tem como um dos seus principais objetivos, estruturar a atenção 

básica do país. O estudo buscou investigar: o que pensam os atores sociais (profissionais da 

saúde e da gestão), sobre a transição do PMF para ESF?  A análise dos dados se processou 

com base na leitura e discussão dos relatórios finais das Conferências Municipais de Saúde 

(CMS); na observação da 7ªCMS e nas entrevistas realizadas. Para análise dos dados foram 

estabelecidas três categorias: modelo assistencial; participação da população e processo de 

trabalho, que emergiram com os dados do campo. Os resultados apontaram que o município 

está em transição, para implementação da ESF. Foram identificadas características do PMF e 

da ESF. Na categoria modelo assistencial, foram identificadas mudanças: o aumento da 

população adscrita, da cobertura, aumento da equipe, diminuição das atividades de campo e 

concomitância de modelos (o hegemônico e o alternativo com o PMF e a ESF). Na categoria 

participação da população, consta a diminuição desta e a falta de consenso com relação à 

cogestão. Na categoria processo de trabalho, foram identificadas questões sobre a forma de 

contratação, ligadas ao modelo de gestão e questões relacionadas às mudanças no processo de 

trabalho, com a diminuição de visitas domiciliares e o aumento da população atendida. Os 

dados da pesquisa indicam o cenário complexo que a atenção básica está se desenvolvendo no 

país. Revela-se particularidades na implementação da ESF que extrapolam uma noção única, 

visto que cada município tem uma singularidade na sua implantação. Sugerem-se mais 

estudos, considerando o nível local, a fim de captar as particularidades e o desenvolvimento 

da atenção básica nos diferentes municípios do país. Assim como, mais estudos sobre o 

acompanhamento dos modelos alternativos e sua relação com os processos de trabalho. Esta 

pesquisa pretende contribuir também com a memória da Atenção Básica de Niterói. 

 

Palavras chaves: Atenção básica, PMF, ESF 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This thesis discusses the structure of Niterói‘s basic health care, focusing on the transition 

from the Niterói`s Family Doctor Program (FDP) to the Family Health Strategy (FHS). The 

FDP was established in 1992 in the city and has its own characteristics, related to its attention 

level in the local scope. The FHS, which was deployed in this configuration since 2006, has 

as one of its main the objectives the Basic Health Care structuration in the country. The study 

aimed to investigate what the social stakeholders (health and management professionals) think 

about the transition from FDP to FHS. The data analysis takes place through the reading and 

discussion of the final reports of the Municipal Health Conference (CMS); on the 7ªCMS 

observation and on interviews with professionals and health managers. There were three 

categories established for data analysis that emerged with the field data. The results indicated 

that the city is in transition for FHS implementation. Characteristics have been identified from 

FDP and FHS. In the assistance model category, changes have been identified: the increase in 

registered population, the increase of the coverage, increased staff, reduction in field activities 

and concomitant models (the hegemonic and the alternative with the FDP and the FHS). In 

the population's participation category, the field data indicate that there has been a decrease in 

participation and a lack of consensus in relation to the co-management. In the work process 

category, questions were identified about the hiring process, linked to the management model 

and issues related to changes in the labor process, with a decrease on home visits and 

increased population served. The survey data indicate aspects of how this level of care is 

developing in this country. It revealed particularities on the FHS implementation that goes 

beyond a single notion, since each municipality has a singularity on the model 

implementation. It is suggested further studies considering the local level in order to capture 

the characteristics and the development of basic health care in the different municipalities of 

the country. As well as more studies on the monitoring of alternative models and its relation 

to the work processes. This study also aims to contribute to the memory of Niterói`s Basic 

Health Care. 

 

Keywords: Basic health care, FDP, FHS 
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APRESENTAÇÃO  

 

Partindo da trajetória da pesquisadora como psicóloga e bacharel em Saúde Coletiva 

do Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Consideramos relevante estudar a Atenção Básica da saúde e suas raízes. 

A trajetória se refere à graduação em Saúde Coletiva, onde foram coletados dados em 

um Distrito Sanitário de Salvador, para o Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação 

Técnica em Formação e Avaliação da Atenção Básica (GRAB) da Universidade Federal da 

Bahia, que investigou a Acessibilidade das ações de atenção primária e adoção de hábitos 

saudáveis em populações cobertas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF).  Ainda foram 

coletados dados para uma pesquisa que avaliava os efeitos da ESF, na adoção de hábitos 

saudáveis e acessibilidade a serviços primários e de promoção da saúde, também realizada 

pelo GRAB, onde a relevância da Atenção Básica (AB) para a saúde da população se deu. 

As entrevistas realizadas naquela pesquisa permitiram compreender que quando as 

ações realizadas na Atenção Básica não estão em acordo com a realidade da população 

coberta pela ESF, as reais demandas não são atendidas e o serviço pode ficar subutilizado.  

Foi percebido que nem sempre o entrevistado tinha conhecimento do nome do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), ou das ações realizadas pela Equipe que deveria atender as 

famílias adscritas. Em alguns casos o entrevistado não utilizava o serviço da Atenção Básica 

de referência e se dirigia a emergência por considerá-la mais resolutiva.  

A partir dessa experiência foi possível uma aproximação com o tema da Atenção 

Básica, na perspectiva teórica e prática, o que culminou no desejo de realizar mais pesquisas 

nesse tema e suas origens, resultando na presente dissertação, que investigou a Atenção 

Básica de Niterói, considerando seu papel precursor no desenvolvimento desse nível de 

atenção no país.  

Niterói tem um aspecto particular, que é o Programa Médico de Família (PMF), 

desenvolvido anteriormente a ESF, sendo assim, a pesquisa buscou investigar a transição do 

PMF para ESF. Na composição da Atenção Básica nesse município. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente pesquisa investiga a Atenção Básica do município de Niterói-RJ, dando 

ênfase ao Programa Médico de Família (PMF) especificamente a transição para Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). A investigação foi realizada através da análise das conferências 

municipais de saúde, observação participante da 7ª Conferência Municipal de Saúde (CMS) e 

de entrevistas com profissionais e gestores do PMF de Niterói. 

A escolha do município de Niterói foi realizada por este ser considerado um dos 

precursores na estruturação da Atenção Básica no país (MASCARENHAS, 2003), 

(HUBNER, FRANCO, 2007), (MOREIRA, 2012). Além de contemplar um cenário complexo 

que envolve a concomitância de modalidades de assistência à saúde, como: o PMF e a ESF. 

Destaca-se que o Programa Médico de Família de Niterói (PMF) surge em 1991, em 

um contexto de pressão política de diversos âmbitos da sociedade que tinham interesse em 

discutir o sistema local de saúde. Implantado em 1992, contemplava as seguintes 

características: principal porta de entrada para o sistema de saúde, com população adscrita e 

setorizada; definição de população adscrita; composição mínima, estabelecida por um médico 

generalista e um técnico de enfermagem; coordenação, supervisão e gerencia formada por 

uma equipe multiprofissional; participação social assegurada no convênio na instância da 

gestão, tendo a associação de moradores como um componente para tomada de decisão da 

saúde e outras características (MASCARENHAS, 2003). Essas características apresentam um 

panorama de como o PMF foi estruturado em Niterói. Torna-se importante destacar que a 

estruturação da AB desse município não é iniciada no ano de 1991, com o PMF. A mesma é 

anterior a tal marco.   

Por outro lado, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é definida como principal 

mudança para reorganização da prática de atenção à saúde do país. Consta na sua base de 

ações o Programa de Agentes Comunitários (PACS) de 1991, como um importante marco 

desse processo e posteriormente em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF) que na sua 

versão inicial, era destinado à população que tinha pouco acesso às ações de saúde e que mais 

necessitavam desses serviços (PAIM, 2009). 

Em 1997 a saúde da família assume o caráter de estratégia para reorientação do 

modelo de assistência à saúde (BRASIL, 1997). O PSF passa a ser entendido como modelo 

substitutivo da rede básica tradicional.  
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Atualmente (2015) a ESF está em todo território nacional. Destaca-se que existem 

diferentes conformações coexistindo no país, descendentes de diferentes experiências, como a 

realizada em Niterói. No entanto, apresentam semelhanças na transformação do modelo de 

atenção tradicional, caracterizado pela procura do serviço de saúde quando a doença está 

instalada, com ênfase nas ações de emergência, para o modelo centrado na necessidade da 

população/família, considerando as características do território, com ênfase nas ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças. Além de pautar-se nos princípios do SUS de: 

universalidade, integralidade, participação popular e equidade. 

A Atenção Básica possui especificidades no cuidado em saúde. A discussão 

internacional sobre esse tema tem como marco histórico a declaração de Alma Ata (1978), 

que destaca a promoção da saúde e foi realizada na Conferência Internacional sobre os 

cuidados primários de saúde. Essa discussão, sobre cuidados primários, foi sistematizada por 

diversos autores. No entanto, o Brasil tem uma discussão própria, nomeada de Atenção 

Básica. Paim (2012) reforça que o termo APS pode acarretar inúmeras interpretações, 

incluindo uma atenção seletiva. O autor enfatiza que há um incomodo relacionado à proposta 

da APS seletiva, sendo assim, a denominação Atenção Básica, não se restringe a uma nova 

denominação, mas sim uma posição política para não realizar uma assistência pobre para 

pobres, mas sim uma reestruturação da saúde. O PMF e a ESF acompanham essa 

reestruturação. 

Continuando a discussão sobre AB no Brasil, Mascarenhas e Silva Junior (2004) 

discriminam as particularidades da característica brasileira desse nível de atenção no âmbito 

da integralidade, apontando as seguintes características: o acolhimento; o 

vínculo/responsabilização e a qualidade da atenção. Essas características fazem parte do 

processo de trabalho desenvolvido na atenção básica.  

A relevância de realizar investigação sobre AB se baseia no fato deste nível de atenção 

ter implicações na redução de internações hospitalares, promover a saúde da população, 

prevenir agravos, dentre outros aspectos, importantes para saúde da população (PAIM, 2009). 

Sendo assim, a presente pesquisa analisou a AB do município de Niterói, dando ênfase para 

transição do PMF para ESF. 

A análise foi realizada a partir dos relatórios finais das Conferências Municipais de 

Saúde (CMS), da observação participante da 7ªCMS e das entrevistas. Sendo assim, a 

pesquisa buscou responder a seguinte questão: o que pensam os atores sociais, sobre a 

estruturação da atenção básica de Niterói, enfocando na transição do PMF para ESF?  
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Tomando como referência o PMF, a presente pesquisa identificou as principais diferenças 

entre PMF e ESF através da visão dos atores sociais (profissionais da saúde e da gestão). 

A dissertação está organizada em 08 capítulos, alguns apresentam subdivisões. O 

primeiro capítulo Marco Teórico, realiza a discussão sobre Atenção Básica e como esta se 

estruturou ao longo dos anos. Seguida da discussão sobre estruturação da Atenção Básica de 

Niterói, destacando o contexto do Programa Médico de Família (PMF), continuando com a 

apresentação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no país. E finalizando com a discussão 

da ESF e do PMF descrevendo as diferenças e semelhanças, diferenças na composição das 

equipes, número da população adscrita e outras. Semelhanças na valorização do território, da 

população adscritas e outras. 

O segundo capítulo faz uma descrição da metodologia utilizada. O estudo de caso 

guiou o desenvolvimento desta dissertação. Esta metodologia contempla a utilização de 

diferentes técnicas de coleta de dados, como a análise documental e entrevistas. Dessa forma, 

foi realizada análises dos relatórios finais das Conferências Municipais (CMSs) de Saúde de 

Niterói, destacando as propostas das CMSs relacionadas ao tema investigado; entrevistas com 

gestores e profissionais da saúde do município e observação participante da 7ªCMS. 

Terceiro capítulo descreve os aspectos éticos. A partir do quarto capítulo são descritos 

os campos da pesquisa, apresentados os resultados e discussão dos mesmos. O quarto capítulo 

tem a descrição dos relatórios finais das CMSs e as discussões, contemplando as três 

categorias de análise: modelos assistenciais; participação da população e processo de trabalho. 

No quinto capítulo são apresentadas as entrevistas, que foram analisadas com a 

metodologia do discurso do sujeito coletivo. As entrevistas foram analisadas também a partir 

das três categorias: modelos assistenciais; participação da população e processo de trabalho. 

A descrição da 7ªCMS de Niterói, é presente no sexto capítulo, assim como as 

reflexões sobre esta Conferência. O penúltimo capítulo apresenta uma discussão sobre a 

Fundação Municipal de Saúde de Niterói. No último são realizadas conclusões gerais. 

A seguir são descritos os objetivos da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL:  
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 Analisar o que pensam os atores sociais (profissionais da saúde e da gestão) sobre a 

estruturação da atenção básica de Niterói, destacando a transição do PMF para ESF 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Discutir a atenção básica de Niterói através dos relatórios finais das conferências 

municipais de saúde, destacando a mudança do PMF para ESF. 

 Descrever o contexto político e social da transição do PMF para ESF 

 Analisar a transição do PMF para ESF, considerando as seguintes categorias emergentes 

do campo: Modelos Assistenciais; Participação da População e Processo de Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO  



 

18 
 

 

A Atenção Básica 

 

As ações da Atenção Básica são relevantes, pois esta é considerada uma das principais 

portas de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS é um Sistema Universal, 

destinados para todos, cabendo ao Estado, assegurar a saúde da sua população (PAIM, 2009). 

Contemplado no SUS a Atenção Básica tem o potencial de resolver aproximadamente 80% 

das demandas de saúde da população (AMARANTE, 2007). Para cumprir esse potencial a 

reestruturação da saúde deve ser concretizada. 

A reestruturação contempla a mudança de modelo assistencial (do hegemônico para o 

alternativo). Com implicações na prevenção, integralidade e promoção da saúde em oposição 

ao cuidado majoritário focado na reabilitação. 

A Atenção Básica (AB) prioriza os problemas mais frequentes e que se apresentam 

nas fases iniciais. Locais como unidades de saúde, centros comunitários e outros são foco da 

AB, e nesses espaços podem ser realizadas ações de prevenção, promoção, assistência em 

saúde. Além de ter o potencial para favorecer o estabelecimento de vínculo entre profissionais 

de saúde e população atendida. Esses aspectos são particulares da AB e caracterizam a 

reestruturação da saúde. 

Este nível de Atenção tem o potencial de viabilizar: redução do número de 

hospitalizações; redução do tempo de permanência no hospital; redução do número de 

cirurgias; maior número de ações preventivas; adequação do cuidado e outros (BRASIL, 

2007). 

No entanto, nem sempre esse potencial é alcançado.  Isso está relacionado a inúmeros 

fatores, dentre eles: nem sempre a AB é a porta de entrada do Sistema de Saúde. Os serviços 

de emergência ainda são utilizados por grande parcela da população como porta de entrada.  

AB já funcionou como um programa seletivo. Ao longo dos anos este nível de atenção 

foi definido como primeiro nível de atenção, com recursos próprios e com responsabilidade 

no cuidado da população (GIOVANELLA E MENDONÇA, 2012).   

O funcionamento e organização da AB tem atributos semelhantes aos sistematizados 

por Barbara Starfield (2002), referentes à APS, são eles: primeiro contato, definido como 

porta de entrada preferencial; longitudinalidade, responsabilidade pelo usuário com 

continuidade da relação equipe/usuário ao longo da vida, independente da presença ou 

ausência de doença; coordenação do cuidado, coordenação das diversas ações e serviços para 

resolver necessidades menos frequentes e mais complexas e por fim; cuidado integral, 
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considerando os âmbitos físico, psíquico e social da saúde dentro dos limites da equipe de 

saúde (STARFIELD, 2002). A discussão nacional sobre cuidado integral engloba aspectos 

mais amplos, tais como: Acolhimento; Vinculo/responsabilização e Qualidade da atenção; 

Participação Popular, dentre outros. 

Franco, Bueno e Merhy (1999), definem acolhimento como dispositivo que interroga 

os processos que interferem na relação clinica das práticas de saúde e interfere no 

compromisso que é estabelecido entre o profissional e o usuário. Os autores chamam a 

atenção que é impreterível o acolhimento e o vínculo para que ocorra a responsabilização. 

E o atributo qualidade da atenção é apontado por Silva Júnior e Mascarenhas (2004) 

como um atributo que incorpora os benefícios e riscos, em uma tentativa de obter o equilíbrio 

entre estes, mas que são influenciados por fatores econômicos, valores dos usuários dos 

serviços de saúde e outros. Os autores apontam que a qualidade da atenção vem sendo 

estudada desde a década de 60, por pesquisadores como Donabedian, indicando que esta visa 

o equilíbrio entre os riscos e benefícios, além de ser influenciada por aspectos, tais como: 

acesso; continuidade, coordenação e satisfação do usuário. 

Silva Júnior e Mascarenhas (2004) ainda baseado no pensamento de Donabedian, 

apontam que a qualidade da atenção contempla os seguintes componentes: estrutura; processo 

e resultado. Sendo que a estrutura corresponde a toda parte estável de um programa ou uma 

política, que podem ser tanto a estrutura física ou o desenho institucional. O processo 

corresponde às atividades e procedimentos realizados pelos profissionais de saúde. Já com 

relação os resultados, se referem à atenção prestada, que pode modificar o quadro de saúde do 

usuário ou da população. 

A AB deve se organizar para atender as necessidades das famílias, contemplando as 

características anteriormente descritas, mas o bom funcionamento desse nível de atenção não 

depende exclusivamente da ação da equipe.  

O funcionamento da AB segue a lógica da regionalização e descentralização. A 

regionalização e descentralização são princípios e diretrizes que organizam o funcionamento 

do SUS e estão vinculados ao processo de municipalização da saúde. 

O município passa a ter maior autonomia para realizar ações de saúde, planejando e 

executando ações coerentes com a realidade da população, podendo traçar as estratégias de 

prevenção de agravos, promoção da saúde e reabilitação.  

A regionalização deverá contemplar a lógica do planejamento integrado, destacando a 

noção de territorialidade, a identificação de prioridades de intervenção, assegurando o acesso 

do cidadão a todas as ações e serviços necessários para resolução de seus problemas, mesmo 
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que os serviços não estejam no seu território, otimizando os recursos disponíveis (BRASIL, 

2002). 

O município que não tiver em seu território os serviços de saúde necessários para 

solucionar as demandas de saúde de sua população pactuará com outro, que disponha do 

serviço, assegurando a continuidade do cuidado. 

A descentralização possibilitou relativa autonomia aos municípios. Com o Pacto Pela 

Saúde (2006) os municípios passaram a receber recursos federais por meio de cinco blocos de 

financiamento (PAIM, 2009). 

No caso da Atenção Básica, o financiamento é dividido em piso fixo e variável. O piso 

fixo é calculado de acordo com a população. O piso variável, é um incremento, está associado 

à adesão do município aos programas do governo federal. A ESF é um exemplo desse 

incremento financeiro. Cada equipe implementada representa um acréscimo no repasse 

federal (PAIM, 2009). Esse incentivo destaca o investimento do governo para organizar a 

assistência em saúde seguindo o modelo alternativo (ESF) como principal porta de entrada, 

organizando o SUS, no nível municipal. 

 

A Atenção Básica em Niterói e um pouco do contexto político 

 

Niterói que foi capital do antigo estado do Rio de Janeiro. Em 1975 com a fusão dos 

estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, o município perde a condição de capital. Tendo 

como conseqüência a diminuição do poder econômico e político.  

Na década de 70, o município tinha uma Rede estadual, unidades vinculadas à 

previdência social e o Hospital Antônio Pedro (HUAP). Em 1975 foi criada a Secretaria 

Municipal de Saúde e Promoção Social da prefeitura de Niterói, que administrava três 

cemitérios, desenvolvia ações de saúde, através de campanhas e não tinha unidades de 

prestações de serviços de saúde (MASCARENHAS, 2003). 

No final da década de 70 o município desenvolveu propostas de estruturação de um 

modelo assistencial baseado nos princípios de universalização, hierarquização e integralidade, 

tentando romper com a separação entre prevenção e assistência, mantendo diálogo com os 

movimentos sociais. A referência para execução dessas propostas foi Atenção Primária em 

Saúde (MASCARENHAS, 2003). Niterói desenvolveu ações da APS anteriormente a maioria 

dos municípios do país. 
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Niterói tem como marca de sua constituição histórica movimentos progressistas e de 

esquerda. Consequentemente tinha um movimento social ativo formado desde a década de 80, 

com características de um conselho e com influência direta na política local. Seu contexto 

político contemplou diversos movimentos que tiveram implicações diretas na estrutura da 

saúde (GOULART, 2002), estabelecendo pressões políticas necessárias, para viabilizar 

mudanças. 

Niterói foi pioneiro na implantação da AB no país.  GOULART (2002), 

MASCARENHAS (2003), HUBNER e FRANCO (2007) e BONET (2014) destacam que no 

final da década de 70, o município já estava desenvolvendo propostas para: construção de 

uma rede municipal de saúde, fundamentada na Atenção Primária da Organização Mundial de 

Saúde (OMS); projeto de ações Integradas, conhecido como Projeto Niterói (década de 80); 

municipalização e criação de distritos (final da década de 80); Implantação de programa 

médico de família (década de 90) dentre outras ações. 

Para conhecer o modelo de medicina familiar, adotado em Niterói em 1991 é 

importante descrever os movimentos realizados pela Secretaria Municipal de saúde que 

estabeleceu uma parceria com o governo Cubano. Essa parceria é oficializada através de um 

convênio de colaboração técnico-cientifica, na qual um técnico do Ministério da Saúde 

Cubano assessorou uma equipe multiprofissional, elaborando a proposta de saúde da família 

para o município de Niterói (HUBNER; FRANCO, 2007). Após parceria estabelecida foi 

formulado o Programa Médico de Família. 

O modelo Programa Médico de Família (PMF) de Niterói tem como principal aspecto 

a responsabilização sanitária. As equipes são responsáveis pela saúde das famílias, busca de 

casos e no levantamento epidemiológico da população.   

Esse modelo foi implantado pautando-se na equidade, ou seja, destinado à população 

mais vulnerável do município (MASCARENHAS, 2003). Para sua execução foram 

considerados os seguintes aspectos: bairros de baixa renda, não atendidos pelo poder público 

local, com equipamentos sociais; estrutura geograficamente fechada, constituindo conjunto 

populacional definido, com perfil socioeconômico semelhante, com vistas à adscrição da 

clientela ao serviço; existência, na área, de organização comunitária com vínculos locais e 

perspectivas organizativas, que permitissem co-gestão do modelo e demais aspectos. 

Sobre o contrato dos profissionais de saúde, destaca-se que estes são contratados pelas 

associações de moradores em regime de 40 horas de trabalho semanal, regidos pela CLT, 

através de repasse integral de recursos financeiros do poder público municipal às associações, 

configurando a co-gestão. Como pré requisito para esse repasse as associações necessitam 
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estar legalmente constituídas. Os módulos são divididos em microáreas, cada microárea tem 

em média 1200 pessoas; a carga horária de 40 horas, dividida entre ações de consultório (20 

horas) e ações de campo (20 horas) (MASCARENHAS, 2003), (HUBNER, FRANCO, 2007).  

Esses aspectos ajudam a caracterizar o modelo de saúde adotado em Niterói. 

Atualmente há um alinhamento do governo federal para que todo o Brasil adote uma mesmo 

modalidade na Atenção Básica. Esta modalidade é a ESF. Comparado ao modelo 

hegemônico, tanto o PMF quanto a ESF são modelos alternativos. No entanto, são diferentes 

no processo de trabalho e participação da população. 

 A adesão à ESF não é obrigatória, preservando o caráter de autonomia dos municípios 

para gerir sua saúde, mas a não adesão implica o não repasse de verbas do PAB variável da 

AB. 

Mattos (2002) aponta que o Governo Federal adotou o PSF/ESF para reestruturar a 

atenção básica do país. Quando essa postura foi realizada as propostas alternativas, como a 

realizada em Niterói, passaram a ficar em segundo plano.  

A uniformização da atenção realizada no país na atenção básica e garantia de 

qualidade desta é um aspecto que deve ser considerado, principalmente em função da 

dimensão continental do país. Mas também as particularidades devem ser levadas em 

consideração, principalmente para os municípios que já adotavam uma proposta alternativa, 

com características semelhantes à proposta da ESF, antes desta ser definida como modalidade 

de estruturação da atenção básica.  

No decorrer das entrevistas realizadas, os entrevistados que já ocuparam cargo de 

gestão no município, indicaram que não houve uma pressão do Ministério da Saúde para 

adotar a modalidade da ESF. No entanto, o fato do PMF não ter todas as características da 

Estratégia implicou que o município não recebeu por algum tempo o repasse de algumas 

verbas. 

 

 

 

 

A ESF no Brasil 

 

A ESF é formada por equipe multiprofissional com composição mínima de: um 

médico generalista, ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, 

enfermeiro generalista ou enfermeiro especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de 
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enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Pode ser acrescentado à equipe 

multiprofissional, profissionais de saúde bucal (ou equipe de Saúde Bucal), formado por: 

cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e\ou técnico em 

saúde bucal (BRASIL, 2012). 

Segundo o Ministério da Saúde, o número de ACS deve ser suficiente para cobrir toda 

a população cadastrada. Cada ACS deve ser responsável por no máximo 750 pessoas. Cada 

equipe deve ter até 12 ACS. Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por até 

4000 pessoas de um território. A carga horária estabelecida é de 40 horas semanais para todos 

profissionais, exceto o profissional médico, que poderá atuar em até duas equipes, podendo 

ser contratado por 20 ou 30 horas semanais. Destaca-se que na carga horária de 40 horas, há 

necessidade de 32 horas para atividades na equipe, podendo, de acordo com decisão prévia e 

autorização do gestor, ser dedicada as demais 8 horas para prestação de serviços na rede de 

Urgência e Emergência do município, ou para atividades de apoio matricial (NASF), 

qualificação e\ou educação permanente, como especialização em saúde da família e de 

comunidade (BRASIL, 2012). 

A configuração apresentada anteriormente, corresponde a formação atual (2015) da 

ESF, o modelo que articula princípios da Medicina na Comunidade, incorpora contribuições 

da epidemiologia, da administração e do planejamento em saúde (TEIXEIRA, 2006). 

A origem da Saúde da Família se caracterizava em um programa vertical, implantado 

nas regiões Norte e Nordeste do país, buscando interromper a expansão de epidemia de cólera 

no início dos anos 90. Essa proposta foi readaptada nos níveis estaduais, e posteriormente no 

nível federal com o PACS (Programa Agente Comunitário de Saúde) 1991, posteriormente 

PSF. Com o passar dos anos o PSF passou a ser a principal estratégia do Ministério da Saúde 

para viabilizar a mudança no modelo de atenção à saúde no SUS, buscando atender os 

princípios e diretrizes. Essa mudança de programa para Estratégia teve início em 1994 

(TEIXEIRA, 2006). 

Apesar da expansão do número de equipes do PSF implantadas no território nacional, 

não se pode assegurar que as ações realizadas signifiquem mudança nas práticas das equipes e 

da forma de organização do processo de trabalho (TEIXEIRA, 2006). Esse fator está 

associado a uma série de elementos desfavoráveis tais como: limitação dos recursos 

financeiros; pressão do empresariado médico-hospitalar dando destaque aos serviços de média 

e alta complexidade, dentre outros. Teixeira (2006) também aponta que os nós críticos 

referentes ao modelo de atenção, se referem basicamente ao financiamento e ao 

desenvolvimento pessoal.  
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Segundo a autora (TEIXEIRA, 2006), o financiamento pode atuar como mecanismo 

indutor de mudanças no modelo de atenção, assim como as políticas de formação e 

capacitação tem o potencial de contribuir ou restringir as possibilidades de transformação das 

práticas (TEIXEIRA, 2006).  Ou seja, municípios podem aderir a ESF para receber recursos 

financeiros e assim estruturar a atenção básica local. Nessas condições a adesão estaria mais 

vinculada ao financiamento do que por afinidade ideológica com a proposta ou mesmo por 

uma avaliação que a mesma é uma boa alternativa para o município. Com relação às políticas 

de formação, estas podem funcionar como uma via de mão dupla seja potencializando novas 

práticas de cuidado ou reproduzindo. 

Uma reflexão importante para fazer com relação à ESF, diz respeito à sua proposta 

inicial, enquanto programa realizado em algumas regiões do país e seu processo evolutivo, 

passando para uma estratégia. Talvez como programa, fosse menos complexo atingir os 

objetivos. Enquanto estratégia, muitos obstáculos precisam ser superados, como o 

enfrentamento às empresas de medicamentos e de equipamentos de exames de alta e média 

complexidade. Esse enfrentamento requer posição firme e posicionamento político estratégico 

para enfrentar empresas que tentam ditar a organização do cuidado em saúde colocando como 

prioridade o lucro e não as condições do processo de saúde e doença da população, assim 

como a condição de acesso da população as diversas tecnologias. Dessa forma, é possível 

verificar que o campo da saúde engloba diversos interesses, tanto econômicos quanto de 

cuidado e bem estar. 

Sendo assim o papel que a ESF ocupa no país não é tarefa simples. Uma vez que esta 

organiza a atenção básica do país, fazendo um alinhamento de como deve funcionar à atenção 

à saúde de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. Documentos do Ministério da Saúde 

orientam os municípios a respeito da composição das equipes, repasses financeiros, ações de 

saúde prioritárias e outros aspectos. No entanto, somente quando a ESF é realizada em ato, na 

particularidade dos municípios, é que podemos enxergar os nós críticos e os pontos de 

avanços. Sua adesão não é obrigatória, mas quando os recursos são escassos, abrir mão 

desses, pode significar prejudicar a atenção básica do município. A maioria dos municípios do 

país são de pequeno porte, com população menor do que 100 mil habitantes, e necessitam do 

repasse da verba federal para gerir a atenção básica, por não possuir receita própria, que 

viabilize o financiamento de outra modalidade de cuidado nesse nível de atenção que não seja 

o formato da ESF. 

No entanto, os municípios com mais de 100 mil habitantes também aderiram à ESF, o 

que pode gerar reflexões que, em alguns casos, estes também não possuem autonomia 
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financeira para sustentar outra modalidade que não seja a ESF, mesmo aqueles que possuem 

tradição histórica de serem precursores da atenção básica do país, por terem construído 

propostas alternativas, como o Programa Médico de Família do município de Niterói. 

TEIXEIRA (2006) problematiza a forma como a expansão da ESF vem ocorrendo nos 

municípios com mais de 100 mil habitantes. Segundo a autora, duas questões merecem ser 

investigadas a primeira, está relacionada aos grandes centros urbanos, quando a Saúde da 

Família passa a competir, com o modelo médico assistencial hegemônico, passando a 

enfrentar resistências de vários atores, com os próprios profissionais de saúde. A segunda, 

está relacionada, a resistência da população usuária, habituada a consumir serviços 

especializados mesmo no nível de atenção básica. 

 Por fim, a autora conclui essa argumentação ponderando sobre a relevância de realizar 

uma flexibilização da proposta da ESF. Buscando a adesão da população e dos profissionais, 

atores sociais muito importantes para viabilizar a mudança do modelo de atenção 

(TEIXEIRA, 2006). Argumentação pertinente ao objeto investigado nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ESF e o PMF: Pontos positivos e entraves 

 

Esta sessão pretende apontar os principais aspectos do PMF de Niterói e da ESF, as 

semelhanças e os entraves presentes em cada modalidade. Destaca-se que o PMF contém 

atributos semelhantes aos compartilhados pela ESF, como por exemplo: o cuidado, o vínculo, 

a responsabilização, o acolhimento, o território, além de outros atributos relevantes. Ambos 

são modelos alternativos para o cuidado em saúde. No entanto, são diferentes no processo de 

trabalho e na forma de participação da população. 
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Ao estudar em profundidade cada modalidade, ficam evidentes as diferenças. Uma 

importante diferença está baseada no fato de que o PMF foi destinado para a população que 

mais necessitava dos cuidados de saúde, princípio norteador da equidade. Enquanto que a 

ESF, busca ser universal, destinada para toda população, contemplando também a equidade.  

Moreira (2012) aponta algumas das particularidades do PMF em relação à ESF. 

Apesar das duas modalidades se basearem no território, o cadastramento das famílias é 

realizado de maneira diferente, enquanto na ESF o ACS é responsável por essa função, no 

PMF, o médico e o técnico, que assim como na ESF também é morador da área adscrita (o 

técnico) realizam essa tarefa. Esse seria o primeiro contato com a população do território, a 

fim de compreender a dinâmica social do mesmo. Essa diferença está associada à discussão 

sobre processo de trabalho. 

A distribuição da carga horária dos profissionais também se diferencia. No PMF os 

médicos têm carga horária especificada de trabalho, atuação no campo (20h) e no consultório 

(20h), já na ESF não há especificação da carga horária destinada ao trabalho de campo. A 

descrição é mais generalizada, fazendo referência às atividades da equipe de saúde da família. 

Às 20 horas de trabalho de campo do PMF, visa estimular a equipe, principalmente o médico 

a “deixar o consultório” para que se defronte com novas situações, quebrando paradigmas, 

viabilizando melhor compreensão da sociedade para viabilizar o seu trabalho (MOREIRA, 

2012). 

A equipe do PMF deve se reunir trimestralmente com a comunidade para avaliar o 

processo de trabalho, refletir sobre a metodologia do programa a serem avaliadas, essas ações 

caracterizam a reunião do setor (setor é considerada a área de abrangência da equipe) que 

segundo Moreira (2012) tem caráter diferente das ações educativas dos grupos de hipertensos, 

puericultura, gestantes e outros. Segundo o autor, o PMF aposta na inserção do médico no 

território como forma de incorporar outra lógica de trabalho, valorizando o vínculo, 

explorando as tecnologias leves, sem desconsiderar as tecnologias leves-duras e duras, 

buscando estabelecer com a população vínculo, acesso, autonomia e outros atributos. 

A inserção do médico no território tem o objetivo de adotar a postura de que o médico 

pode estar inserido na atenção básica e ser um diferencial para as mudanças de paradigmas 

quanto à atuação desse profissional (MOREIRA, 2012). O autor destaca essa estratégia como 

relevante não só para a estruturação da atenção básica no município de Niterói, como também 

para a transformação da cultura que envolve o profissional médico. Considerando que nessa 

lógica a troca de saberes é uma ferramenta fundamental no cuidado em saúde, tanto o 

conhecimento técnico do médico é relevante, quanto o conhecimento do usuário.  
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O Grupo Básico de Trabalho (GBT) do PMF é constituído por um coordenador e uma 

equipe de supervisores. Cabe ao coordenador estabelecer o elo entre equipe e as demais 

instâncias como a secretaria municipal de saúde e outras; estabelecer articulações 

intersetoriais e interinstitucionais que envolvem os interesses do PMF ou da comunidade; 

responsável pelo controle metodológico estabelecendo o gerenciamento dos supervisores e 

equipe básica (médico e auxiliar ou técnico); responsável pela reunião trimestral com o GBT, 

para avaliação da metodologia empregada no PMF (MOREIRA, 2012). A supervisão 

constante do PMF é uma tática que busca garantir que de fato ocorram mudanças nas práticas 

de cuidado, rompendo com a lógica hospitalocêntrica. Proposta semelhante a supervisão do 

PMF, é o Núcleo de apoio à Saúde da Família (NASF). 

As supervisões do PMF, assim como o próprio Programa, foram inspiradas no modelo 

cubano de saúde. No entanto, se diferencia deste em alguns aspectos.  No modelo cubano os 

supervisores são docentes da Faculdade de Medicina, no entanto, esse fato é possível porque a 

Faculdade de Medicina é subordinada ao Ministério da Saúde.  Já no Brasil as faculdades de 

medicina são subordinadas ao Ministério da Educação, o que exigiu uma adaptação do 

modelo implantado em Niterói. Os supervisores são profissionais especialistas na sua área: 

são médicos, psicólogos e outros profissionais que foram selecionados para formar a equipe 

de supervisão. Normalmente os supervisores são especialistas reconhecidos entre seus colegas 

(HUBNER; FRANCO, 2007).  

Cohen e Senna (2002) indicam que apesar do PSF (Programa Saúde da Família, base 

percussora da ESF) e o PMF compartilharem de princípios, são diferentes nas suas bases. O 

PMF foi fundado para atender a população residente em áreas de risco social e ambiental do 

município. Para mapear essas áreas foi realizado um estudo, denominado diagnóstico 

ambiental, que identificou no ano de 1992, a existência de 70 comunidades com pouca ou 

nenhuma estrutura sanitária e composta por família com renda inferior a 10 salários mínimos. 

Sendo assim, o princípio equidade norteia o PMF, ou seja, reparar as iniqüidades (reduzir as 

desigualdades, realizando o cuidado em saúde onde mais precisa) e não a igualdade, como 

está presente nos princípios do SUS e que a ESF tenta cumprir. 

Ao referir que a ESF tenta cumprir o princípio de igualdade, é válido deixar claro que 

apesar de presente em todo território nacional, nem toda população é coberta pela Estratégia, 

por diversos motivos, dentre eles o fato de que as equipes de saúde da família normalmente 

estão alocadas em lugares de maior vulnerabilidade social. O que caracteriza um movimento 

importante de democratização da saúde, na tentativa de superar a iniqüidade em saúde. Sendo 

assim, parece que a igualdade é a imagem objetivo a ser cumprida na ESF, no entanto, na sua 
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prática, ainda é preciso evitar as iniqüidades, para assim garantir a todos uma saúde justa e de 

qualidade. Inúmeros desafios precisam ser superados para a consolidação da ESF no país, 

principalmente nos municípios com mais de 100 mil habitantes, para que a universalização da 

cobertura seja assegurada.  

Teixeira e Sola (2006) apontam o PROESF (Projeto de Expansão e Consolidação da 

Saúde da Família) como um instrumento de política que tentou acompanhar e “reparar” 

alguns dos desafios da universalização da saúde através da ESF. O foco deste projeto era 

verificar as mudanças na estratégia de atenção à saúde e a qualificar os profissionais. Esses 

configuram um “nó critico” para a viabilização do processo. 

Assim como a ESF, busca superar ao longo da história seus entraves, alguns desafios 

também foram observados na consolidação do PMF em Niterói e estão relacionados à 

existência de mais de uma modalidade de cuidado em saúde no município, rede 

hospitalocêntrica e o PMF. Cohen e Senna (2002) apontaram que um dos desafios a serem 

superados pelos gestores locais estava relacionado às diferentes lógicas presentes, o PMF 

seguia uma prática de cuidado diferente da adotada na rede tradicional, mais voltada para o 

modelo hospitalocêntrico.  

Além das diferenças ideológicas e de práticas de cuidado, tensionamentos foram 

verificados na rede de saúde de Niterói, logo após a implantação do PMF, referentes às 

diferenças salariais. O PMF pagava maior salário que a rede tradicional, o que gerou inúmeros 

conflitos inclusive políticos. No entanto, os profissionais da rede do PMF poderiam ser 

demitidos e não contavam com alguns benefícios assegurados na rede conveniada, como a 

licença amamentação. Benefícios estes assegurados para os profissionais da rede tradicional 

(COHEN; SENNA, 2002).  

Sendo assim, é possível verificar que tanto a ESF, quanto o PMF, enfrentaram e 

enfrentam desafios para sua estruturação. Esses desafios muitas vezes são semelhantes, por 

contemplar o cenário nacional de estruturação da atenção básica e em outros momentos são 

diferentes, por encontrar especificidades de cada estrutura, uma relacionada à Nação, com o 

ESF, a outra, relacionada ao município de Niterói, com o PMF. 

Há diferenças entre o PMF e a ESF que se referem ao tamanho e composição da 

equipe. A equipe da ESF é maior do que a equipe do PMF e o número de famílias adscritas 

também. A forma de pagamento também é um elemento importante para ser analisado, como 

mencionado anteriormente. 

Das diferenças apresentadas entre PMF de Niterói e a ESF do governo Federal torna-

se relevante investigar como é estabelecida essa transição de modelos no município de 
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Niterói. Uma vez que Niterói apesar de ser pioneiro na reorganização da AB do país tem um 

modelo diferente do proposto pelo governo Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Para analisar o contexto da saúde, especificamente a Atenção Básica (AB), do 

município de Niterói foi escolhido como metodologia de pesquisa o estudo de caso. Segundo 

Gil (2009) o estudo de caso, é um delineamento de pesquisa flexível, mas com princípios e 

regras específicos. 

Gil (2009) aponta que o estudo de caso preserva as seguintes características: o caráter 

unitário do fenômeno pesquisado; investiga um fenômeno contemporâneo; não separa o 

fenômeno do seu contexto; é um estudo em profundidade; requer a utilização de múltiplos 

procedimentos de coleta de dados. 
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Sendo assim, por que esta pesquisa se enquadra como um estudo de caso? Por abordar 

uma parte significativa do processo de estruturação da AB de Niterói; por ser um fenômeno 

contemporâneo e de relevância nacional, além de contemplar a reestruturação da AB, 

fenômeno presente em todo o país. 

A pesquisa investigou o que pensam os atores sociais (profissionais da saúde e da 

gestão) sobre a estruturação da atenção básica de Niterói, destacando a transição do PMF para 

ESF. 

Dando ênfase tanto para as políticas municipais, quanto para os atores sociais 

envolvidos no processo, tais como: profissionais da saúde e da gestão, atores que fizeram ou 

fazem parte do processo. 

A profundidade é uma das principais características do estudo de caso. Para 

contemplar esse aspecto, foi realizado um roteiro de entrevista direcionado para os 

entrevistados. 

Entrevistar esses atores possibilitou ter um panorama de como as negociações foram 

realizadas; quais intervenções na saúde foram priorizadas, até se concretizar na política 

municipal e sua transição para a ESF. 

Considerando que um processo de transição normalmente não implica em uma simples 

ruptura, de uma modalidade para outra, mas sim de transições que podem ser marcadas, por 

conflitos e concomitância de modelos de saúde. 

O roteiro de entrevista contemplou questões sobre a história do PMF; os pontos 

positivos e negativos do Programa; a chegada do PMF no município; a transição do PMF para 

Estratégia Saúde da Família e outras questões. Considerando o ponto de vista do entrevistado. 

 Para esta pesquisa, a análise de documentos também foi realizada. Foram analisados 

os relatórios finais das Conferências Municipais de Saúde de Niterói (CMS). Análise 

considerada importante para o objeto investigado.  

Até o ano de 2015, ocorreram sete CMS, foram realizadas as análises de seis relatórios 

finais das conferências. A 6ª CMS não foi disponibilizada. Como a sétima Conferência 

ocorreu no ano de realização desta pesquisa, foi possível participar da mesma e ter acesso ao 

relatório com as propostas para serem votadas na assembleia final da conferência. 

A metodologia para a análise dos relatórios foi à seguinte: leitura na integra do 

relatório, identificação das propostas que estavam relacionadas ao tema investigado. Como a 

transição é um fenômeno contemporâneo, a fim de captar as mudanças deste processo no 

município foram selecionadas as propostas que contemplavam a atenção básica. E assim foi 

possível captar as mudanças.  
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Após a identificação das propostas que estavam relacionadas à atenção básica, foi 

realizado o agrupamento de propostas com o mesmo conteúdo, a partir desse agrupamento, 

foram identificadas quatro categorias: trabalho; participação da população; organização do 

serviço e integralidade.  

Com a revisão de literatura, para posterior discussão sobre as propostas. Identificou-se 

a necessidade de rever as categorias, foram definidas três: modelo assistencial, participação 

da população e processo de trabalho. Consideramos que a integralidade é transversal as 

categorias definidas. 

Apesar do estudo de caso ter raízes nas discussões de casos clínicos da medicina e da 

psicologia (KEEN, 2009), não será esse aspecto abordado nessa pesquisa. Os estudos de casos 

podem utilizar dezenas de métodos qualitativos, tais como: entrevistas; análise de 

documentos; dentre outros. Para esta pesquisa foram incorporadas tais ferramentas. 

Becker (1997) destaca que o estudo de caso em Ciências Sociais não se refere a 

indivíduos, mas sim a uma organização ou comunidade. Esse aspecto foi levado em 

consideração nesta pesquisa. Uma vez que se trata do estudo de um município. O autor faz 

alerta a alguns possíveis vieses que devem ser evitados, como a necessidade de provar uma 

hipótese, podendo gerar dificuldades para identificar aspectos contrários. Ou seja, ao entrar 

em campo o pesquisador deve estar atento ao contexto, ao discurso dos sujeitos e não deve 

tentar provar sua hipótese. Outro possível viés está relacionado aos vínculos estabelecidos no 

campo de investigação. Os vínculos podem atrapalhar a identificação de problemas no 

funcionamento dos serviços de saúde. Ou seja, o pesquisador deve estar atento ao discurso do 

entrevistado, mas não enviesar o estudo com a percepção de um único informante, por 

exemplo. Dessa forma foram realizadas entrevistas com diferentes atores. 

Para evitar tais vieses, o autor evidencia a necessidade de escrever, realizando 

relatórios completos sobre as observações realizadas em campo, em todos os momentos da 

pesquisa. A escrita de todos os aspectos, incluindo as impressões geradas no pesquisador, 

deve ser realizada com freqüência para colaborar na análise futura (BECKER, 1997). Este 

processo foi realizado.  

O estudo de caso permite a identificação de aspectos que não foram considerados 

como problemas, em um primeiro momento, mas podem ser identificados com a observação 

prolongada e imersão no campo (BECKER, 1997). Ou seja, quanto mais o estudo se 

aprofunda menos superficial se torna. O estudo exige uma flexibilização do pesquisador à 

possibilidade de novas questões surgirem durante a pesquisa. 
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 Considerando essa observação, destaca-se que em um primeiro momento, no projeto 

desta pesquisa, foram consideradas que as categorias de análise que poderiam surgir seriam: o 

acolhimento, o vínculo/responsabilização e a qualidade da atenção. Aspectos que fazem parte 

da discussão nacional sobre a atenção básica. No entanto, na análise dos relatórios finais das 

CMS, na análise das entrevistas, outras categorias emergiram do campo, são elas: modelo 

assistencial, participação da população e processo de trabalho. 

Sobre a realização de entrevistas destaca-se a importância de identificar o melhor 

momento para realizá-las e o que perguntar (FOOTE-WHYTE, 1990). Desse modo, foi 

realizado um roteiro de perguntas para os entrevistados, assim como buscou-se o melhor 

momento para realizar as entrevistas. O roteiro serviu de base, para que as questões 

surgissem. As entrevistas com atores ajudaram na identificação do tema investigado.  

A análise das entrevistas foi baseada na metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), que é uma técnica de tabulação e organização de dados qualitativos, desenvolvidos 

por Lefreve e Lefreve, na década de 90, tem como fundamento a teoria da representação 

social. O discurso do DSC é um discurso-síntese, com partes de discurso com sentido 

semelhante, por meio de procedimentos sistemáticos e padronizados. O DSC é uma proposta 

de reconstituição de um ser coletivo, formando um discurso, em primeira pessoa do singular. 

Seria o social falando na primeira pessoa do singular (FIGUEIREDO et al., 2013). 

O DSC foi uma base para a análise das entrevistas que contou com outras etapas, 

como a identificação das ideias centrais referentes ao tema investigado. Assim como na 

análise dos relatórios finais das conferencias, nos discursos dos entrevistados também foram 

identificados elementos semelhantes que formaram as três categorias analisadas. Sendo assim, 

foram classificados e analisados o DSC nas categorias definidas. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas. Após a transcrição foram analisadas e 

identificados elementos que tinham conteúdo que faziam referência às três categorias 

anteriormente citadas. Os conteúdos de cada entrevista foram agrupados por categorias. A 

categoria processo de trabalho foi formada pelo conteúdo das dez entrevistas que fizeram 

referência a esse tema. O mesmo procedimento foi realizado para as outras duas categorias 

(modelo assistencial e participação da população), compondo o DSC. 

As análises dos relatórios das CMS e entrevistas possibilitaram a identificação de 

elementos importantes na organização da atenção básica do município, considerando a 

transição. Como por exemplo, na análise dos relatórios foram identificadas propostas que 

solicitavam a inserção de outros profissionais da saúde, no entanto, por ser um documento 

pontual, não é possível identificar o motivo. Nas entrevistas a inserção de outros profissionais 
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como dentistas, ACS, enfermeiros, foram apontados pelos entrevistados como: a adaptação do 

PMF para ESF, mas também como necessidade de rever a metodologia do Programa e 

também contemplar demandas de saúde da população. Sendo assim, todos os campos foram 

base para a composição desta dissertação. 

Os dados produzidos através das entrevistas também foram analisados a partir de 

categorias emergentes. 

 

  

QUADRO 1 - ENTREVISTAS  

Atores sociais (profissionais da saúde e da gestão) sobre a estruturação da 

atenção básica de Niterói 

Número de 

Entrevistas 

Professor da UFF (que teve experiência com a atenção básica de Niterói). 1 

Sindicalista (que tem como tema de pesquisa questões referentes ao PMF)   1 

Profissional que foi responsável pela gestão do PMF 1 

Profissional que fez parte da equipe que implantou o PMF 1 

Profissional médico que fez parte da equipe de profissionais que foram para 

Cuba 

1 

Profissional Ex secretário de saúde de Niterói 1 

Profissional médico supervisor 1 

Profissional dentista que atua no PMF 1 

Profissional médico que atuou nos primeiros anos do PMF 1 

Profissional médico que atua no PMF 1 

Total 10 

 

Foram realizadas dez entrevistas, com profissionais da saúde e profissionais da gestão. 

Utilizou-se a técnica bola de neve. Esta técnica consiste em um entrevistado indicar um outro, 

até atingir a saturação, ou seja, quando o conteúdo investigado torna-se repetitivo nos 

discursos dos entrevistados.   
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CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

As pesquisas que envolvem seres humanos precisam respeitar a Resolução 466 de 12 

de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), as suas diretrizes e normas. A 

presente resolução define os passos necessários para que uma pesquisa se desenvolva, sem 

colocar em risco a vida da população envolvida nos estudos, respeitando a autonomia, não 

maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros princípios (BRASIL, 2012).  

A pesquisa desenvolvida respeitou os aspetos éticos referentes à pesquisa com seres 

humanos. Teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUAP e da prefeitura 

de Niterói. Os termos de consentimentos foram lidos e assinados pelos participantes. E o CEP 

do HUAP aprovou o projeto CAAE 46530615.8.0000.5243. Assim como a prefeitura de 

Niterói. 
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CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CMS) E A ATENÇÃO BÁSICA DE 

NITERÓI 

As conferências de saúde e os conselhos de saúde são instâncias formais que garantem 

a participação da comunidade nas diretrizes das políticas de saúde. Essa participação é 

garantida constitucionalmente (BRASIL, 1988). As conferências são espaços onde a 

participação social tem o potencial de intervir nas formulações de políticas públicas. Enquanto 

os conselhos de saúde devem formular estratégias e controlar a aplicação das políticas na 

sociedade.  

As conferências e os conselhos foram regulamentados na lei 8142 de 1990, que definiu 

a participação da comunidade na gestão do SUS através do conselho de saúde, órgão 

colegiado em caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, 

prestadores de serviços, usuários e trabalhadores. A lei também regulamenta que as 

conferências de saúde devem ocorrer, prioritariamente a cada quatro anos. A composição é 

estabelecida por: 50% usuários, 25% trabalhadores, 25% gestores e prestadores de serviços. 
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Essas formas de participação podem ser consideradas como principais caminhos para 

influenciar as políticas públicas de saúde do país, por ser um espaço institucionalizado. No 

entanto, não é assegurado que as propostas elaboradas nas conferências se tornem políticas. 

Existem muitos fatores que interferem nas políticas, é importante assegurar o espaço de 

participação, no entanto, não há garantias que esta resulte necessariamente em uma política. 

 Alguns autores discutem esse ponto, problematizando e indicando que o 

reconhecimento, institucionaliza a participação, criando um ambiente formal, reconhecendo 

que esta deve ocorrer, mas também pode ser uma forma sutil de negar legitimidade, ou 

conferir legitimidade constituída (ESCOREL & MOREIRA, 2012). Ou seja, há um espaço 

para participação, mas não está assegurado que o produto deste movimento se tornará uma 

política. 

A Conferência Nacional é um espaço de intensas discussões sobre propostas que 

devem compor as políticas de saúde para o país. A Conferência Municipal de Saúde é um 

espaço onde são realizadas propostas no nível local, além de apresentar conjuntura, mesmo 

que pontual, do contexto local. Para esta dissertação, foram analisadas as conferências 

municipais (1991-2015) de saúde, buscando responder ao objetivo específico de discutir a 

atenção básica de Niterói através dos relatórios finais das conferências municipais, 

destacando a mudança do PMF para ESF. 

Existem várias formas de analisar relatórios finais das conferências de saúde. Pereira 

(2013) destaca que as Conferências Nacionais de Saúde têm se tornado uma arena estratégica 

para a efetivação da participação social, mas que vivenciam dilemas importantes, como a 

qualidade da representação e sua efetividade, colocando em questão seu caráter deliberativo 

na antecipação da formulação da política de saúde. 

 Sobre a análise dos relatórios, destaca-se que normalmente as análises desse tipo de 

documento são realizadas a partir das Conferências Nacionais, que discutem a políticas de 

saúde no nível macro. Para essa discussão, consideramos fundamental a análise local, uma 

vez que esta dissertação realiza um estudo de caso sobre o município de Niterói. O caminho 

escolhido para está discussão foi: a leitura dos relatórios finais disponíveis, destacando em 

cada um as proposta referentes à estruturação da atenção básica no município, a fim de 

identificar a mudança do modelo do PMF para ESF.  
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A análise feita a seguir é baseada nas Conferências Municipais de Saúde (CMS) de 

Niterói. Os documentos foram disponibilizados pelo Conselho Municipal de Saúde, após 

tramite burocrático, com os seguintes passos: explicar no Conselho o motivo do interesse nos 

relatórios, diante desse movimento foi gerado um protocolo na prefeitura, até a 

disponibilização, pelo Conselho, dos documentos referentes aos relatórios finais das CMS. No 

momento da aquisição dos documentos foi informado que o relatório da 6ªCMS não seria 

disponibilizado, uma vez que este não foi aprovado na Câmara.  

Sendo assim, as análises executadas não contemplam a 6ª CMS. Destaca-se que a 

primeira Conferência ocorreu em 1991, quando o PMF ainda não estava estruturado (o PMF 

foi implantado no município em 1992 (MASCARENHAS, 2003). Porém a análise permite ter 

um panorama das necessidades locais, cenário político, estruturação da atenção básica, que é 

o foco desta dissertação, além de identificar ações que viabilizaram a estrutura do PMF, 

dentre outros aspectos. 

 Mesmo sendo um documento pontual, a repetição ou omissão de características 

referentes à atenção básica, continuidades e mudanças potencializam elementos para o 

entendimento de como o processo de estruturação da atenção básica foi realizado no 

município. Foi verificada contradições, propostas que defendiam o PMF como único modelo 

para atenção básica do município e propostas de tinham características da ESF. Verificou-se 

que existem contradições também com relação à forma de contratação, exclusivamente por 

concurso público ou através de seleção. 

 

Breve resumo das Conferências Municipais de Saúde 

No relatório da 1ªCMS consta que esta ocorreu em 1991, com a seguinte dinâmica, 

mesas redondas, seguindo de debates em grupo, para apresentação de propostas para serem 

aprovadas na plenária, com os temas: Sistema Único de Saúde; modelo assistencial; 

financiamento; recursos humanos; legislação e participação popular. A publicação do relatório 

final foi realizada pela Fundação Municipal de Saúde. 

A segunda conferência (2ªCMS) ocorreu em 1996, no entanto, a conclusão do relatório 

final foi realizada em 1999. Teve a mesma dinâmica que a 1ªCMS e foi estruturada com a 

seguinte divisão: legislação; controle social; modelo assistencial; financiamento; 

descentralização, responsabilidade, tutela, autonomia e assuntos gerais.  
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Consta no relatório final da 3ªCMS, a seguinte divisão: município saudável; 

fortalecimento de rede assistencial como estratégia de ação pela qualidade de vida; impacto 

das ações de saúde; reforma do Estado e seus reflexos na saúde; recomendações e moções. 

 A publicação dos relatórios finais das três primeiras conferências foi realizada pela 

Fundação Municipal de Saúde. Tem como característica uma breve apresentação, seguida das 

propostas aprovadas na plenária final. 

A 4ªCMS teve como título “SUS Niterói: Desafios atuais na valorização da vida” e 

ocorreu em 2002. Nesta conferência foi votado o relatório da 3ªCMS. Tem a disposição: 

descrição das mesas redondas; grupos de trabalho; propostas e deliberações finais; modelo 

assistencial (propostas); controle social (propostas); financiamento e recursos humanos 

(propostas); conjuntura nacional (propostas); moções; anexos. Consta que nem todas 

propostas foram votadas na conferência, devido ao grande número de destaques e calorosas 

discussões. Foi registrado que ao fim de mais de 12 horas de trabalho a finalização dos 

destaques, deveria ocorrer em uma reunião do Conselho Municipal de Saúde. Realizada em 

outubro de 2003. 

No relatório final da 5ªCMS (2007) consta que durante os dias de conferência 

ocorreram discussões sobre: a proposta do Ministério da Saúde de implantar Fundações 

Estatuais de caráter privado, sobre a reestruturação da forma de financiamento do setor 

público e do setor privado que estariam atuando, segundo o relatório de forma complementar 

para o SUS; a questão dos recursos humanos, como política de Estado ou de Governo e a 

importância do Conselho Municipal de Saúde, como controle social e também como 

formulador de propostas e políticas para saúde. Nesse relatório há descrição das mesas, falas 

dos participantes; propostas e outros. 

Não foi disponibilizado o relatório final da 6ªCMS.  

A 7ªCMS ocorreu em 2015, no mesmo período em que esta dissertação foi produzida. 

Teve como título “Saúde Pública de qualidade. Para cuidar bem das pessoas. Direito do povo 

brasileiro” o mesmo da Conferência Nacional. Assim como na 5ªCMS, ocorreram ricas 

discussões sobre Fundação; financiamento e questões que envolviam a contratação dos 

profissionais da saúde (se política de Estado ou Governo). 
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As conferências municipais 

Os relatórios finais representam a síntese das propostas aprovadas. Nos relatórios 

foram registrados os diferentes discursos dos presentes, assim como alguns pontos do 

contexto econômico, político, social e registros de propostas de conferências anteriores.  

A partir das discussões, leituras sobre o tema de investigação, análise dos relatórios 

finais e entrevistas foram definidas três categorias de análise: modelos assistenciais; 

participação da população e processo de trabalho. Categorias que fazem referência as 

propostas relacionadas à atenção básica do município. 

 

Modelos assistenciais 

 

A categoria modelos assistenciais aborda propostas com as seguintes características: 

comunicação; ações intersetoriais; integração com outros serviços de diferente complexidade 

e do mesmo nível de complexidade; responsabilização/acolhimento; definição da porta de 

entrada; composição da equipe; modelos e metodologia; expansão; estrutura e outros.  

A análise que se segue corresponde à discussão sobre modelos assistências. Segundo 

Paim (2001) modelos assistenciais são combinações de tecnologias (materiais e não materiais) 

utilizadas nas intervenções sobre problemas e necessidade sociais de saúde, individuais ou 

coletivas.  

Silva Júnior e Alves (2007) definem modelos assistências como forma de organização 

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

problemas de saúde de uma população. 

Essas definições estão relacionadas à construção do Sistema Único de Saúde, que 

contempla a discussão sobre financiamento; gestão do sistema e a(s) alternativa(s) da 

redefinição do modelo assistencial do SUS.  

O SUS é alvo de disputa de diferentes modelos, o modelo hegemônico ou modelo 

médico assistencial privatista, ou biomédico, que têm como principal característica a ênfase 

na assistência médico hospitalar e nos serviços de apoio diagnóstico; o modelo assistencial 

sanitarista, caracterizado por: campanhas, programas especiais e ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária e modelos alternativos (PAIM, 2001). 
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Koifman (2001) aponta que a maioria das Universidades, estruturaram seus currículos 

baseados no modelo biomédico. No entanto, críticas são realizadas com relação a esse modelo 

e algumas Universidades estão realizando um movimento de reformulação dos seus 

currículos. Buscando outros modelos que não reduzam o ser humano aos aspectos biológicos. 

A construção dos modelos assistenciais vincula-se a um processo econômico, político 

e social que perpassa a história do país. Como apontam Silva Júnior e Alves (2007), no início 

da Republica, as campanhas de saúde estavam relacionadas à febre amarela, varíola e pestes. 

As campanhas tinham relações diretas com os interesses econômicos, visto que o país tinha 

uma economia agroexportadora. Com o passar dos anos, mudanças ocorreram, como a 

incorporação de indústrias no sistema de produção, conseqüentemente, houve aumento do 

grupo de trabalhadores urbanos, associado a esse processo, reivindicações por políticas 

previdenciárias e de assistência à saúde. Os trabalhadores associados as suas empresas, 

organizaram as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs), que eram regulamentadas pelo 

Estado (1923). 

Ainda segundo os autores, a partir da década de 1930 são realizados programas 

verticais, com características mais duradouras, tais como: vacinação, tuberculose, doenças 

sexualmente transmissíveis e outros. Esses programas eram baseados em saberes tradicionais 

da biologia, epidemiologia, que em alguns momentos não consideravam as questões sociais, 

nem a variedade de manifestações que um agravo poderia exercer em cada região do país, ou 

mesmo nos diferentes grupos populacionais. 

A estruturação das redes estaduais de saúde da década de 1930 se baseou nos 

programas verticais, tendo como público alvo a população mais pobre. A população mais 

abastada procurava cuidados de saúde nos consultórios médicos privados. Nessa mesma 

década houve a configuração dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs). As CAPs eram 

de determinadas empresas, já as IAPs, eram destinadas as categorias profissionais. Cada IAP 

tinha uma rede de ambulatório e hospitais para realizar a assistência à doença, favorecendo a 

reabilitação dos trabalhadores. 

A assistência médica previdenciária da década de 1940 e 1950 estava centrada nos 

aspectos biológicos e individuais relacionados às doenças voltadas para a assistência 

hospitalar (modelo biomédico). Os IAPs se fortaleceram com a adesão de novas categorias 

profissionais e realização de procedimentos especializados. As ações de políticas públicas 

estavam concentradas nos programas verticalizados, configurando uma desarticulação entre as 

ações de saúde pública e as ações de assistência à saúde individual. 
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Na década de 1960, no governo militar, houve a unificação dos IAPs ao Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS) que manteve o foco nas ações de assistencial voltadas 

para o indivíduo. Na década de 1970 houve a definição do Sistema Nacional de Saúde e a 

identificação de alguns limites relacionados ao modelo biomédico, como a pouca efetividade 

na solução dos problemas vinculados ao processo de urbanização, tais como doenças 

psicossomáticas, violência, doenças crônico-degenerativas e outros. 

A lógica da clínica biomédica não assimilava a complexidade das queixas e sintomas, 

tendo como consequência, a postura dos profissionais da saúde, principalmente dos médicos, 

de solicitarem exames complementares buscando rastrear as queixas difusas. Os custos para 

manutenção dessa lógica se tornaram excessivamente elevados. A população mais pobre 

encontrava dificuldade para ter acesso às ações de saúde, visto que esbarravam no quesito 

financeiro. Evidenciando mais uma vez os limites do modelo. 

Ainda na década de 1970, fica evidente o debate sobre racionalização dos custos na 

saúde. Há a necessidade de repensar os modelos assistências, nesse contexto, são pensadas 

propostas alternativas, dentre elas a Atenção Primária em Saúde, que no Brasil, teve um 

debate próprio, relacionados à Reforma Sanitária Brasileira, que influenciou na criação do 

SUS. 

Alguns municípios realizaram redes de atenção à saúde modelos alternativos (Niterói, 

Londrina, Campinas e outros) baseados na proposta da Atenção Primária.  

Diversas propostas alternativas surgiram na década de 1990. Os pontos em comum, 

relacionados à reformulação dos serviços de saúde são: valorização do território, identificado 

como espaço onde as pessoas vivem, não se limitando as características geográficas; 

articulação do setor saúde com demais setores (intersetorialidade); dentre outras 

reformulações.  

A explicação desse processo histórico se faz necessária, visto que alguns modelos 

apresentados constituíram e constituem os serviços assistências de saúde, provocando em 

alguns momentos concomitância de modelos na realização do cuidado. 

Aproximando a discussão dos modelos assistenciais para o município estudando, 

Mascarenhas (2003) ressalta que PMF de Niterói é baseado no modelo de Vigilância em 

Saúde, tendo o território; o vínculo serviço-profissional, comunidade e a intersetorialidade 

como elementos importantes para estruturação da saúde no município. O modelo de 

Vigilância em Saúde é uma proposta alternativa, ao modelo biomédico. Além de buscar 

assegurar a implementação do SUS, respondendo aos seus princípios e diretrizes, 

considerando integralidade das ações de saúde.    
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O termo integralidade tem vários sentidos. Mattos (2003) descreve três grandes 

sentidos: Integralidade para designar atributos e valores de práticas de saúde; modos de 

organização de serviços de saúde e políticas. No texto da Constituição o termo está 

relacionado à prevenção e assistência. Ênfase na prevenção sem desconsiderar a assistência. 

Essa ênfase pode ser identificada nas conferências, quando há solicitações por serviços do 

PMF (prevenção), mas também por serviços especializados: “Definir e ampliar o PSF e PMF, 

enquanto estratégia de reorientação do modelo de atenção, tendo como princípio a garantia de 

acesso aos atendimentos especializados e outros de maior complexidade”. 

Paim (2003) descreve que a maioria das intervenções em saúde está voltada para o 

controle dos danos (expressa na assistência hospitalar e no modelo biomédico). Porém, antes 

dos danos, é possível pensar em intervenções que trabalhem antecedendo o risco. Segundo o 

autor, intervenções sobre esse momento constitui estratégias para o controle das causas, que 

ultrapassam o setor saúde. Mesmo assim, as políticas de saúde devem considerar os 

determinantes sociais e estruturais do modo de vida e das necessidades de saúde.  

O modelo de vigilância em saúde articula o controle de danos, riscos e causas, além de 

sugerir uma interação com as vigilâncias (epidemiológica e sanitária), a assistência médica e 

as políticas públicas. Segundo Paim (2003, 2012) esse modelo busca uma superação do 

modelo assistencial hegemônico ao articular o âmbito local, a oferta organizada, as ações 

programáticas, a intervenção social e as políticas intersetoriais.  

Discutiremos as propostas identificadas para esta categoria, considerando que o 

município adotou o modelo de Vigilância em Saúde para estruturar o PMF e as questões que 

emergiram do campo se referem à temática dos modelos assistenciais.  

 Essa categoria também aponta para as mudanças que ocorreram na atenção básica do 

município como: definição da porta de entrada para o PMF; composição da equipe; modelos e 

metodologia; expansão; estrutura e outros. O quadro a seguir apresenta uma síntese das 

propostas das conferências analisadas, referente à categoria modelos assistenciais. No 

apêndice C segue o quadro com todas as categorias, as conferências e suas respectivas 

propostas.  

Nas propostas analisadas verificou-se que, além dos serviços oferecidos 

predominantemente no PMF (promoção da saúde e prevenção de agravos e outros) há uma 

demanda por serviços especializados, característica observada ao longo das conferências. 
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Sugerindo a presença de mais de um modelo de atenção (modelo biomédico e modelo 

alternativo: PMF/PSF). Consideramos necessária fazer a discussão sobre esses aspectos 

identificados.  

Sendo assim, a partir das conferências, identificamos que o modelo alternativo 

adotado predominantemente no município, no período analisado foi o PMF. Esse modelo 

alternativo contempla a discussão realizada anteriormente, que estabelece oposição ao modelo 

hegemônico, curativo. Ao longo das conferências identificamos propostas que defendem a 

visitas domiciliares (1ªCMS), indicando que o cuidado não está restrito ao hospital. Assim 

como, identificação de fatores de riscos para evitar o adoecimento, ou cronificação de um 

agravo. 

 

 

 

 

Quadro 2- Resumos das propostas de modelos assistenciais  

CONFERÊNCIA  Categoria 1- modelos assistenciais 

1ªCMS (1991) 

-Priorização das atividades externas com visitas domiciliares; 

-garantia de porta de entrada única em todos os serviços; 

-Comunicação entre as unidades com agendamento de consultas 

garantindo conforto para população, exames, internações e 

remoções; 

2ªCMS (1996) 

-Manutenção do programa médico de família preservando a 

relação 1 médico por 1000 habitantes e equipe multiprofissional de 

supervisão e interconsulta, enquanto se busca mais recursos para 

aprimorá-lo; 

-manutenção da gestão modelo médico de família no município e 

indicativo do modelo para todo o país respeitando as diferenças 

locais e regionais; 

-melhorias na rede de emergência para melhor referenciamento 

das demandas espontâneas do PMF; 

3ªCMS (1999) 

Independente da expansão do PMF a importância de garantir o 

atendimento para população e supervisão, todos com qualidade; 

- ampliação do PMF sem a extinção das UBS;  

-necessidade de políticas intersetoriais, para garantir a qualidade 

de vida da população; 
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4ªCMS (2002) 

-Integração das ações de saúde e hierarquização do atendimento, 

integrando o PMF ao sistema, considerando a policlínica 

comunitária que efetiva a missão de organização de serviços; 

-Garantir que a base do modelo assistencial esteja dentro da ESF, 

com prioridade para as áreas de maior risco social; 

-Emergência em todos os níveis hierárquicos; 

-Recuperar e investir prioritariamente em serviços especializados; 

-Integração PMF com a rede básica; 

5ªCMS(2007) 

-Contra qualquer implantação de fundações nas redes de saúde 

pública. Que seja levada a consulta pública; 

-Ampliação da rede básica de saúde, garantindo cobertura real de 

atendimento a toda população, com condições reais de 

funcionamento (estrutura física e recursos humanos), com garantia 

de referência para unidades de maior complexidade e que as 

unidades de especialidades tenham as especialidades definidas, 

para atender a real necessidade da população; 

-Garantir a construção de unidades básicas e módulos do PMF, 

para as populações que mais necessitam; 

-Não realização de concurso para o PMF; 

-Ampliar e melhorar obras do PMF para melhor adequação da 

metodologia do PMF e do Ministério da Saúde; 

-Garantir a manutenção da equipe de supervisão do PMF como 

estratégia de educação profissional permanente e aumento da 

resolutividade das equipes básicas; 

-Garantir no município de Niterói a organização da atenção básica 

centrada na metodologia do PMF; 

-Promover estratégia de parceria entre as unidades de atenção 

básica (PMF, UBSS e Policlínicas) e o SAMU facilitando a 

comunicação entre esses serviços de forma a otimizar o 

atendimento as situações de emergência do município; 

7ªCMS (2015) 

-Implantação do PMF na comunidade do Serrão-Cubango (D); 

-A VII CMS ratifica a decisão do Pleno do Conselho Municipal de 

Saúde, que aprovou o envio à Câmara Municipal de Niterói do 

Projeto de Lei, que autoriza a criação da Fundação Estatal de 

Saúde de Niterói (8D); 

-Gestão pública estatal para gerir e executar serviços públicos- fim 

das OS´S e revogação da Lei Municipal n.3133/2015-Fundação 

Privada (D); 

-Ratificar as posições da 6ª Conferência Municipal de Saúde de 

negação da adoção de Organizações Sociais e Fundações de direito 

privado para a gestão no serviço público de saúde no município 

(D); 

-Otimização da segurança com guarda municipal e câmeras nas 

Unidades de Saúde (D); 

-Fortalecimento de um modelo de gestão pública em que haja 

somente um só sistema de saúde que de fato integre FMS e PMF 

(A); 

-Estabelecer a Estratégia Saúde da Família/PMF como eixo 

metodológico norteador da atenção básica do município; 

 -Ampliação da cobertura da estratégia saúde da família, como 
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eixo prioritário e estruturante da atuação primária do município de 

Niterói, de acordo com a portaria 2488 de 21 de outubro de 2011 

(A); 

-Garantia de cobertura de 100% de atendimento na estratégia 

saúde da família no município de Niterói (A); 

-Inclusão da equipe multiprofissional do NASF no Programa 

Médico de Família (D); 

-Implementar equipe multiprofissional de acolhimento nos 

serviços de saúde visando a qualidade da atenção de saúde (A); 

-Garantia da classificação de risco e demanda espontânea no 

acolhimento dos usuários nas unidades básicas de saúde (A) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A partir das propostas e análises das conferências é possível identificar que houve 

mudança na organização dos serviços da atenção básica do município, ao longo dos anos, em 

função das mudanças de modelo. Ao discutir a categoria, é evidenciado que a atenção básica 

de Niterói estava estruturada por distritos sanitários e unidades tradicionais de saúde em 1991, 

incorpora o PMF em 1992, passando a ter unidades tradicionais e módulos do PMF, além das 

policlínicas, modificando-se, posteriormente, para uma interface entre PMF e ESF em 2015. 

Ou seja, ao longo dos anos o município apresentou mais de um modelo. 

 Essas mudanças acompanham a expansão do PMF no território, a definição deste 

modelo como principal porta de entrada. Concomitante a esta organização, há um aumento de 

demanda por mais visitas domiciliares e também demanda por serviços especializados. É 

possível identificar propostas que solicitam maior integração entre o PMF e o sistema de 

saúde do município como um todo. E a partir de 2002, na 4ªCMS, é identificada a solicitação da 

adequação do PMF para ESF.  

A adequação do PMF para ESF implica em ampliação da cobertura; capacitação de 

recursos; aumento das equipes, entre outras mudanças que foram identificadas nas propostas 

das conferências analisadas. Também foram identificadas propostas que demandavam 

referências e contra referências, segurança e uma série de propostas sobre Fundações de 

saúde. As propostas sobre Fundações serão discutidas, mas não esgotada, no capítulo que se 

refere a 7ªCMS. 

Nas primeiras conferências de saúde há propostas que indicam o fortalecimento do 

PMF, porém sem diminuir os investimentos nas UBS com formato tradicional. Houve uma 

adesão ao Programa, fator que pode ser observado através de propostas que solicitam módulos 

do PMF em áreas de maior risco social. A construção dos módulos nessas áreas indica que o 
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princípio do SUS de equidade é norteador na organização da atenção no município. Em todas 

as propostas por construção de módulos do PMF, ou PMF/ESF (como foram identificadas ao 

logo dos anos) indicavam sua construção em áreas de risco social, ou seja, locais que mais 

necessitam de serviços de saúde.  

No entanto, é possível notar o aumento de proposta, por serviços especializados de 

saúde. Ou seja, há uma proposta de modelo alternativo PMF, no entanto, o modelo 

hegemônico também é solicitado. Segundo Camargo Jr. (2005) os problemas de saúde não 

são objetos dados, ou seja, uma correta identificação não esgota a identificação dos problemas 

de saúde de uma população. Segundo o autor o processo de identificação e definição dos 

problemas de saúde exige negociação complexas entre vários atores sociais, cujos resultados 

são contingentes e instáveis ao longo dos anos. O autor ainda destaca que os problemas de 

saúde ou necessidade de saúde não estão livres da influência do (CMI) Complexo Médico 

Industrial (CAMARGO JR., 2005). A mesma questão ocorre com relação ao modelo 

hegemônico de assistência à saúde. As conferências são exemplo de como essa negociação é 

complexa, considerando que engloba diversos segmentos da sociedade. 

Apresentando o CMI, mas sem esgotá-lo, destaca-se que este é formado por: indústria 

farmacêutica, indústria de equipamentos médicos, instituições que formam profissionais da 

saúde, empresas de seguro-saúde, serviços de saúde púbicos e privados, publicações, 

instituições de pesquisa e outros, que disputam poder e se identificam como os mais 

capacitados para definir um problema de saúde. 

 No entanto, a decisão de buscar o serviço de saúde é do usuário e envolve um 

convencimento. O usuário, em alguns momentos, é convencido que necessita de determinado 

serviços e então forma uma demanda (CAMARGO JR., 2005). Essa relação pode seguir uma 

lógica crescente que não é neutra, engloba aspectos: econômicos, políticos e sociais. Sendo 

assim, é importante refletir a relação entre o aumento das demandas, por serviços 

especializados ao longo dos anos, identificadas nas conferências e sua relação com a 

população. Em alguns momentos a demanda por serviços especializados podem se relacionar 

a um consumo por serviços de saúde, como se a saúde estivesse assegurada pela realização de 

um exame (se realizei o exame tenho saúde, caso contrário não), sem ter uma real necessidade 

para realizar o exame. 

 Essa reflexão, sobre a demanda por serviços especializados, vai além do termo 

integralidade presente na constituição, ações de prevenção, contemplando as ações 
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assistenciais. Algumas demandas por serviços especializados têm forte influência da indústria 

farmacêutica e de equipamentos médicos, do CMI como um todo e nos modelos assistências 

adotados. Esclarecendo: não significa que os fármacos e os equipamentos e outros, não sejam 

importantes para promover a saúde da população. Mas às vezes estes são demandados como 

ações preventivas, quando podem ser diagnósticos precoces, quando há suspeitas ou medidas 

assistências, quando já há um agravo instalado. Podendo gerar um consumo exagerado de 

fármacos e/ou exames que em alguns casos não são fundamentais. Podendo caracterizar uma 

naturalização da realização de exames e consumo de fármacos. 

Na proposta “Emergência em todos os níveis hierárquicos” é possível identificar 

demanda por um serviço assistencial (modelo assistencial hegemônico/biomédico). Mas 

porque todos os níveis, incluindo a atenção básica, necessitam de emergência? Sendo a 

atenção básica direcionada prioritariamente para realizar ações de promoção e prevenção, o 

que mobilizou essa proposta? Considerando que o PMF, é uma proposta de modelo 

assistencial alternativo que busca superar os problemas de eficiência e efetividade do SUS, 

contemplando a integralidade, a territorialização, a avaliação dos riscos e demais aspectos.   

Nem sempre ao realizar a análise de relatórios finais, é possível identificar as discussões que 

mobilizaram as propostas. Será que há crenças que as necessidades de saúde que exigem 

procedimentos de emergência são mais comuns que as necessidades enfrentadas no cotidiano 

de trabalho da atenção básica? Ou que o modelo hegemônico deve atuar em concomitante ao 

modelo alternativo? 

Na análise desta categoria são observadas alterações na organização do serviço da 

atenção básica do município, em virtude da mudança de modelo. Na 2ªCMS há uma proposta 

de manutenção do PMF (modelo alternativo), preservando a relação 1 médico por 1000 

habitante e supervisão, além de busca por mais recursos para aprimorar o programa. Essa 

proposta pode indicar que o PMF é considerado adequado para a atenção básica do município 

(tem o apoio da população) e deve seguir a distribuição definida, além de contar com 

supervisão. A busca por recursos, sobre o financiamento da saúde, é verificada. Esta é uma 

questão complexa ainda não esgotada, têm influência no subfinanciamento do SUS. E na 

estruturação da saúde no país, antes restrita para os trabalhadores, estruturada em CAPs; IAPs 

até a definição do SUS. Quando finalmente o SUS é instituído, não são destinados os recursos 

necessários para a amplitude do Sistema Universal. 
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Os registros das propostas apontam que o processo de implantação de um modelo não 

é estanque. Ou seja, antes no modelo do PMF, o município de Niterói, organizava as ações de 

saúde como a maioria dos demais municípios do país, baseado genericamente no modelo 

biomédico. Quando adota um novo modelo ações são preservadas no modelo hegemônico. 

Esse processo também é observado na transição do modelo do PMF para ESF. 

Ao longo dos anos as propostas foram incorporando a ESF no discurso, destacam-se 

algumas propostas: ”Definir e ampliar o PSF e PMF, enquanto estratégia de reorientação do 

modelo de atenção; Garantir que a base do modelo assistencial esteja dentro da ESF” 

propostas da 4ªCMS. Propostas identificadas na 5ªCMS “Ampliar e melhorar obras do PMF 

para melhor adequação da metodologia do PMF e do Ministério da Saúde”. E na 7ªCMS 

“Estabelecer a Estratégia Saúde da Família/PMF como eixo metodológico norteador da 

atenção básica do município”. 

Com esses movimentos, de incorporação da ESF, a proporção da relação médico/ 

população adscrita aumentou, considerando que a Política Nacional da Atenção Básica, 

definia em 2006, a proporção de 4000 habitantes (no máximo) por equipe. A adequação do 

PMF, como identificado nas propostas, implica em aumento da equipe, com a presença do 

ACS e outros profissionais, como o dentista, além do aumento da população coberta. 

Outra interface identificada está relacionada ao PMF e ESF, em algumas propostas 

analisadas ao longo dos anos foram identificados como modalidades diferentes, sendo que o 

PMF deveria ser preservado no município e indicado para todo o país, preservadas as 

características regionais. No entanto, nas ultimas conferências houve proposta que ora 

apresentavam o PMF como diferentes do PSF ou ESF, ora como metodologia semelhante 

PMF/ESF. Na última conferência, o PMF foi apresentado como ESF. A preservação do 

“PMF” pode estar relacionada à tradição deste modelo no município. Ou seja, mesmo Niterói 

aderindo todas as propostas da ESF, ainda assim, pode preservar características próprias, 

como: nomenclatura, organização baseada, predominantemente, pelo princípio da equidade, 

entre outros aspectos. 

Políticas intersetoriais e maior comunicação entre as equipes e os diferentes serviços, 

também foram propostas levantadas. As políticas intersetoriais são desenvolvidas no 

município ao longo dos anos. Pode ser que na medida em que estas são mais desenvolvidas, 

mais são reconhecidas como importantes. Indicando que a população reconhece que a garantia 
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da qualidade de vida, não pode ser realizada exclusivamente pela saúde. É preciso estabelecer 

parcerias com outras áreas.  

A comunicação da equipe é um dos pré requisitos para garantir o processo de trabalho 

da atenção básica tanto na referência e contra referência, quanto na identificação das 

necessidades de saúde locais. Se esta não for bem realizada, pode ocorrer prejuízo no cuidado 

realizado. 

Podemos concluir que a atenção básica do município apresentou um modelo 

assistencial alternativo (o PMF), este modelo apresenta relação com o processo de 

redemocratização e as reformulações do papel do Estado. Na busca de superar as dificuldades 

de eficiência, efetividade e integralidade das ações de saúde. Contemplando territorialização, 

a oferta organizada, identificação de problemas de saúde e demais características.  

A transição do modelo do PMF para o modelo da ESF, também é marcada pela 

superação das dificuldades anteriormente citadas. Ambos se constituem em propostas 

alternativas ao modelo hegemônico. No entanto, também foram identificadas propostas que 

indicam a presença de alguns elementos do modelo hegemônico.  

Concluímos a análise desta categoria indicando que existia interesse para que os 

modelos alternativos fossem modelos simplistas e economicamente mais baratos. Com ampla 

cobertura, mas sem apresentar resoluções para questões estruturais. O PSF, que deu base para 

a ESF, sofreu várias críticas, visto que na sua proposta original funcionava como um 

Programa. Os críticos da proposta do PSF indicavam a possibilidade de conivência de 

interesse mais voltados para restrição orçamentária que envolvia o Estado, do que pela 

garantia de saúde de qualidade para população. Ao longo dos anos o PSF se tornou uma 

estratégia, a ESF um modelo de reestruturação da atenção básica, como porta principal de 

entrada do SUS diluindo a característica de programa (uma ação, com início, meio e fim). 

Destacamos que tanto o PMF, quando a ESF apresentam relações com o processo de 

democratização da saúde e busca da sua qualidade. 

 

Participação da População 

A categoria participação da população engloba propostas variadas como: construção 

de um código sanitário; participação no planejamento, acompanhamento e avaliação das ações 
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de saúde; reforma das unidades, que possam garantir o espaço da participação popular; 

construção de mais módulos do PMF; realização de concurso público, associação de 

moradores e fundação estatal. Todas as propostas identificadas estavam relacionadas à 

atenção básica do município. 

O SUS tem a participação da população como um dos princípios/diretrizes (BRASIL, 

1988). Como já foi descrito, a participação é assegurada nos conselhos e conferências de 

saúde. Portanto, os relatórios analisados fazem parte de uma das bases do SUS. Cada proposta 

identificada para essa categoria está relacionada à atenção básica e apresentam no conteúdo a 

participação da população e/ou controle social. No quadro a seguir, estão as propostas. 

Quadro3-Resumo das propostas Participação da População 

CONFERÊNCIA  Categoria 2- Participação da População 

1ªCMS (1991) 

-a realização de um código sanitário do município, a avaliação e planejamento 

das ações de saúde no nível local, contando com a participação da população; 

2ªCMS (1996) -criação do código sanitário do município;  

3ªCMS (1999) 

-manutenção da gestão do PMF no modelo atual com acompanhamento 

sistematizado, assim como de todo o modelo assistencial municipal, pelo 

conselho municipal de saúde; 

4ªCMS (2002) 

-Manter a contratação dos profissionais do PMF/PSF através da associação de 

moradores, respeitando as regras da CLT e considerando a co-gestão junto à 

Fundação Municipal de Saúde, como forma de participação/controle social; 

-Que a contratação de profissionais do PMF/PSF seja através de concurso 

público com perfil definido no edital adequado à natureza do programa. O 

controle social será exercido pelas associações de moradores, através dos 

conselhos gestores e por meio da sua organização, mobilização e luta. Ao 

assumirem o papel de empregador perdem sua autonomia e independência; 

5ªCMS (2007) 

-Garantir nas áreas de maior risco social e ambiental do município, a 

organização da atenção básica centradas na metodologia do PMF, com 

garantia da participação comunitária, com as associações de moradores locais 

como co-gestora; 

-Garantir organização do processo de trabalho com planejamento 

regionalizado ascendente a partir do PMF, UBSs, Policlínica comunitárias e 

regionais, com participação da comunidade; 

7ªCMS (2015) 

-Realizar reformas nas unidades de saúde para garantir o espaço físico de 

participação popular conforme cronograma e demanda popular (D); 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

As propostas possibilitam o entendimento que o PMF tem a aprovação da população. 

No entanto, este deveria ser planejado, acompanhado e avaliado, contando com a participação 

popular. Essa demanda indica que a população solicita maior participação nas ações de saúde. 
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Seguindo a lógica da categoria modelos assistenciais, o princípio de equidade, também 

foi destacado para a construção de novos módulos do PMF, em áreas de risco. Indicando que 

há uma preocupação de assegurar serviços de saúde para população que mais necessita. 

Na análise das propostas desta categoria, o ponto de divergência, identificado estava 

relacionado à forma de contratação dos recursos humanos, se através de concurso público ou 

pela associação de moradores em parceria com a Fundação. Os dois posicionamentos indicam 

que a participação popular é importante neste processo de contratação, no entanto, divergem 

quanto à forma de participar.  

A defesa de manter a contratação, pela associação de moradores, argumenta que esta é 

uma forma de assegurar a participação da população no município. No entanto, há uma 

proposta que indica que no momento que a associação de moradores passa a contratar, ela 

perde a autonomia e independência, por se tornar empregador, perdendo o potencial de 

controle social. Esse ponto não foi esgotado ao logo das conferências municipais de saúde. 

Não há consenso com relação à forma de contratação dos recursos humanos. Esse será 

um aspecto melhor explorado na categoria: trabalho. No entanto, a participação da população, 

se fez presente através da própria conferência, ao longo dos relatórios e nas propostas 

vinculadas ao tema analisado.  

Outro aspecto que precisa ser investigado, se refere à 6ªCMS. No Conselho de Saúde, 

no momento de disponibilizar as Conferências para pesquisadora, foi informado que o 

relatório final, da 6ªCMS, não poderia ser disponibilizado, visto que não foi aprovado. No 

entanto, a não aprovação de um documento como este pode dificultar que as novas políticas 

de saúde contemplem as demandas pensadas e discutidas pelos diferentes participantes, que 

representam a população do município. Nesta pesquisa não conseguimos mais dados sobre os 

motivos que fizeram com que tal relatório não tenha sido aprovado. 

 

Processo de Trabalho 

A categoria processo de trabalho contempla demandas que variam entre: formação em 

saúde; ampliação da equipe; forma de contratação (CLT x Concurso público) dentre outras 

características, analisadas nas conferências. 
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Peduzzi e Schraiber (2009) consideram os anos 90 um divisor de águas para as 

produções sobre o processo de trabalho em saúde, visto que surgiram questões pertinentes a 

flexibilização do trabalho e da regulação realizada pelo Estado, com foco na gestão do 

trabalho, integralidade e outros. Os autores ainda explicam que o processo de trabalho em 

saúde aborda mudanças no mundo do trabalho em geral que tem impacto no setor saúde. 

O processo de trabalho aborda a dimensão do cotidiano do trabalho em saúde, as 

práticas dos profissionais de saúde, inseridos na produção e consumo de serviços de saúde. 

Sendo assim, ao longo das conferências e na análise das propostas relacionadas a essa 

categoria, faz-se necessário discutir algumas questões. Uma delas está relacionada à formação 

em saúde, destacando o perfil do profissional do PMF. Consideramos que este perfil não está 

descolado da discussão sobre a formação em saúde. Ceccim (2005) descreve que o trabalho 

em saúde tem características que estão relacionadas à formação e ao exercício do profissional, 

em alguns momentos essas características se cruzam. 

 Alguns autores defendem que é necessário investir na formação voltada para o 

processo de trabalho, destacando a comunidade, com sua complexidade; mecanismos de 

interação; acompanhamento dos processos de saúde-doença, organização da rede; 

possibilitando a consolidação do perfil profissional (OLIVEIRA et al, 2005). Esses aspectos 

devem fazer parte da formação de base (graduação). Para que ocorra o desenvolvimento de 

habilidades importantes, como: escuta, acolhimento, respostas as diversas demandas, dentre 

outras, que fazem parte da estruturação do SUS. 

  Considerando que o trabalho em saúde está diretamente relacionado à formação, 

Koifman (2011) lista três princípios que revelam essa relação, no Brasil, considerando a 

mudança na formação em saúde contemplando as habilidades citadas anteriormente. O 

primeiro princípio aborda o SUS como elemento norteador; o segundo princípio está 

relacionado ao trabalho em equipe e o terceiro princípio pelo atendimento integral à saúde. 

Ainda, segundo a autora, seguindo essa perspectiva, a formação ligada a esses princípios 

retira o trabalhador da condição de recursos humanos, transportando-o para a idéia de ator 

social responsável pela produção do cuidado em saúde. Movimento importante para atuação 

na atenção básica. Ceccim (2005) aborda o tema em sua produção, onde defende o 

posicionamento de que os trabalhadores da saúde não devem ser tratados como recursos da 

gestão. Com o SUS, os trabalhadores saem da posição de recursos para ocupar a posição de 

atores sociais. 
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Em Niterói houve um movimento que tem aproximações na transformação do 

profissional da saúde em um ator social, no curso de medicina da UFF, contemplando as 

Diretrizes Curriculares Nacionais de 2001 e 2002, em seu novo currículo. A implementação 

deste realizou articulação entre ensino-serviço-comunidade, na inserção da Universidade na 

rede de serviços de Niterói. Destacando que o SUS no município fomentou uma mudança na 

formação profissional, construindo uma nova lógica de atenção à saúde, valorizando a 

territorialização, a adscrição de clientela, a vinculação profissional/população, a 

hierarquização, a visão intersetorial, a promoção, prevenção da saúde e o controle social 

(RIBEIRO et al, 2013). A formação em saúde articulada ensino-serviço-comunidade e 

potencializa a estruturação da atenção básica, seguindo os princípios do SUS. 

O trabalho em equipe também é uma habilidade identificada nesse nível de atenção. 

Verifica-se que ao longo dos anos, a equipe do PMF foi adquirindo novos profissionais, além 

do médico e do técnico, configurando a ampliação da equipe. Propostas foram realizadas 

solicitando dentista, assistente social, profissionais da saúde mental, quadro administrativo, 

dentre outros profissionais. Com a inserção de outros profissionais na equipe, pode indicar 

que as respostas realizadas pelos médicos não foram suficientes para responder as demandas 

da população. As propostas por ações intersetoriais podem indicar que as questões de saúde 

também não são resolvidas somente no campo da saúde. 

 Através das propostas analisadas é possível identificar também que a ESF está no 

município. Há algumas especificidades para contratação dos ACS. Sendo assim, ocorre um 

movimento que solicita a chegada de outros profissionais para compor a equipe do PMF (ou 

seja, manter o programa no município). E há um movimento que contempla a formação da 

equipe nos parâmetros da ESF, que pode ser evidenciada pela presença do ACS. Esse duplo 

movimento de manter o PMF no seu formato original e de adequá-lo para ESF é verificado, 

com propostas que solicitam supervisão (característica do PMF), mas também há propostas 

que solicitam o NASF, característica da ESF. 

A forma de contratação, não é consenso e não é um ponto esgotado. São identificadas 

propostas que defendem que as contratações dos profissionais da saúde devem ser realizadas 

através de concurso público. Essas propostas também pedem pelo fim de contratações 

temporárias ou terceirizadas. Além da realização de plano de carreiras, cargos e salários para 

os profissionais da saúde. 
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 No entanto, há propostas, que indicam que as contratações devem seguir a 

metodologia do PMF e deve ser realizada através de CLT, sem precarização do trabalho. 

Como esse ponto não foi esgotado, reaparece em várias conferências, indicando que nas 

próximas, as formas de contratação ainda serão temas de debate. 

Segundo Machado (2012) o SUS passou décadas de sua implantação sem elaborar 

uma política para os trabalhadores da saúde, considerando sua concepção universalista. 

Implicando que os trabalhadores não tivessem perspectiva na carreira profissional, que em 

alguns casos a renovação e expansão de novos profissionais não se dessem de forma correlata 

com a Constituição, acarretando precarização do trabalho, dentre outras características. Em 

Niterói esse tensionamento pode ser verificado na forma de contratação, CLT ou concurso 

público. Indicando que esse não é um ponto de consenso. Segue o resumo das propostas 

identificadas na categoria Processo de Trabalho. 

 

 

 

Quadro 4- Resumo das propostas de Processo de trabalho 

CONFERÊNCIA  Categoria 3- Processo de Trabalho  

1ªCMS (1991) 

-Autonomia dos distritos sanitários e unidades de saúde;  

-Habilidade técnica e ética para lidar com a população;  

2ªCMS (1996) -Aperfeiçoamento contínuo e treinamento;  

3ªCMS (1999) - Ampliar a equipe do PMF, implantando serviço de odontologia; 

4ªCMS (2002) 

-Ampliação da equipe multiprofissional da atenção básica, que contemple: 

médico, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista e terapeuta ocupacional; 

-Criar equipe de trabalho e propor novos critérios de contratação para o PMF; 

-Proibição de contratação temporária e terceirizada de RH para rede pública. 

Concurso público, como único meio de contratação no serviço público;  

5ªCMS (2007) 

-Ampliação da equipe da PMF (dentista e auxiliar de consultório dentário, 

profissional administrativo); 

-Garantir PMF nas áreas de maior risco social e ambiental, com seleção de 

profissionais de nível superior que apresentem perfil pessoal e profissional 

adequado com o PMF e garantir que a seleção de profissionais de nível médio e 

elementar seja feita entre os moradores da área de abrangência do módulo do 

PMF, apoiadas por equipe de supervisão multiprofissional de acordo com a 

concepção de Grupo Básico de Trabalho, garantindo ainda contratação regida 

pela CLT e sem precarização das relações trabalhistas; 
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7ªCMS (2015) 

-Realizar concurso público periódico para todos os níveis da saúde e revisar os 

Planos de Carreiras Cargos e Salários (PCCS) já existentes (D); 

-Acabar com a contratação por RPS (A);  

-Ampliar as ações do núcleo de educação permanente e pesquisa para os 

trabalhadores de todas as esferas do SUS com reforço nos investimentos (A); 

-Desenvolver ações para incentivar a contratação de travestis e transexuais para 

atuar como agente comunitário de saúde na Secretaria Municipal de Saúde e 

parceiros (D); 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Algumas alterações geradas no processo de trabalho estão relacionadas à mudança de 

modelo adotado no município. Essa mudança pode ser identificada na proposta da 1ªCMS 

(1991) na proposta que requer maior autonomia para os Distritos. A organização por distrito, 

é uma proposta alternativa de organização de atenção à saúde, que faz oposição à proposta 

hegemônica, centralizada majoritariamente nos hospitais.  

Quando há mudança no modelo de atenção, há mudança no processo de trabalho. No 

entanto, pode ocorrer resistência, visto que o profissional da saúde ao longo da sua graduação 

não foi preparado para lidar com uma organização que não seja baseada no modelo 

hegemônico de cuidado.  

Na análise da categoria, é possível identificar também que mesmo adotando o modelo 

alternativo, as mudanças de modalidades geram transformações no processo de trabalho. 

Quando a modalidade da ESF foi incorporada no município, novos profissionais passaram a 

formar a equipe de saúde, tais como o ACS.  

Podemos concluir que tanto o modelo, quanto a modalidade, geram mudanças no 

processo de trabalho em saúde. No caso do município estudado há uma preservação de 

características particulares do PMF, mas também há características da ESF que tem 

consequências no processo de trabalho. 
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ENTREVISTAS 

 

Para responder ao objetivo geral da dissertação, de analisar o que pensam os atores 

sociais, sobre a estruturação da atenção básica de Niterói, enfocando na transição do PMF 

para ESF, foram realizadas dez entrevistas, contemplando profissionais da saúde e da gestão, 

dentre eles: 1 médica que atuou nos primeiros anos do PMF; 1 médico que atua no PMF; 1 

dentista que atua no PMF; 1 médica supervisora; 1 Ex secretária  de saúde; 1 médico que fez 

parte da equipe de profissionais que foram para Cuba; 1 profissional fez parte da equipe que 

implantou o PMF no município; 1 profissional que já foi responsável pela gestão do PMF; 1 

sindicalista (que discutiu questões referentes ao PMF)  e 1 professora da UFF (que teve 

experiência com a atenção básica de Niterói). 

Em um primeiro momento foi planejado realizar entrevista apenas com pessoas que 

estavam na gestão, antes e depois do PMF. Buscando identificar a transição do Programa para 

ESF. No entanto, a agenda de alguns gestores não estava disponível, para realizar a entrevista 

e analisar, dentro do prazo para o desenvolvimento de um mestrado. Algumas tentativas 

foram realizadas. Mesmo após algumas horas em sala de espera, em diferentes dias e diversas 
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tentativas, o encontro não foi concretizado. Sendo assim, foi necessário repensar, uma 

estratégia para responder aos objetivos da pesquisa. 

Dessa forma, algumas mudanças foram realizadas no desenvolvimento da dissertação. 

Dentre elas, foi contemplada a análise dos documentos das conferências municipais de saúde, 

a participação na 7ª CMS e as entrevistas (com profissionais da saúde e da gestão). 

Com essa nova estrutura, foi possível responder ao objetivo geral, assim como, 

responder aos objetivos secundários (identificar semelhanças e diferenças do PMF e da ESF e 

descrever o contexto político e social da transição do PMF para ESF). Para isso, foi realizado 

um roteiro de entrevista (em anexo). 

 O roteiro funcionou como um disparador para que a discussão sobre a temática 

surgisse. Com alguns entrevistados não era necessário ler todas as questões na íntegra, pois 

elas surgiam de forma espontânea. 

Na maioria das vezes, um entrevistado indicava um próximo entrevistado, 

caracterizando uma bola de neve. A conclusão das entrevistas foi realizada, a partir do 

momento que as questões referentes à temática investigada, começaram a se repetir, no 

conteúdo das entrevistas. Cada entrevista teve particularidades, por contemplar a perspectiva 

de quem estava falando, mas também teve semelhanças, por abordarem questões referentes ao 

modelo assistencial; participação da população e processo de trabalho. Essas questões foram 

identificadas também nas conferências municipais de saúde e trabalhadas como categorias de 

análises. 

 Com as entrevistas verificaram-se, como os atores, entendiam alguns desses 

processos, que podem ser identificados como transversais à estruturação da atenção básica no 

município.  

 

Breve apresentação das entrevistas 

Nessa sessão serão apresentadas as principais características das entrevistas. 

Destacando que todas foram ricas e muitas vezes apresentaram questões que iam além do 

objeto de investigação. 
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A primeira entrevista realizada, foi com S1, uma profissional que foi do sindicato, e 

falou da sua experiência com o PMF a partir desse lugar. Seu contato com o Programa se deu 

quando um grupo de médicos buscou esclarecimentos sobre direitos trabalhistas. Uma questão 

presente nessa entrevista estava relacionada à gestão da verba pública, realizada por um gestor 

da esfera privada. Segundo S1 são necessárias mais discussões sobre a privatização da saúde, 

para que essa não seja apresentada como única alternativa para saúde. “Porque é só você 

sucatear ao máximo uma coisa, dizer: olha a única forma de resolver são as parcerias público 

privado, seja lá em que nome elas entrem”.  

S2, profissional médica que atuou nos primeiros anos do PMF. Essa entrevista é 

marcada por depoimentos da relação da profissional entrevistada com a comunidade. Relação 

que foi além da prescrição, buscou-se alternativas para os problemas da comunidade que, 

eram identificados na visita domiciliar. Foi estabelecido acolhimento e vínculo com a 

população. Foram realizadas críticas ao PMF, principalmente relacionadas à relação de 

contrato. Mas também foi identificado pontos positivos. “Essas experiências que eu tive, só 

possível porque o modelo é diferente”.  

Entrevista com S3. S3 pediu para ser uma conversa informal, não quis gravar a 

entrevista. A entrevista seguiu a maioria dos pontos abordados no roteiro. Os objetivos da 

pesquisa e a relevância de registrar as informações foram informados. S3 fez parte da equipe 

de profissionais que foi para Cuba na década de 90, para implementar o modelo cubano no 

município de Niterói. A entrevista não seguiu o roteiro, mas respondeu todos os itens. 

S4 é professora da UFF e teve experiência com a atenção básica de Niterói, modelo 

tradicional. Falou sobre o diferencial do Modelo Tradicional e PMF, o segundo modelo tem o 

marco do reconhecimento da população adscrita, mas o Modelo Tradicional, no município 

realizava algumas ações que indicavam uma estrutura de atenção básica organizada. Também 

falou do PMF e da ESF.  Ponderou que o aumento da população coberta pode ter diminuído o 

diferencial do PMF, que estava relacionado à visita domiciliar do médico e do técnico. 

S5 é médico e atua no PMF. Tem experiência na comunidade onde atua. Fez reflexões 

sobre a diferença entre a experiência de Niterói e do Rio. Identifica que a experiência de 

Niterói tem mais liberdade na agenda e vínculo com a comunidade. Identifica também que o 

aumento da população adscrita pode diminuir as visitas no território. 
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S6 e S7, a entrevista ocorreu em dupla, com uma médica supervisora e um dentista. A 

entrevista ocorreu sem a leitura prévia das questões do roteiro de pesquisa, porém as questões 

foram contempladas no processo. Os entrevistados destacaram que acreditam no trabalho que 

realizam. Indicaram que tem peculiaridades, ideias inovadoras, mas não conseguem divulgá-

las “tornar cientifico”. Ou seja, realizam trabalhos significativos no município, mas não 

conseguem dar visibilidade. E normalmente quem escreve essa produção é alguém externo.  

“A gente ouve falar do nosso trabalho por alguém de fora”. 

S8 e S9 Entrevista realizada em dupla contando com a presença de uma pessoa que 

ocupou o cargo da secretaria de saúde e a pessoa responsável pela coordenação do PMF nessa 

gestão. Realizada sem gravador, por problemas técnicos na operacionalização do instrumento. 

A entrevista ocorreu sem a leitura prévia das questões do roteiro de pesquisa, porém as 

questões foram contempladas no processo da entrevista. As profissionais entrevistadas 

indicaram que em alguns momentos realizaram autocrítica sobre a configuração da saúde do 

município e fizeram mudanças, como a inserção de outros profissionais: dentistas, ACS, 

auxiliar administrativo e geógrafo. 

S10 A entrevista com S10, uma profissional que fez parte da equipe que implantou o 

PMF no município.  Para S10 o PMF foi um êxito no município. O modelo influenciou a 

estruturação desse nível de atenção no país. Segundo S10, a ESF é uma tentativa exitosa do 

Ministério de tentar organizar a atenção básica no Brasil. Uma tarefa difícil, considerando as 

diferenças regionais. Na entrevista destacou um ponto vinculado às relações de trabalho, 

considerando que esta questão não foi definida desde a Constituição, o que pode interferir nas 

relações de trabalho no município. 

 

Modelo assistencial  

 

Para essa categoria será considerada a discussão sobre modelos assistências. 

Destacando a definição de Paim (2003) que indica que estes podem ser definidos como a 

combinação de tecnologias utilizadas pela organização dos serviços de saúde em 

determinados espaços/populações. É uma combinação de técnicas e tecnologias para resolver 

problemas e atender necessidades individuais e coletivas. 
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Os modelos identificados na fala dos entrevistados foram modelo hegemônico, ou 

biomédico e os modelos alternativos (PMF e ESF). O PMF e ESF são modalidade, ou seja, 

variações do modelo alternativo. Lembrando que a discussão sobre modelo alternativo 

envolve a tentativa resolver os problemas de saúde da população contemplando a 

integralidade, buscando eficiência das ações, além de se opor a uma saúde restrita aos 

aspectos biológicos vinculadas ao processo de saúde doença e cuidado. O modelo alternativo 

visa também o controle dos riscos, que podem gerar doenças. Sendo assim, valoriza a 

prevenção, sem desconsiderar a assistência.  

Os entrevistados apontaram, aspectos relacionados a diferenças das modalidades PMF 

e ESF são elas: aumento da cobertura; aumento da população atendida por equipe; inserção de 

outros profissionais na equipe (ACS, enfermeiro, dentista e outros); atingir os indicadores x 

dedicação caso a caso; aumento da demanda; diminuição das visitas domiciliares e mais 

tempo nas atividades de consultório.  

Os entrevistados também apontaram mudanças que necessariamente não estavam 

vinculadas aos modelos de assistência adotados em Niterói, mas que geram impacto na prática 

de trabalho. Perceberam que mudança no perfil populacional de Niterói, marcado no 

envelhecimento da população e aumento da violência. 

As discussões associadas ao modelo assistencial são identificadas nas entrevistas.  

Para população as mudanças nas modalidades, representam somente uma mudança de nome, 

PMF e ESF. Para alguns, ainda será PMF, pois é a referência. 

No entanto, uma parte da população que utilizava a policlínica como referência no 

cuidado de saúde, percebe a diferenças de modelos de assistência. Essas diferenças estão 

relacionadas ao modelo hegemônico e o modelo alternativo. Exemplificamos na seguinte fala 

“Eu ouço das minhas gestantes, que é cadastrada no PMF e no Fernandes Figueira, entendeu? 

A gestante disse que não confia na médica que atende tudo. ” 

O médico que “atende tudo” é um médico de família e quando a gestante busca o 

acompanhamento no Fernandes Figueira, ela tem expectativa de ser atendida por um 

especialista. Essa fala exemplifica também como o modelo hegemônico, está presente na 

sociedade, como o mais eficiente e também indica que mesmo que o município adote um 

modelo diferente do hegemônico este é requisitado como mais eficiente. Sendo assim, 

podemos concluir que a população identifica as mudanças de modelos, se beneficia pelo fato 
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de ser cadastrada no PMF, mas não abre mão do especialista, mesmo que a gestação não seja 

de risco. 

As propostas alternativas buscam um olhar diferenciado na relação profissional da 

saúde população. Um médico fez o seguinte comentário “Porque o PMF é um programa que 

te tira do seu ambiente. O médico no ambiente dele é um cara poderoso, então nesse cenário, 

que se cria em volta do médico, de que o cara está ali para receber o seu conselho. Então 

quando você sai do consultório e vai na casa do cara, é diferente. Você vai na casa do cara, 

você vai na rua, quebra um pouco isso”. No modelo alternativo, o território passa ser 

valorizado, o que possibilita muitas negociações.  

Com relação à transição das modalidades PMF para ESF, para os profissionais a 

população não percebe essa mudança “Acho que a população não tem noção que isso está 

acontecendo”.  

No entanto, para os profissionais, mesmo as duas modalidades fazendo parte da 

proposta de modelo alternativo, há diferenças no cotidiano do trabalho. Algumas falas 

exemplificam essa questão “Nossa equipe era uma dupla, a carga horária era dividida em 

campo e consultório. Então todo dia a gente ia no campo. Agora não, médico não faz campo, 

agora tem enfermeiro”; “Mas aquela vontade que o PMF tinha de conhecer todo mundo, acho 

que isso vem se perdendo, porque, eles ficam mais no consultório atendendo. Quem faz 

mesmo as visitas é o ACS”.  

A mudança de modalidade exigiu negociações com os profissionais “Como a gente 

disse no início, o PMF atendia 1200 pessoas e a ESF 4000. Então passamos a atender 2050 

pessoas e tivemos que negociar com nossos profissionais que estavam habituados com um 

número menor”. 

O número menor de população atendida pelo PMF gerou um questionamento do 

Ministério Público da União (MPU) sobre a paridade com o restante do Brasil (ESF). O 

Tribunal de contas questionou também a cogestão (a contratação de profissionais da atenção 

básica ser realizada através da associação de moradores em parceria com a Fundação 

Municipal de Saúde). 

Segue as falas dos entrevistados, como um discurso do sujeito coletivo: 
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“Se você for comparar o PMF com PSF, o atendimento PMF era outro, que eu não sei 

dizer se a diferenciação se dá por conta da troca de programa ou se do momento conjuntural. 

O senhor falou “aquilo é uma barreira”, eu disse: mas elas estavam te acolhendo. Ele disse 

“não senhora, eu só posso entrar no posto se o posto estiver contando comigo naquele dia” 

“tem que ser no dia e na hora que eles querem”. Ai eles começaram a falar, que porque eles 

tinham o lixo, deveria ser recompensado. Um senhor falou “por isso que a gente tem um 

médico de família aqui, eles ficam compensando, porque a gente recebe o lixo. Ai depois 

dessa reunião, implantaram o projeto Chico Mendes no Morro do Céu, que trabalhava com as 

crianças. Depois o projeto cresceu bastante. Por conta do projeto a gente se aproximou da 

escola. Nossa equipe era uma dupla, a carga horária era dividida em campo e consultório. 

Então todo dia a gente ia no campo. Agora não, médico não faz campo, agora tem enfermeiro. 

O médico só faz visita se a enfermeira avaliar que o quadro é de doença, mas não faz mais o 

que a gente fazia. Um caso de um paciente que desenvolveu uma diabetes, ele não aceitava. 

Falava que não se sentia doente. Ele achava que era um espírito. Eu fui conversar com o Pai 

de Santo dele. E combinamos, ele fez a parte dele, eu fiz a minha. Esse tipo de trabalho não 

aparece, a gente faz o nosso trabalho. Não cresce. Isso para mim é um limite, porque tem 

metas a cumprir. Só vai, cobre indicadores de mortalidade, preventivo. Você se ocupa tanto 

com essas coisas que não consegue fazer as outras. Essas experiências que eu tive, só foi 

possível porque o modelo é diferente. Acho que a população nem percebeu a transição. Tinha 

conseguido ser um sistema equiparado a ESF e perdeu o protagonismo. A transição é recente, 

tem mudanças no número de equipes, no financiamento. Essas são parte das transformações. 

No entanto, a referência do PMF não muda de um momento para o outro. Para população 

ainda será PMF. Mas aquela vontade que o PMF tinha de conhecer todo mundo, acho que isso 

vem se perdendo, porque, eles ficam mais no consultório atendendo. Quem faz mesmo as 

visitas é o ACS. Tem uma questão, que não pode mudar o nome, não quer perder a identidade. 

Mas até que ponto, manter o nome é manter a identidade, ou não, manter um modelo antigo? 

Vários modelos em uma atenção básica, para mim é maléfico. Isso é ruim para todo mundo. 

Então unidades com modelo do PMF, unidade com modelo ESF, unidade com modelo 

tradicional. Embora a policlínica não seja atenção básica, por definição, ela faz atividades de 

atenção básica. A policlínica fica com toda área que o PMF não cobre. Essas coisas passaram 

a sofrer ajustes. Ele prever uma certa conformação, que  precisou que o município fizesse uma 

adaptação, até para conseguir receber os repasses, de verbas de Governo Federal. Usar o 

médico de família é falar para vizinhança que você é pobre. Eu ouço das minhas gestantes, 

que é cadastrada no PMF e no Fernandes Figueira, entendeu? A gestante disse que não confia 
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na médica que atende tudo. Em Niterói, por exemplo, tem uma parte da população que não 

quer ser atendida pelo PMF. Alegam que tem plano de saúde e que não precisam desse tipo de 

atendimento. No entanto, o médico do plano não tem vínculo com a população, se o paciente 

faz o pré natal, fez. A gente ainda está no caminho de construir a equipe, pelo que o 

Ministério da Saúde entende como equipe mínima. Uma questão que influencia, além do 

aumento do número de pessoas, é a transformação da sociedade, a violência. O trabalho é 

interferido pelas questões sociais. Outra questão é o perfil de doença da população. Então 

muitas estratégias que foram pensadas quando o programa foi instituído, 20 anos atrás, foram 

substituídas por questões muito mais complexas, por doenças crônicas, que o cuidado é muito 

mais prolongado e também dependente de outras estruturas, que não só a consulta e o 

remédio. A principal mudança que eu acompanhei em relação ao processo de trabalho, porque 

quando eu comecei eram três equipes com pouco mais de 1000 usuários, então as equipes se 

revezavam e todo dia alguém ia para o campo.  A oportunidade que eu tive de conhecer, foi 

indo a campo. Isso foi importante porque estreitou o contato com a comunidade. Antigamente 

a gente ia junto e era ótimo, porque a gente ia no caminho falando das coisas relacionadas ao 

campo. É inegável que o profissional médico e odontólogo também estão muito mais presos 

ao consultório do que há tempo atrás. Quando 50% do tempo era destinado ao território, então 

a relação com as escolas, com os agentes de zoonoses, tudo isso era feito por essa equipe 

mínima. Os profissionais de nível superior ficaram mais nas questões pontuais do território. A 

própria sociedade não contribui, às vezes tinham brincadeira, quando a gente estava no 

campo, se a gente estava passeando. O próprio usuário, às vezes só se sente atendido quando 

passa pelo médico, ou dentista, se não for por esse profissional ele não se sente atendido. O 

ponto positivo é a entrada de outros profissionais, a tendência é essa, tende a contribuir, tem 

que aumentar a cobertura. O aumento da capacidade tem haver com o aumento da equipe. As 

figuras novas têm uma troca legal. Relação com a população tem essas questões, que tem o 

processo de mudança também, quando tem uma redefinição de área, também teve uma 

reunião com a população que criou um vínculo com o médico, redefiniu a área, mas eles 

queriam aquele médico. Mas tem a questão o território contínuo. A população cria o vínculo, 

pergunta posso ir lá? Pode né?! É uma ingenuidade achar que um programa vai dar conta de 

tudo. É uma ingenuidade achar uma coisa responde a tudo. Que a saúde sozinha resolve tudo, 

o que era fácil, já foi resolvido. Hoje é preciso de ações contínuas. Mas aí a gente faz ações 

com a escola e a turma foi liberada, porque o professor não foi. A segurança pública faz 

ações. E às vezes os trabalhadores estão em campo. Niterói tem uma população rica e uma 

população pobre. Tem uma desigualdade que cada ano aumenta mais. Essa desigualdade gera 
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outros problemas. Mas também tem a classe média que não tem como sustentar o plano de 

saúde. E existem pessoas que já estão pensando em saúde da família para essa população. Em 

relação à construção afetiva, é uma característica da saúde da família. A equipe reclama que 

tem um número grande, mas no momento de redividir, ai fala  ‘não, essa família é minha’. É o 

trabalho humano, né?! Também tivemos que lidar com o MPU, que questionava a paridade do 

PMF e do restante do Brasil. Como a gente disse no início, o PMF atendia 1200 pessoas e a 

ESF 4000. Então passamos a atender 2050 pessoas e tivemos que negociar com nossos 

profissionais que estavam habituados com um número menor. Por muito tempo não tínhamos 

o repasse do PAB variável do Ministério da Saúde. E éramos chamados de modelo similar. 

Quando você sabe que influenciamos a forma que a atenção básica se organizou no país. Não 

podemos dizer que recebemos pressão do Ministério da Saúde para aderir a ESF. Mas 

esbarramos nos aspectos peculiares do modelo, o que inviabilizava o repasse de verbas. 

Mesmo assim realizamos discussões regionais de Redes. As clinicas de família beberam das 

policlínicas de família. Inicialmente era equidade, mas a classe média, que tem plano de saúde 

também passou a utilizar o programa. Tivemos que aumentar a equipe e focar nos resultados, 

aumentar a cobertura e garantir a qualidade. Fizemos concurso e sentimos que nossa estrutura 

era frágil. Notamos que poderíamos montar o projeto Niterói na secretaria. Fomos o primeiro. 

Um município que só tinha unidades básicas e um serviço funerário que acabou parando na 

nossa mão e viramos piada, que ainda continua até hoje como herança. Uma secretaria de 

saúde não dava conta, 5000 servidores. Aquela confusão de vínculo, salário, cada um 

ganhando uma coisa. Teríamos solução se tivéssemos carreira única. Essa perdemos na 

Constituição. Bem, o que aconteceu. Se propôs a Fundação Municipal de saúde, pois se teria 

mais autonomia administrativa, para criar fundo, ter mais autonomia. A gente tinha uma 

estrutura construída. Nunca fui favorável com rupturas. E aí todo mundo que estava nos 

distritos sanitários ficaram chateados. Até que o Tribunal de Contas, com a legislação nova, 

não considerou que pudesse continuar com cogestão. Tinha que ser OS, tem que ser isso. Se 

tentou várias alternativas. Somente agora se fez uma Fundação Estatal, mas isso ainda não 

terminou. O Tribunal de contas, aceitou uma última etapa de convênio, para então entrar a 

Fundação. O Ministério foi cuidadoso com Niterói. Não impôs, mas claro que tem o 

financiamento. Agora são policlínicas regionais, são modelos que vão até os hospitais. 

Fizemos protocolos com normas, com definição de metas. Reformulamos a supervisão. Cada 

regional tem o apoiador. O apoiador está em todas as áreas, inclusive na policlínica. Então 

tivemos a entrada da atenção básica em todos os sistemas e todos os sistemas na atenção 

básica. Tivemos um recuo. Estamos em etapas de reconstruir. Estamos nesse governo 
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retornando isso, reorganização estruturação das unidades físicas, organização metodológica, 

apoiadores. Negociamos mais 24 meses com o Tribunal de contas, para fazer essa transição. 

Agora o médico de família, entrou em Niterói, em lugares que antes nunca tiveram assistência 

antes. Porque o PMF é um programa que te tira do seu ambiente. O médico no ambiente dele, 

é um cara poderoso, então nesse cenário, que se cria em volta do médico, de que o cara está 

ali para receber o seu conselho. Então quando você saí do consultório e vai na casa do cara, é 

diferente. Você vai na casa do cara, você vai na rua, quebra um pouco isso. Acho que a 

população não tem noção que isso está acontecendo. Acho que o problema não é fazer a 

transição, mas a forma. Se você amplia a cobertura, mas não contrata profissionais, na 

verdade você está restringindo acesso. Você está usando o profissional para mediar um 

conflito que é de classe. Você está ali como um tampão social. O médico tem que ajudar as 

pessoas, os usuários que sofrem com essas contradições”. 

A partir desse discurso podemos concluir que não há uma ruptura do modelo 

hegemônico para o modelo alternativo. E que as diferenças entre as modalidades (PMF e 

ESF) são identificadas pelos gestores e profissionais da saúde. 

  

 

Participação da População 

  Segundo Guizardi et al (2005) a participação é um tema que vem orientando o 

movimento da Reforma Sanitária e a construção do SUS principalmente a partir da década de 

80, no entanto, tem sido qualificado de diferentes maneiras (participação popular, política, 

social e da comunidade) o que gera diversas compreensões sobre o significado. Mesmo com 

diferentes significados ela está assegurada constitucionalmente e é um tema discutido na área 

da saúde. 

 Durante as entrevistas o tema apareceu de forma recorrente, sendo analisado a partir 

da categoria Participação da população, com diferentes conotações, são elas: conselhos; 

associações de moradores; participação adormecida e relação médico de família e 

comunidade. Seguem as falas dos entrevistados sobre essa categoria: 

 “Na verdade, e para mim isso fica muito claro, era um conselho só de gestores, todos 

os segmentos tinham algum gestor. Não que todos fossem, mas em alguma medida em todos 
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os três segmentos tinha gestores de verba pública. Penso que houve pressão para adotar a 

Estratégia Saúde da Família. O que se perde, perdendo esse poder? As associações de 

moradores principalmente. A gente começou a fazer encontro com a associação de moradores. 

Mas surge um problema clássico. Nós éramos pagos pela gestão e o dinheiro só chegava para 

a gente pela associação. Então a gente era voto vencido. Eu acho que o ACS, foi inspirado no 

agente de pastoral, que era um voluntário. Quando personalizou, isso foi desvirtuado um 

pouco e a associação de moradores que indica, ele passou a ser um cargo político. O controle 

social recebe o curso da gestão. Quem vai ensinar a controlar? é problemático. Em Niterói a 

contratação dos profissionais do PMF é realizada através da associação de moradores em 

parceria com a Fundação municipal de saúde. Como o médico é contratado pela associação, 

há uma presença do controle social. Houve um fortalecimento da associação de moradores e 

um incentivo para ter uma aproximação com o poder público. O presidente da associação de 

moradores, com o secretário de saúde assina o cheque que realiza o pagamento do profissional 

médico. A associação de moradores tem voz, configurando um acolhimento às demandas do 

território. Acho fraca a participação popular, quanto ela é ouvida? Como ela é ouvida? 

Embora tenham representantes, tem que ter cuidado quem chamar para discutir. Os 

conselheiros eram escolhidos pelo presidente, que era o secretário, então tem que ver quem 

eram os representantes. A população quer alguém que resolva o problema dela. Existe uma 

coisa que tem adormecido que é a participação popular, ela tem estado de forma bem tímida. 

Não vejo mais movimentos coletivos. Não vejo a equipe motivando a população também, 

para ver as questões de transformação social. Poucas questões que envolvem transformações 

coletivas. Essa participação da comunidade está diminuindo. Temos que pensar outras formas, 

fora do arcabouço da gestão. Os primeiros módulos foram realizados sem um estudo 

geográfico da área. A associação de moradores, com a equipe de supervisão definiram a 

população adscrita. E conseguimos o mínimo de consenso, seguimos as áreas dos distritos 

sanitários, seguindo as associações de moradores, seguindo a definição geográfica de cada 

comunidade. Queríamos a definição de território fechado. Queríamos transformar o território 

de uma porta de entrada, garantindo a assistência adequada, de acordo com o território 

epidemiológico, geográfico. Depois foi um sucesso e todo mundo queria, a classe média 

queria. Todo mundo querendo. Aí começaram a ter experiências no Brasil. A gente conseguiu 

focar na população que mais precisava de assistência. O Cavalão tem uma associação de 

moradores que briga o tempo inteiro, que briga a favor dos funcionários, a favor dos usuários. 

Então assim, o Cavalão tem uma experiência completamente diferente do Caramujo, então 

varia muito de experiência para experiência. Tem conflito no lidar com a associação de 
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moradores. Às vezes a presidente diz que não vai assinar o cheque.  O médico de família 

antigo, da década de 1990. É um médico de família muito mais presente na comunidade, um 

médico de família que não mudava muito, nem o médico, nem o técnico”. 

 Para discutir os elementos desta categoria destaca-se que os conselhos, assim como as 

conferências de saúde foram definidos na Lei 8142 de 1990. E tem a mesma composição que 

as conferências: 50% usuários, 25% profissionais da saúde e 25% gestores e prestadores de 

serviços. Para alguns entrevistados os Conselhos eram formados por gestores, nas diferentes 

instâncias. Talvez esse fato esteja relacionado com o caso particular do município de Niterói 

que tem uma participação diferenciada. 

 A participação é uma conquista associada ao processo de democratização. A forma 

com ela vem ocorrendo em Niterói é particular. Visto que ao longo da história do município, a 

associação de moradores, ocupou um papel importante, na definição de área para a construção 

dos módulos do PMF, realizada em parceria com a Fundação Municipal de Saúde. Em Niterói 

a definição das áreas do PMF considerou as comunidades de maior vulnerabilidade social. 

Para alguns entrevistados a entrada da ESF pode diminuir o poder das associações. No 

formato definido pelo Ministério da Saúde, há espaço para participação popular, porém esta 

não aparece como cogestora do município.  

 Com as mudanças identificadas não é possível precisar se esta conformação vai ser 

preservada nos próximos anos. Alguns estudos sobre o município identificam o papel 

mobilizador que algumas associações exercem nas suas respectivas comunidades, 

configurando uma participação popular intensa, na reivindicação de direitos relacionados à 

saúde ou ações mais globais.  Alguns entrevistados ponderaram sobre esse aspecto, 

identificando que a participação e a forma de participação, varia em cada comunidade.  

 Dependendo da comunidade, a relação associação de moradores e profissionais da 

saúde pode se estabelecer de forma tensa, em outras, a mesma relação pode ser uma parceria. 

Assim como nas análises dos documentos das conferências municipais, não há consenso sobre 

a forma como a participação ocorre, considerando a cogestão. Porém há consenso com relação 

a sua relevância. 

 Outro elemento identificado sobre essa categoria está relacionado à participação 

popular, considerando os interesses coletivos. Alguns entrevistados identificaram que existe 

uma diminuição na participação. Assim como identificaram uma diminuição da participação 
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na relação médico de família e comunidade. Os entrevistados divergiram suas opiniões sobre 

a forma de participação, mas identificaram esta como importante para estruturação da saúde 

do município. 

 

 

 

 

Processo de Trabalho 

Embora o processo de trabalho, não seja o foco desta dissertação, este tema foi 

apontado por todos os entrevistados, com diferentes perspectivas. Também esteve presente na 

7ªCMS e nos relatórios finais das Conferências. Sendo assim, sua discussão se fez necessária, 

mas sem a perspectiva de esgotar o tema. 

O processo de trabalho como elemento presente em todas as entrevistas, foi abordado 

como categoria de análise. Segundo Mehry e Franco (2005) toda atividade humana é um ato 

produtivo, modifica alguma coisa e produz algo novo. O ato de trabalhar modifica a natureza 

e as pessoas, além de funcionar como uma escola que influencia na forma de pensar e agir no 

mundo. Existe vários sentidos do trabalho que se modificam em cada época e sociedade. 

O trabalho em saúde apresenta uma série de complexidades, por envolver questões 

econômicas e questões que podem determinar o processo de adoecimento da população, além 

de envolver a relação do profissional da saúde com a população. 

Alguns autores defendem que uma das áreas que mais gera emprego no país é a saúde. 

A atenção básica tem uma participação significativa nesse processo, principalmente após a 

municipalização da saúde, quando os municípios se tornaram responsáveis por esse nível de 

atenção. Sendo assim, o trabalho engloba uma série de questões, que não estão restritas à ação 

de quem trabalha. 

 No trabalho em saúde, o território, tem uma dimensão importante. Visto que 

contempla as pessoas que estão no seu cotidiano, no lugar onde reside, ou seja, o território. 

Este tem o potencial de influenciar no processo de adoecimento da população ou de garantir a 

saúde. O trabalho em saúde da atenção básica, considerando o município investigado, engloba 
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essa dimensão do território, pela adscrição da população atendida, além de contemplar outras 

características, primeiro com o PMF e posteriormente como a ESF.  

Autores como Silva Júnior (1998) e Teixeira (2006) apontam que as mudanças no 

modelo assistencial, estão relacionadas ao processo de trabalho. Sendo assim, quando Niterói 

adota um modelo alternativo (PMF e ESF) faz uma oposição ao modelo hegemônico. Tendo 

como consequência alterações na prática do cuidado. Ao adotar os modelos alternativos houve 

modificações no processo de trabalho, como as visitas domiciliares. No entanto, também 

houve diferença no processo de trabalho, com a ESF, “Esse aumento da população adscrita, 

tem impacto no processo de trabalho. Tem uma população muito maior, com uma dinâmica 

muito grande”. Acarretando mais tempo dedicado as atividades de consultório, para o 

cumprimento da agenda (atender todos pacientes agendados). 

Há alterações no processo de trabalho, tanto na mudança de modelo, quanto na 

mudança de modalidade. Essas alterações são: contrato de trabalho; vínculo trabalhista 

(concurso X CLT); relação do profissional com o território; rede básica (profissionais 

concursados) x profissionais do PMF (CLT); PMF (sem variedade de profissionais); 

diferenças salariais; aumento da população adscrita e impacto no processo de trabalho; o lugar 

da equipe, não de especialista; mudança no perfil da população (envelhecimento) e impacto 

no processo de trabalho e carreira pública do SUS. 

Ao analisar essa categoria, o trabalho pode ser entendido como transversal. Em 

algumas questões os entrevistados divergiram. Apresentaram pontos de vistas que defendiam 

a relação do profissional com o serviço através do concurso público, como a melhor 

alternativa para o trabalhador, por ter mais direitos assegurados e mais autonomia com relação 

à gestão. Mas também tiveram entrevistados que apontaram o contrato por CLT, assim como 

a presença da Fundação como possibilidade de melhor flexibilização, para efetuar uma melhor 

atenção à saúde, conseqüentemente pagando mais do que a maioria dos municípios. Essas 

questões estão relacionadas também ao modelo de gestão. Após a década de 90, com a 

reforma do Estado, o modelo de gestão se modificou, se tornando mais flexível. Tendo como 

consequência aspectos positivos e negativos na área da saúde.  

A fala de um dos entrevistados exemplifica essa questão “O vínculo de trabalho do 

profissional da rede básica é por concurso, enquanto o profissional do PMF é por contrato 

CLT. Há diferenças salariais”.  
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Consideramos que esse aspecto não é facilmente esgotado. Mendonça et al (2010) 

apontam que os recursos humanos em saúde, configuram um dos principais desafios do SUS, 

principalmente no âmbito da Estratégia Saúde da Família. Entendemos que esse desafio se 

estende para a área da saúde como um todo. 

Segundo Medonça, et al (2010) na realização de uma pesquisa que discutiu a gestão do 

trabalho na Estratégia de Saúde da Família, em quatro centro urbanos (Aracaju; Belo 

Horizonte; Florianópolis e Vitória) foram identificados alguns desafios relacionados a 

formação, qualificação dos profissionais, vínculo trabalhista, fixação de profissionais e adesão 

dos profissionais a proposta da ESF. Alguns desses desafios também foram identificados nas 

entrevistas realizadas, principalmente a questão do vínculo trabalhista. Esse desafio pode ser 

identificado nas entrevistas: 

“Tem a questão do vínculo profissional. O médico de família estava pagando um 

salário que eu não tinha como ganhar em outro lugar. A gente precisa de quem more em 

Niterói. As relações contratuais em Niterói é um aspecto que tem divergências. O vínculo de 

trabalho do profissional da rede básica é por concurso, enquanto o profissional do PMF é por 

contrato CLT. Há diferenças salariais. Acho que o grande limitante do modelo é não ter 

variedade de profissionais. Os profissionais têm que fazer vários encaminhamentos. Havia 

uma diferença brutal entre os médicos de família e profissionais e técnico que recebiam mais 

que os demais profissionais, têm uma grande cisma com os médicos de família até hoje. 

Apesar dessas diferenças terem diminuído bastante ou quase não existir mais. Até porque não 

tem tanto profissional da prefeitura concursado. Esse aumento da população adscrita, tem 

impacto no processo de trabalho. Tem uma população muito maior, com uma dinâmica muito 

grande. Por isso precisa de outros atores. É uma dinâmica diferente de trabalho, tanto na 

educação em saúde. O que o pessoal briga, é que não seja uma equipe de saúde dentro da 

equipe, como a odontologia sempre, se exclui, no consultório dele. O que a gente quer é 

justamente essa mudança de posicionamento. O dentista faz parte da equipe, participa do 

território. Mas a partir do momento que você aumenta a demanda, você aumenta a demanda 

por serviço. As demandas da atenção básica foram mudando ao longo dos anos, as questões 

ficaram mais complexas, a população também está mudando, o número de idosos está 

aumentando e isso tem impacto direto na atenção básica e tivemos que aumentar e 

redimensionar as equipes. Existiu um movimento popular para o Sistema Único de Saúde. A 

gente avança em tudo e perde em uma coisa importante que define até hoje, que foi a carreira 

pública do SUS”. 
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 Nogueira (2006) aponta que a Constituição (1988) é um marco importante para se 

pensar as relações de trabalho no SUS. No entanto, após a Constituição fica estabelecida a 

complexa missão de garantir o Direito Universal e Integral do atendimento no SUS e a 

conciliação de concursos públicos para fins de provimento dos cargos.  

Essa complexa missão tem como cenário, na década de 90 um processo de 

desconstrução da capacidade administrativa e regulação do Estado. Seguido do Plano de 

Reforma Administrativa do Estado, que estabeleceu novos formatos jurídicos para o trabalho 

no setor público. Entre eles: Vínculo do emprego público por Consolidações das Leis do 

Trabalho (CLT) por seleção pública, criação de Organização Social (OS), dentre outras. Há 

um movimento contraditório, com uma redução do papel do Estado, através da Reforma 

Administrativa, mas também um aumento da responsabilidade, com a garantia da 

Universalização da saúde. É nesse cenário que os municípios têm que assegurar a atenção 

básica. 

Ou seja, logo após a Constituição, que garante acesso universal e integral da saúde, o 

Estado passa por reformas, que reduz seu papel. Esse processo tem efeito nos diferentes 

vínculos trabalhistas. Sendo assim, pode ocorrer que um município tenha profissionais com 

diferentes vínculos trabalhistas. “O vínculo de trabalho do profissional da rede básica é por 

concurso, enquanto o profissional do PMF é por contrato CLT”. Aspecto identificado nas 

entrevistas. 

Mendonça et al (2010) destacam que esse cenário é identificado na ESF, 

principalmente nos grandes centros urbanos, onde existia uma estrutura de serviços mais 

consolidados, tendo o desafio de combinar diferentes estratégias de emprego, utilizando 

diferentes vínculos trabalhistas. Outros desafios identificados são: formação e qualificação 

dos profissionais para atuarem nas equipes, fixação de pessoal e adesão à proposta da ESF. 

No caso de Niterói, onde a atenção básica tinha uma estrutura de serviços consolidados, esses 

desafios aparecem.  

Os entrevistados identificaram que há diferenças salariais relacionadas à forma de 

contratação. Os profissionais do PMF têm salário maior do que os profissionais concursados. 

No entanto, tem menos direitos trabalhistas do que os concursados, como já foi identificado 

em alguns estudos sobre o município. Essa questão gera tensionamentos. 
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 Na observação da 7ªCMS, também foi percebido que alguns profissionais 

questionaram a gestão, sobre esse tema. Foi identificado que alguns trabalhadores defenderam 

o concurso público como melhor alternativa para o desenvolvimento do trabalho em saúde. 

Formas de contratação, através de Fundações e OS, foram identificadas pelos trabalhadores 

como terceirização e precarização do trabalho. Através das entrevistas, foi possível perceber 

que os profissionais concursados, foram contratados quando o município estava 

majoritariamente com o modelo tradicional de saúde.  

Nogueira (2006) discute a precariedade dos contratos e aponta que pode-se dizer que é 

irregular todo vínculo de trabalho em que o trabalhador foi admitido na instituição pública 

sem concurso ou seleção pública, com exceção o trabalho terceirizado admitido nas áreas não 

finalistas como os serviços gerais através de licitação. O trabalho em saúde pode ser 

considerado uma atividade finalística. O posicionamento de alguns entrevistados e dos 

trabalhadores observados na 7ªCMS demonstram proximidade com esse princípio. É válido 

destacar que a precariedade dos contratos, não é consenso entre os autores que discutem essa 

temática. A perspectiva da precariedade também varia de acordo com o vínculo do 

trabalhador, se for um concursado, o contrato de trabalho por CLT, representam diminuição 

de direitos, mas se for um trabalhador sem carteira assinada o contrato através da CLT, 

representa aumento dos direitos. 

Mendonça et al (2010) defendem a contratação por concurso público, como uma 

estratégia essencial para facilitar a fixação de profissionais, embora não seja suficiente para 

manter os profissionais em suas posições de trabalho. 

A fixação dos profissionais é um elemento importante para saúde. Tanto no PMF 

quanto na ESF, visto que as duas modalidades reconhecem o território, o vínculo, o 

acolhimento, dentre outros aspectos que englobam a relação do profissional com a população. 

A população adscrita é uma das possibilidades que facilita a dinâmica do profissional da 

saúde vincular-se com a população e identificar a dinâmica do território, que tem impacto na 

saúde. Essas características estão presentes no processo de trabalho da atenção básica, estão 

presentes nas entrevistas e fazem parte do processo de trabalho realizado na atenção básica. 

A mudança no perfil da população influencia no processo de trabalho e foi apontada 

pelos entrevistados que informaram sobre o envelhecimento da população, “a população 

também está mudando, o número de idosos está aumentando e isso tem impacto direto na 
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atenção básica e tivemos que aumentar e redimensionar as equipes”. O que demanda um 

cuidado diferenciado e prolongado, principalmente relacionado às doenças crônicas. Essa 

mudança exige do serviço de saúde e dos profissionais uma dinâmica de trabalho 

diferenciada.  

Por fim, os entrevistados trouxeram a questão da equipe, identificaram a dinâmica do 

trabalho em equipe. Com PMF o trabalho em equipe era desenvolvido majoritariamente entre 

o médico e o técnico, posteriormente, outros profissionais foram sendo inseridos na equipe, 

tais como dentista, enfermeiro e ACS. A chegada do ACS na equipe caracteriza a ESF, no 

entanto, não se pode afirmar que a inserção dos outros profissionais foi definida pela 

Estratégia, ou por uma autoavaliação do município, que identificou a necessidade de inserir 

outros profissionais.  

Alguns entrevistados apontaram como dificuldade o entendimento da população sobre 

o trabalho desenvolvido tanto no PMF como na ESF (modelo alternativo), pois a população 

muitas vezes solicita o especialista (referência do modelo hegemônico). E em outros 

momentos a dificuldade estava relacionada ao profissional que ao trabalhar no PMF ou na 

ESF quer atuar como especialista, considerando sua formação em saúde, baseada 

predominantemente no modelo hegemônico. Quando estes espaços, da atenção básica, são 

para atuar em equipe e em constate dinâmica com a população. Esse aspecto pode ser 

exemplificado na seguinte fala “O que o pessoal briga, é que não seja uma equipe de saúde 

dentro da equipe, como a odontologia sempre, se exclui, no consultório dele”. 

 No PMF buscava-se garantir essa dinâmica com metade da carga horária do 

profissional direcionada no trabalho de campo, dentre eles a visita domiciliar. Na ESF há 

também uma prerrogativa de que o profissional deve realizar atividades de campo, porém sua 

carga horária não é definida. A integralidade é um dos eixos centrais na estruturação do 

programa. 

Bonet (2014) destaca a relevância do apoio do Estado para concretização da 

experiência do PMF. Segundo o autor, sem esse apoio talvez a experiência de Niterói não 

fosse bem sucedida, uma vez que esta rompe com a lógica hegemônica do cuidado, carregado 

de interesses mercadológicos.  

Para o a autor, por mais que a experiência de Niterói tenha inaugurado um processo 

importante de organização da atenção básica, este processo teve o apoio do Estado. Em outra 
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experiência, como o caso da Argentina, sem esse apoio, existe maior dificuldade para romper 

a lógica de organização da saúde hospitalocêntrica e em muitos momentos mercadológica. Na 

Argentina, por exemplo, quando o médico faz uma visita domiciliar, ele recebe advertência, 

por não estar no local de trabalho, que pode ser o hospital ou outra unidade de saúde. A 

atividade no território não é considerada, como trabalho. 

As experiências que rompem com essa lógica mercadológica e hospitalocêntrica 

(modelo hegemônico), tendem a receber diversas pressões, inclusive entre os próprios pares 

da classe médica. Ao analisar a experiência da Argentina e do Brasil, da medicina de família, 

Bonet (2014) identifica que a experiência brasileira foi em alguns aspectos, bem sucedida. 

Para os entrevistados que participaram da gestão, não houve pressão do Ministério da 

Saúde para que o município de Niterói adotasse a ESF. No entanto, todos os entrevistados 

indicaram que o repasse financeiro de algumas verbas só foi realizado quando o município 

adequou sua organização da saúde cumprindo alguns requisitos da ESF. 

As demandas da atenção básica ficaram mais complexas, exigindo ações intersetorias 

e presença de outros profissionais. A estrutura na qual o PMF foi organizado possibilitou que 

os profissionais entrevistados estabelecessem vínculo com a população. Há divergência com 

relação às relações contratuais. 

Processo de trabalho e modelo de gestão são aspectos presentes na análise da categoria 

processo de trabalho. Esta categoria também estabelece relação com a discussão sobre 

modelos assistenciais. Ou seja, quando Niterói, adotou o PMF (um modelo alternativo) fez 

oposição ao modelo hegemônico. No entanto, este último modelo, tem raízes profundas na 

saúde. Com as entrevistas pudemos perceber sua influência, tanto para população que 

demanda especialista quanto na prática dos profissionais da saúde. Considerando também que 

nem todos os estabelecimentos de ensino de saúde reformularam sua grade curricular, para 

formar profissionais que não reproduzam uma prática, que super valoriza o processo de 

adoecimento em detrimento de discutir a prevenção, promoção e integralidade. Sendo que 

algumas práticas na área da saúde são mais resistentes à incorporação do modelo alternativo. 

Outro aspecto identificado nas entrevistas está relacionado ao aumento do número da 

população adscrita por equipe. Segundo os entrevistados, ao aumentar a equipe, buscando ter 

uma população semelhante à estabelecida pela ESF, ocorreu a diminuição das visitas por parte 
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dos médicos e maior tempo dedicado à atividade de consultório. Os profissionais 

entrevistados lamentam esse fenômeno. 

 

 

 

 

A 7ª CMS DE NITERÓI: OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

A 7ª Conferência Municipal de Saúde (CMS) de Niterói ocorreu em 2015, no espaço 

Cantareira e no campus da Universidade Federal Fluminense (UFF). Teve como tema, Saúde 

Pública de qualidade para cuidar bem das pessoas: um direito do povo brasileiro. Contou com 

a participação de diversos membros da sociedade de Niterói, dentre eles: usuários do SUS, 

gestores, profissionais da saúde e outros. 

Para participar dessa conferência era necessário fazer a inscrição no site da prefeitura e 

posteriormente entregar os documentos na sede do conselho municipal de saúde. O 

interessado em participar deveria preencher um cadastro indicando, nome, endereço e outras 

informações, além de indicar qual categoria estava realizando a inscrição, se: usuário; 

trabalhador; gestor; convidado ou participante livre. A conferência tinha um número limitado 

de vagas (1000) e cada categoria tinha um determinado número a ser preenchido (400-

usuário); (200-trabalhadores); (200-gestores); (120-convidados) e (80-participante livre). 

Após realizar a inscrição on line, os documentos deveriam ser entregues na sede do 

conselho. Membros que foram eleitos como delegados deveriam entregar a documentação 

registrada em cartório e com ata da eleição, indicando a representatividade, além de cópia do 

RG, comprovante de residência e outros documentos. Cumprido esse tramite, o participante 

estava habilitado para participar da 7ª CMS. 

O primeiro dia. Antes de começar a CMS foram observadas faixas, na principal 

entrada do evento. Os conteúdos das faixas variavam entre: protestos contra a Ebserh 

(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) no Hospital Universitário Antônio Pedro 
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(HUAP); desaprovação sobre a gestão federal na redução de verbas para saúde e educação; 

cobranças direcionadas a prefeitura, dentre outras. 

A mesa de abertura estava formada por 14 pessoas. Os palestrantes variaram entre: 

Secretária de saúde do município; diretor do departamento de informática do ministério da 

saúde; ex-secretário de saúde do município; vereador; vice-reitor da UFF; conselheiro 

nacional; conselheiro municipal; secretário estadual de saúde; secretária executiva da 

prefeitura de Niterói e outros. 

Cada palestrante apresentou no seu discurso um aspecto particular, seja pelo recorte 

escolhido, seja pela posição política ocupada. A atual secretária de saúde optou por fazer um 

resgate da construção do SUS, indicando este como uma conquista, viabilizando a garantia do 

direito à saúde, mediante participação popular “Antes do SUS a saúde era restrita para quem 

trabalhava e contribuía com a previdência, com os IAPS. Atualmente todos têm direito à 

saúde”. Foi dito que Alma Ata, influenciou na garantia do acesso à saúde, com a APS como 

uma importante ferramenta na garantia do acesso.  

Destacou-se a influência da Conferência Nacional de Saúde (CNS) para mudanças no 

norte da saúde, assegurando esta como direito. Enfatizaram-se os desafios que englobam a 

saúde e como estes interferem diretamente no direito à saúde. Por fim, foi destacado a 

relevância da CMS como um espaço de construção, foi desejada a confecção de propostas 

coerentes e desejada à platéia uma boa sorte.  

Em algumas falas foram destacados que o trabalhador da saúde necessita de atenção, 

uma vez que este é um ator do SUS. O financiamento do SUS foi um aspecto levantado e 

enfatizado que é necessária uma discussão sobre o mesmo.  

Sobre a fala do ex secretário de saúde de Niterói, pode-se destacar três pontos: 1) 

Financiamento do SUS; 2) Cobertura da AB no município; 3) A 7ªCMS. 

Com relação ao financiamento do SUS, foi dito que este é insuficiente e que as ações 

de saúde precisam de recursos para ser desenvolvidas. Segundo o ex secretário, há um desejo 

no município para que a AB seja 100% de médico de família, no entanto, o PMF tem 

financiamento insuficiente, a AB precisa ser valorizada porque funciona como um norte na 

gestão do SUS. Sendo assim, há um desafio na saúde do município, bem como, na saúde do 

país e o financiamento é um desafio do SUS.  
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Para a conferência, foi indicado a necessidade de priorizar temas. O ex-secretário 

também falou sobre o Programa Mais Médico, do governo Federal e indicou que este sofreu 

resistência, mas que atualmente é uma alternativa que já tem dois anos e expandiu o número 

de médicos no SUS. 

Alguns palestrantes destacaram a AB como importante para saúde da população e 

lembraram que o município vizinho, Rio de Janeiro, conseguiu uma cobertura de 70% nesse 

nível de atenção. Indicando que é possível atingir uma ampla cobertura de AB, considerando 

a meta de 100% de médico de família. Foi destacada a necessidade da construção de um 

centro de imagem, a necessidade de desenvolver ações de saúde para população considerando 

o contexto complicado de ajuste fiscal que o país vivencia.  

Em uma lógica diferente dos demais palestrantes, um vereador chamou atenção para 

as dificuldades colocadas na área da saúde que impõe uma lógica de funcionamento. Ele 

exemplificou o fato com o caso da Ebserh. Segundo ele, há dificuldades na gestão da saúde, 

com o excesso de burocracia e escassez de financiamento. Essas são colocadas no SUS para 

impor uma lógica privatizante e posicionar a saúde como mercadoria, quando esta é dever do 

Estado. Afirmou que existe um lobismo dos planos de saúde, com interesses em lucrar e 

desestabilizar o SUS. Mas não há enfrentamento desse lobismo. 

O vereador enfatizou que os trabalhadores da saúde precisam de atenção e eles não 

querem a Ebserh. Continuou sua fala criticando o posicionamento de outros palestrantes, que 

defendem a idéia na qual uma parcela da população de Niterói tem seguro de saúde, sendo 

assim 100% da população coberta pelo médico de família incorporaria essa parcela, formada 

por classe média e alta. Mas o vereador destacou que essa visão é um mito, porque toda 

população precisa de cobertura.  

Na fala do vice reitor da UFF, foi apresentado o conceito ampliado de saúde como 

bem estar, saúde foi considerada como mais do que ausência de doença. Seguindo no discurso 

sobre a responsabilidade da Universidade, como instituição formadora e o papel do HUAP 

nesse contexto, formando e servindo à população. Por fim, foi destacado o compromisso da 

Universidade e que a UFF forma diversos alunos.  

A conselheira nacional, convidada para essa mesa de abertura, iniciou sua fala 

apontando que o controle social tem um papel de destaque para as ações de saúde. E que o 

movimento dos trabalhadores influenciaram na organização da atenção básica de Niterói que 
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é referência nacional. Em seguida enfatizou a questão do direito, principalmente, para as 

minorias; direitos iguais para as mulheres e no enfrentamento de preconceitos. Indicou a 

necessidade de estar atento para a relação entre planos de saúde e o SUS. Explicou que a 

saúde deve ser considerada além do hospital. Finalizou sua a fala apontando que os 

trabalhadores da saúde têm um papel importante no SUS e que não devem ser tratados de 

maneira diferenciada “O médico é igual aos demais trabalhadores da saúde”.  

Nas demais falas foram citadas que a 7ª CMS ocorreu em um contexto complicado 

(ajustes fiscais; cenário político complexo; lutas e outras questões). No entanto, a maioria dos 

palestrantes indicaram que o SUS é uma conquista e fruto de intensa luta, que a luta é atual e 

exige a superação de inúmeros obstáculos. Também foi destacado que a Ebserh precisa ser 

analisada com cautela e nem todos são a favor dessa forma de gestão.  

O representante do Conselho Municipal de saúde iniciou sua fala apontando que a 

saúde deve ser discutida cotidianamente e não a cada quatro anos. Disse que existem 

desigualdades em diferentes níveis e que precisam ser superadas. Continuou sua fala 

apontando que a saúde pública está no território, que a necessidade de saúde está localizada 

na ponta e que o trabalhador lida diretamente com essa realidade, fez uma crítica com relação 

ao termo recursos humanos, para ele deveria ser utilizado o termo gestão humana, visto que o 

trabalhador não é um recurso, uma máquina. 

Continuou a crítica, questionando porque o conselho gestor não foi colocado em 

prática no município (o conselho gestor é um órgão colegiado vinculado as unidades de saúde, 

que atuam na formulação de estratégias e acompanhamento das políticas de saúde, buscando 

aprimorar a saúde local). Perguntou se existe algum receio de colocar em prática, esse tipo de 

conselho. Indicou que a gestão compartilhada, com a presença dos conselheiros também 

possibilita a construção de políticas.  

Esclareceu que as conferências não são deliberativas, mas sim propositivas e 

formadoras de diretrizes. Indicou a necessidade de conselhos itinerantes e maior participação 

da população. Criticou o excesso de burocracia que dificulta a gestão do SUS, fazendo com 

que os insumos não cheguem no tempo adequado. Reforçou a necessidade de estar atento às 

ações do cotidiano e ao território.  
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Concluiu sua fala indicando que o Plano municipal de saúde deve ser ascendente. E 

que é complicado dominar a linguagem técnica da gestão e do SUS “MAC, SISPACTO” são 

siglas importantes e que ainda exigem maior atenção para entender. 

 O Plano municipal de saúde consiste nas ações de saúde que devem ser desenvolvidas 

ao longo de quatro anos no município, baseadas em uma análise das condições de saúde do 

município, deve ter objetivos, diretrizes e metas de saúde. Além de possuir as seguintes 

estruturas: análise situacional, com o levantamento do perfil epidemiológico da população; 

levantamento da rede assistencial do município e outros elementos.  A sigla MAC (Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) representa o repasse de verba de recurso 

federal para o custeio do SUS, ou seja, são gastos com pagamento da rede credenciada/ 

conveniada, que podem ser hospitais, clinicas e laboratórios. Já a sigla SISPACTO, é a 

pactuação de vários indicadores de saúde, visando garantir para população acesso aos serviços 

de saúde em tempo hábil e com qualidade.  

Por fim, a última fala foi realizada por uma das protagonistas do PMF de Niterói, atual 

secretária executiva de governo, que fez um resgate das seis CMS que ocorreram, destacando 

as particularidades de cada uma. No entanto, a projeção dos slides não estava nítida, o que 

prejudicou a leitura para quem estava assistindo. Após o resgate das seis conferências foi 

explicado o formato da 7ªCM, que foi baseada no documento norteador do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS). Portanto, a 7ªCMS de Niterói contou com três grandes eixos temáticos: I 

Participação social e reformas democráticas do Estado; II Valorização do trabalho e educação 

em saúde, gestão do SUS e modelos de atenção; III Direito à saúde garantia da atenção de 

qualidade e financiamento do SUS. Em seguida, ressaltou-se o papel de vanguarda de Niterói 

em diversas ações, inclusive em AIS (Ações Integradas de Saúde) com o Projeto Niterói, em 

seguida justificou-se a criação da Fundação Municipal de Saúde. 

Sobre a Fundação a fala indicou a necessidade de analisar o contexto que ela foi 

criada. Naquele momento o SUS exigia uma estrutura mais forte e a prefeitura não possuía 

estrutura para as ações planejadas para saúde. Entendeu-se que a Fundação possibilitava 

contratar os profissionais, pagando melhores salários e fazendo uma proposta diferente. 

Naquele contexto, segundo a palestrante, a Fundação era a melhor solução. E fez uma 

brincadeira “A história nos absolverá” indicando que esta é uma fala de Fidel Castro quando 

questionado sobre o regime político de Cuba. 
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Continuou sua fala indicando os planos do governo atual para realizar uma cobertura 

total de médico de família para população, com o Programa Mais Saúde, que pretende ampliar 

o número de clínicas de família. Concluiu sua fala solicitando que a CMS discutisse o modelo 

que será utilizado na saúde do município.  

A fala dessa palestrante encerrou o primeiro dia de CMS e o ciclo de palestras 

programado para a abertura da conferência. 

O segundo dia de conferência estava dividido em dois momentos. O primeiro 

momento contemplava a sequência ao ciclo de palestras, configuradas com duas grandes 

mesas de discussões. O segundo momento seguiu com a discussão dos grupos de trabalho 

com a produção de propostas e diretrizes.  

A primeira mesa de discussão estava formada por cinco palestrantes. Uma conselheira 

nacional; um deputado federal; um professor da UFF; um conselheiro municipal e como 

mediador um secretário de saúde de um município próximo de Niterói.  

A palestra teve como título “Primeira roda de conversa: Participação social, reformas 

democráticas e populares; valorização do trabalho e educação em saúde”. A conselheira 

iniciou a apresentação com os seis passos da conferência, seguindo com a apresentação dos 

eixos, indicando que a 15ª CNS iria ocorrer em breve e que as conferências municipais dão 

base para a CNS. A conselheira explicou que a forma como a palavra saúde estava escrita 

tinha como propósito de representar o país. Cada letra tinha uma característica que remetia as 

regiões do país e suas particularidades. 

Trechos do documento norteador da 15ª CNS foram apresentados. Seguido da fala da 

conselheira de que “querem acabar com o SUS” indicando que há interesses para privatizar a 

saúde. Nas palavras da conselheira “não quero que a saúde de Niterói seja gerida pela rede 

privada”. E há um caminho para privatizar. 

Em seguida a conselheira fez uma crítica ao programa humaniza SUS. Segundo a 

palestrante a humanização deveria ser realizada à priori. E esta deve ser transversal as ações 

de saúde. Em seguida fez um questionamento: “como vai à saúde de Niterói? ” Indicando que 

este era um ponto que merecia reflexão. Indicou também que é necessária uma reforma 

tributária e política para que o sistema seja mais justo. Finalizou sua fala reforçando o poder 

da democracia representativa e do controle social nesse contexto.  
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O deputado foi o segundo palestrante. Ele fez um panorama nacional da saúde. 

Indicou que o SUS foi fruto de mobilização. E esta é uma ferramenta muito importante. 

Criticou o posicionamento dos críticos do SUS que dizem que não utilizam esse Sistema, mas 

“Todos usamos o SUS, o SUS é também a vigilância sanitária, o que comemos, bebemos, 

etc”. Criticou a falta de mobilização social. Indicou que os custos com a saúde são elevados, 

que o SUS é Universal, este mobiliza gastos. Exemplificou que nos EUA não tem um sistema 

universal e o desempregado morre sem atendimento. 

Criticou o fato da emergência do HUAP está fechada. Finalizou com uma reflexão 

sobre o Hospital do Subúrbio de Salvador que, segundo ele, é uma referência na Parceria 

Público Privada (PPP), indicando que esta pode ser uma boa alternativa para o município. 

A terceira palestra foi realizada pelo professor da UFF. Ele iniciou sua fala, indicando 

que a Universidade tem responsabilidade com a população. Falou que assim como na saúde, a 

educação também tem desafios, exemplificou com o caso do SUS que no momento que foi 

criado não tinham profissionais prontos (com formação). Implicando a Universidade na 

formação desses profissionais, segundo a lógica desse Sistema de Saúde como ordenador da 

formação em saúde. Alertou que esse é um grande desafio.  

Seguiu sua apresentação falando que é preciso discutir com a população, implicando-a 

nesse processo. Apontou a universidade como um importante canal para manter o diálogo 

com a população. Criticou o fato da emergência do HUAP está fechada. Citou a história da 

saúde de Niterói, exemplificando que em 1982 o município já realizava ações integradas; com 

o projeto Niterói, com implicações na gestão, municipalização, formação e outros. Afirmou 

que antes do país adotar a municipalização, Niterói já realizava esse movimento.  

Também reforçou que a UFF foi pioneira em realizar a reformulação do currículo de 

medicina. Continuou sua apresentação fazendo críticas ao corte do financiamento na saúde. 

Entretanto, alertou que a solução “mágica” da privatização pode ser um fracasso. Encerrou 

sua fala indicando que a mobilização é um caminho importante. Lembrou que em 1992 

tentaram fechar a emergência do HUAP, houve mobilização e a emergência reabriu. 

Questionou se haveria uma crise de participação, se a legislação substituiria a mobilização. O 

fato da participação está assegurada constitucionalmente não impede que ela ocorra, ela é 

válida. 
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Exemplificou com a contradição da Constituição que: cria o SUS, mas permite que a 

saúde seja livre a iniciativa privada. Assegura a participação, mas a população não se 

mobiliza para continuar assegurando seus direitos. 

O quarto participante foi o conselheiro e ele fez uma provocação à plateia. Disse que 

“nós aprovamos a Fundação Municipal, Organização Social, propostas alternativas”. E 

continuou “Foram 29 votos a favor dos 33, aprovando essas formas de gestão da saúde”. 

Segundo ele “no contexto era a melhor alternativa”. 

Por fim, o mediador iniciou a fala pedindo para as pessoas presentes, que iriam 

participar do segundo momento no levantamento das propostas e diretrizes da conferência que 

realizassem análise de conjuntura. 

Finalizando a mesa, a conselheira nacional pediu que todos se abraçassem a fim de 

criar um clima de animosidade para a realização dos trabalhos. No entanto, ainda tinha uma 

mesa. 

A segunda mesa do ciclo de palestras teve como tema: segunda roda de conversa 

“modelo de atenção à saúde; atenção de qualidade; garantia do acesso e direito à saúde”. A 

mesa contou com cinco componentes. Um conselheiro municipal; o subsecretário de saúde; 

dois analistas de gestão da FIOCRUZ e uma assessora de planejamento do município. 

Alguns palestrantes indicaram que se cria um modelo em ato. Destacaram que o 

espaço da conferência é rico para se criar um modelo. Mas para isso era importante realizar 

questionamentos: o que queremos? O que fica? O que deve ser modificado? Esses 

questionamentos foram considerados como marco inicial para criação de um modelo. 

Em seguida um palestrante citou o caso de Niterói, segundo ele o modelo do 

município tem um contexto e não se limita ao conhecimento técnico, ele conta com a 

participação é influenciado pelo modelo econômico, todos esses aspectos interferem no 

modelo. 

As falas dessa mesa estavam vinculadas a idéia de que o modelo de Niterói de 

estruturação da atenção básica influenciou o SUS e este município já realizava ações 

integradas de saúde, anteriormente a maioria dos municípios. Indicando a universalização da 

saúde como uma conquista. E que o modelo atual está vinculado ao contexto. 
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Mas nem todas as falas dessa mesa estavam em sintonia, uma palestrante marcou seu 

ponto de vista, fazendo sérias críticas ao SUS, principalmente com relação à burocracia 

“como pode? Para comprar uma lâmpada levar mais de seis meses?” Segundo a palestrante o 

excesso de burocracia prejudica e/ou agrava a saúde da população. Para ela a gestão fracassa, 

quando burocratizou demais a saúde. A privatização pode ser uma alternativa. Um novo 

modelo. 

Destaca-se que ao realizar essa fala, a palestrante estava muito emocionada. A fala 

dela destoou das demais falas, dessa mesa, porque os outros palestrantes indicaram que o SUS 

possui inúmeros desafios a serem superados, a criação de um modelo também está ligado a 

esses desafios, porém nenhum dos demais participantes citou a privatização como uma 

alternativa, não de forma tão clara e objetiva. 

Outra palestrante iniciou sua fala com um resgate da história de saúde do município. 

Sinalizou que o contexto da saúde de Niterói foi estruturando e as soluções foram criadas da 

melhor maneira em cada contexto. 

Alguns palestrantes retornaram a palavra e uma nova questão surgiu. Houve o 

questionamento se a municipalização consistiu na melhor alternativa para saúde. Ponderou-se 

se a formação de regiões metropolitanas consistia em uma boa alternativa. Essa questão não 

foi esgotada. 

 Com o avançar da hora (14:10) a plateia ficou bastante agitada e solicitou a 

finalização da mesa, para que todos pudessem almoçar e retornar para o segundo momento, a 

reunião de discussão dos grupos de trabalhos (GT), com o levantamento de propostas e 

diretrizes. A mesa encerrou e houve o intervalo para o almoço. 

O segundo momento foi realizado nas dependências da UFF, campus do Gragoatá, 

cada participante consultou em um painel o número da sala que deveria se dirigir para formar 

o GT. 

Após a entrada de aproximadamente 20 participantes na sala. A 

conselheira/coordenadora desse GT pediu que todos se identificassem com o crachá, a fim de 

iniciar a contagem, cada crachá tinha uma determinada cor que variava de acordo com a 

inscrição. Os usuários tinham o crachá de identificação azul; os profissionais da saúde verde; 

os gestores laranja e participante livre vermelho. 
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A correspondência entre os participantes e a cor do crachá de identificação era 

importante para garantir a paridade (50% usuários, 25% profissionais da saúde; 25% gestores 

e prestadores de serviços) para assegurar que no momento de votar fosse visualmente 

percebido quantos usuários, gestores e prestadores de serviços, votaram contra ou a favor da 

proposta. Participante livre não votou. 

Participantes foram eleitos para realizar a contagem, mas a cada momento entravam e 

saiam pessoas da sala. Acordou-se que mais 15 minutos de tolerância seriam dados para que 

as pessoas que ainda estavam se deslocando estivessem presentes em seus GTs. Passado o 

tempo de tolerância foi realizada a contagem de 32 participantes aptos para votas (9 

profissionais da saúde; 11 usuários e 12 gestores). 

Os demais membros que estavam no GT, mas que não participaram da contagem 

oficial foram: um participante livre; dois colaboradores; um profissional que filmava o GT). 

A coordenadora explicou como seria a dinâmica de trabalhado do grupo, que o GT 

deveria realizar as propostas segundo os três eixos: I Participação social e Reformas 

Democráticas do Estado; II Valorização do trabalho e Educação em Saúde, gestão do SUS e 

modelos de atenção; III Direito à saúde garantia da atenção de qualidade e Financiamento do 

SUS. 

O eixo I Participação social e Reformas Democráticas do Estado, subdividido em: 

Comunicação/informação; infra-estrutura, mobilização/articulação. O eixo II Valorização do 

trabalho e Educação em Saúde, gestão do SUS e modelos de atenção, subdividido em: 

formação e qualificação: provimento e fixação; aspectos relacionados à gestão e aspectos 

relacionados ao modelo de atenção à saúde e o Eixo III Direito à saúde garantia da atenção de 

qualidade e Financiamento do SUS, subdividido em: Direito à saúde; acesso a saúde; 

qualidade dos serviços; custeio dos serviços (manutenção); realização das ações de saúde; 

investimentos (obras e equipamentos). 

Neste GT as propostas foram surgindo sem seguir necessariamente essa ordem de 

eixos e subtemas. Seguiram a demanda do grupo e as discussões que cada proposta gerava, 

configurando uma lógica própria.  

As propostas foram apresentadas pelos participantes, digitadas pelos colaboradores no 

sistema de informação próprio para conferência. Sobre o sistema, destaca-se que ora ele 

ajudava e ora ele atrapalhava. Colaborava para quem iria sistematizar as propostas, pois essas 
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já estariam digitalizadas. No entanto, atrapalhava a dinâmica das discussões; pois uma 

proposta que surgia decorrente de um debate necessariamente não estava relacionada ao eixo 

I, mas para o sistema não era possível trocar de eixo sem esgotá-lo. Sendo assim, algumas 

propostas ficaram no eixo que não correspondia a sua característica, cabendo a equipe 

responsável pela sistematização ao final da 7ªCMS reorganizar as propostas. 

Em alguns momentos a coordenadora lembrava ao grupo que as propostas deveriam 

estar vinculadas ao eixo. Esse apelo só foi seguido no início. Com o decorrer das discussões 

seguiram a lógica própria das discussões. 

Os colaboradores também intervieram indicando para o grupo que uma proposta do 

eixo I tinha mais características de infraestrutura do que de informação, por exemplo. 

Normalmente os participantes reliam a proposta e aprovavam o deslocamento do subtema. 

Enquanto o levantamento das propostas estava sendo apresentado, pelo grupo, a lista de 

presença circulava para ser assinada.  

O levantamento das propostas gerou tensionamento no grupo principalmente quando, 

envolviam temas como: privatização e as deliberações da 6ªCMS. Sobre a privatização, houve 

um tensionamento sobre as ações realizadas pela prefeitura, foi dito pelo grupo presente que 

as ações de saúde estão sendo privatizadas e que a Ebserh, é um bom exemplo. O grupo de 

gestores presente indicaram que a Ebserh não era privatização, que o SUS continuava público. 

As propostas que geraram a discussão estavam relacionadas a não privatização da 

saúde, “não aprovação da Ebserh e respeito das deliberações da 6ªCMS”. Os profissionais 

contextualizaram sua indignação explicando que as decisões da 6ªCMS, não estavam sendo 

respeitadas. No entanto, algumas decisões estavam sendo colocados em prática, passando por 

cima dos acordos da 6ª CMS (não privatização). 

A discussão ficou polarizada entre gestores e profissionais. Tentando retomar a 

reformulação de propostas. Os temas que geraram polêmicas foram retomados no final, 

seriam definidos por votação.  

Outras propostas foram formuladas como: o rodízio das entidades que compõe o 

Conselho Municipal de Saúde; acabar com a contratação de vínculo RPA, promoção de 

reconhecimento dos saberes e práticas populares de saúde incluindo as de religiões de 

matrizes africanas; o reconhecimento do agente de controle de zoonoses como nível médio; 

estímulos de cuidados à saúde do trabalhador; criação de consócio da saúde na metropolitana 
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II para ressarcimento dos procedimentos médicos para os pacientes atendidos na rede 

municipal de saúde e referenciadas; estabelecimento da ESF/PMF como eixo metodológico 

norteador da atenção básica do município, entre outras. 

Observamos que durante as discussões que envolviam os temas: Ebserh; privatização 

municipal da saúde e respeito das deliberações da 6ªCMS, a maioria dos usuários não se 

envolviam, não opinaram, queriam retomar “o fluxo” do acordado. Parecia que eles não se 

envolviam por não compreender o que estava sendo dito. Exemplo: quando um representante 

da gestão/ “governo” disse que a Ebserh não era privatização porque a gestão era pública, 

assim como a população continuava tendo o serviço público (gratuito); porém funcionando de 

forma mais eficiente, pareceu que os usuários não entendiam porque os profissionais estavam 

protestando, causando tanto “tumulto”.  E assim foi solicitado que as “bem-ditas questões 

polêmicas” que atrapalhavam o fluir do GT, fossem votadas no final. 

Os gestores e prestadores de serviços foram denominados de governo. Nenhum dos 

presentes nomeou-se como prestador de serviço. O uso do celular também ocorreu no grupo 

de trabalho. Tanto no momento de criação de propostas, quanto na votação. A maioria das 

propostas foram aprovadas por consenso, com a seguinte lógica: se ninguém apresentasse 

destaque ela era aprovada automaticamente, por consenso.  

As propostas polêmicas apresentaram destaque. E a pessoa tinha que explicar porque 

destacou. Às vezes o destaque era justificado pelo desejo de retirar a proposta. Mesmo que 

esta não tivesse sido elaborada pelo grupo. Esse fato ocorreu com uma proposta que era 

contra a Ebserh. Com essa proposta de remoção pactou-se que quem fez a proposta deveria 

defendê-la, indicando porque ela não deveria ser retirada. Após apresentação de justificativa 

das duas partes (quem fez a proposta e fazia parte do grupo de profissionais da saúde/crachá 

verde) e quem fez o destaque/crachá laranja. A proposta foi votada e o resultado consistia em 

retirar a proposta. Ou seja, ela não fez parte do compilado de propostas desse grupo de 

trabalho. 

No momento seguinte pessoas do grupo de profissionais da saúde se retiraram da sala. 

Questionamos se foram embora pelo avançar da hora (20:00horas) ou se pela discordância 

com o movimento realizado. 

Nos momentos de votação, para garantir a paridade foi pactuado que os usuários 

tinham peso dobrado (peso 2). Os profissionais da saúde (peso 1) e o governo (peso 1). 
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Quando um usuário levantava uma proposta ou tinha uma dúvida todos escutavam e 

tentavam explicar. Normalmente as propostas do usuário eram aprovadas. No entanto, uma 

proposta foi modificada, com a justificativa de melhor redação. 

Um usuário fez uma proposta que o governo deveria ter maior cuidado com os 

profissionais da saúde oferecendo: condições de trabalho, cuidando da saúde do trabalhador. 

Para justificar sua proposta a usuária explicou que ela também era trabalhadora da saúde e que 

achava importante o governo cuidar da saúde do trabalhador, que este não era cuidado e que 

não tinha plano de saúde.  

Ao concluir essa frase uma grande discussão ocorreu. Alguns profissionais, gestores e 

usuários tentaram esclarecer para usuária a contradição da proposta. Uma vez que aquela era 

uma CMS, em que estavam em jogo interesses do SUS. E que o governo oferecer plano de 

saúde para trabalhador era uma contradição. 

A usuária ficou um pouco chateada, tentou justificar que ela também era trabalhadora 

do SUS e fazia sua atividade com amor e dedicação e estava reivindicando melhor cuidado 

para saúde do trabalhador. A proposta final ficou “que o governo ofereça estímulo de 

cuidados à saúde do trabalhador”. E foi aprovada com essa redação.  

Nesse grupo de trabalho percebemos que alguns usuários também eram profissionais 

da saúde. Outros usuários também pareciam ocupar outras posições, mas não ficou claro quais 

seriam. Ao final do grupo foi possível perceber um esvaziamento da sala. 

O terceiro e último dia de CMS foi caracterizado com a apresentação, discussão e 

aprovação das propostas dos grupos de trabalho e moções. Totalizando 261 propostas. 

Divididas nos três eixos temáticos e seus subtemas. No início foi dito pelos delegados que 

estavam na mesa que existiam: propostas repetidas; propostas que não estavam no eixo que 

melhor caracterizava-os. Caberia a equipe responsável pela compilação organizar as 

propostas, para o relatório final. Confirmando o que ocorreu no GT observado, que as 

discussões tinham uma lógica própria diferente da maneira que a CMS foi organizada. 

Foi pactuado que os usuários tinham peso 2, na votação, para garantir a paridade. Na 

seguinte distribuição: usuários (com peso 2); profissionais da saúde (peso 1) e governo 

(gestores e prestadores de serviços, com peso 1). O termo governo também foi utilizado na 

plenária final onde todos estavam presentes. 
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Para realizar a contagem foram escolhidos dois representantes dos usuários e dos 

profissionais da saúde que assim como no GT observado também tiveram dificuldade para 

contar os participantes aptos para votar. Feita a contagem foi pedido que os usuários, gestores 

e profissionais se misturassem. 

Os usuários sentaram no lado esquerdo, o governo no lado direito e os profissionais 

atrás do governo, também no lado direito. Após o pedido dos coordenadores que estavam 

localizados no palco. Ninguém trocou de lugar. Mesmo diante do pedido dos coordenadores, 

ao explicaram que não havia problema misturar, pois o crachá (instrumento de votação) 

identificava o peso do voto, não houve troca de lugar e foi iniciada a leitura das propostas. 

No decorrer da leitura foi observado que algumas propostas que foram retiradas na 

votação do GT observado, foram aprovadas em outros GTs. Sendo assim, questões sobre a 

privatização, Ebserh e 6ªCMS foram votadas na plenária final. 

A aprovação era dada após alguns segundos, depois que a proposta era lida e ninguém 

manifestava destaque. À medida que as propostas eram lidas e os destaques foram 

apresentados. Usuários, profissionais e governo pediam o direito da fala, em alguns 

momentos a fala tinha características de protesto e cobranças. 

As cobranças e protestos foram realizados na maioria das vezes pelos usuários, 

seguidos dos profissionais da saúde e o governo. O conteúdo dessas falas variava desde 

reivindicação de medicações à necessidade de garantir o direito à saúde pela judicialização da 

saúde. 

Houve interrupções, destaques e justificativas à medida que as propostas eram lidas. 

Os coordenadores da mesa pediram que os participantes somente indicassem o destaque, já 

que o segundo turno, durante a tarde, estava destinado para a explicação dos motivos dos 

destaques da proposta. 

Foram lidas todas as propostas, feitos os destaques, observações e as discussões sobre 

os temas. Houve propostas que tiveram mais de sete destaques, outras que foram aprovadas 

com aplausos. 

As propostas tiveram conteúdos variados que necessariamente não estavam restritas a 

área da saúde, enriquecendo a conferência. Alguns pontos que se repetiram e chamaram a 

atenção estavam vinculados a legitimidade da CMS. O desejo desse espaço ser deliberativo e 
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principalmente que as decisões tomadas em cada CMS, fossem acatadas em cada gestão 

independente do Governo. Como uma proposta para o município e não uma política de uma 

gestão, que se modifica a cada quatro anos. 

 

Reflexões sobre a 7ªCMS de Niterói 

 

A 7ª Conferência Municipal de Saúde foi um espaço rico para observar a dinâmica 

local de organização da saúde. E por ser um espaço amplo, contemplou a presença de atores 

com posicionamentos que convergiam e divergiam. Na observação daquele espaço, questões 

de pesquisa emergiram e as apresentaremos.  

Observamos conflitos da saúde, na fala de uma usuária no GT, que solicitava plano de 

saúde para o trabalhador. Os conflitos implicam uma dicotomia entre público e privado, 

transpassado por essa dicotomia há um estimulo na perspectiva de que o sistema privado de 

saúde é melhor. A opção de plano/seguro de saúde para os profissionais da saúde enfraquece 

o SUS, pois o Estado estaria financiando a iniciativa privada, em detrimento do Sistema 

Único de Saúde.  

A relação entre público e privado na saúde pode ser exemplificada, também, na 

discussão sobre modelos de gestão, mais especificamente, nos “novos modelos de gestão”. 

Não há consenso sobre o papel que, esses novos modelos, exercem na saúde. 

Cardoso e Campos (2013) apontam que os “novos modelos de gestão” são vistos como 

solução para os impasses na prestação dos serviços de saúde. Para esses autores eles são 

frutos da Reforma do Estado idealizada por Bresser (na década de 1990), que buscava garantir 

a flexibilização e agilidade da máquina pública. Os novos modelos de gestão segundo esses 

autores são: Organizações Sociais (OSS); Organizações de Sociedade da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPs); Fundações Estatais de Direito Privado (FEDPs), Parcerias 

Público-Privadas (PPPs) e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).  

Ainda segundo os autores, esses modelos estão relacionados às reformas neoliberais 

do Estado, além de apresentar características semelhantes, os autores ainda questionam por 

que os impasses da prestação dos serviços de saúde não são resolvidos no âmbito da 
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administração pública direta? Ou, por que não se recorre para o direito público? Essas 

questões não foram esgotadas, mas sua reflexão é de grande importância. 

As questões apontadas na 7ªCMS, nas Conferências passadas e nas entrevistas, estão 

relacionadas às reformas realizadas na década de 1990. Para entendê-las é importante analisar 

a conjuntura que o SUS vem se estruturando. 

O SUS foi criado em decorrência da insatisfação com o modelo assistencial vigente 

(individualista, privativista e hospitalocêntrico), além de contemplar um movimento político e 

social de democratização da saúde. A saúde passa a ser universal, integral e não mais restrita 

aos trabalhadores formalmente empregados. Acompanhando o processo de mudanças que 

oficializa o SUS, ocorreu a municipalização da saúde (NOB 93 e 96) e reorganização do 

modelo assistencial, com destaque para a atenção básica (PACS/PSF). No entanto, cada ente 

federativo se estruturou de uma forma. 

O município de Niterói, por exemplo, como discutido anteriormente, tem uma 

organização de atenção básica, anterior a definição do PACS/PSF, como porta de entrada e 

reorganização do modelo assistencial. Porém, no país, considerando sua dimensão 

continental, nem todos os municípios apresentaram uma discussão avanças de organização da 

atenção básica, mesmo após a municipalização da saúde. 

Nesse contexto de implementação do SUS e na tentativa de assegurar seus princípios e 

diretrizes, desafios surgem vinculados a descentralização (de recursos, do poder de decisão e 

da responsabilidade) na organização e produção dos serviços de saúde. Pinto (2004) aponta 

que uma das questões centrais do debate da área da saúde está associada às novas formas de 

gestão e provisão dos serviços de saúde. Visto que as alternativas que surgiram tinham como 

fundamentos conceituais e metodológicos do Novo Gerenciamento Público. Cada estado e 

município buscou alternativas para responder os problemas da saúde relacionados à baixa 

eficiência, produtividade e qualidade dos serviços públicos.  

No ano de 1995, o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) realiza 

o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, que implicava na restrição do Estado na 

área Social. Discussão que não convergia com a Reforma Sanitária Brasileira. Na área da 

saúde, os efeitos desse Plano, implicaram que alguns hospitais passaram a ser operados por 

Organizações Sociais (PINTO, 2004).  



 

91 
 

No caso dos hospitais universitários, a Ebserh, representa o “novo modelo de gestão”. 

Segundo March (2012) a Ebserh segue a mesma lógica de reforma do Estado iniciada por 

Bresser, que teve continuidade nos demais governos. A semelhança com as OSS e FEDPs é 

estabelecida pela transferência de patrimônio público; flexibilização, dentre outras 

características. 

Sobre a Ebserh no HUAP, essa proposta foi apresentada como um exemplo de 

alternativa para superação de algumas das dificuldades do SUS. Os que defenderam a Ebserh 

argumentaram que há facilidade para gerir, com esse modelo, implicando na diminuição da 

burocracia garantindo que o serviço continuará gratuito para população. Os que se 

posicionaram contra, indicam este como um dos caminhos para privatização da saúde. 

Bahia (2010) aponta que a relação público/privado é muito abrangente. Engloba a 

relação do público no privado e do privado no público, destacando também à capacidade de 

pagamento (direta ou indiretamente), dentre outros elementos. Essa discussão é ampla, mas 

em diversos momentos é debatida pela população e mídia de uma forma generalizada. Sendo 

assim, o público pode conter o privado, no entanto, para população de um modo geral, um 

serviço é privado quando é contemplado o desembolsou direto pelo serviço de saúde. Esse 

aspecto foi observado nas discussões na 7ªCMS. 

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) também foi foco da atenção dos 

participantes (gestores, usuários, profissionais da saúde), indicando que este Hospital tem 

relevância na rede de saúde do município. Foi percebida uma relação afetiva, da população 

com o Hospital. Quando a emergência fica fechada para população, independente da rede de 

saúde ter outros hospitais para remanejar a demanda espontânea, há um problema e um 

“desamparo”, a população não pode contar com este para cuidar da sua saúde. 

Silva Jr. et al (2003) destacam o ato de cuidar, como um elemento importante para 

organização do SUS, construindo um modelo coerente com as demandas da população. Nessa 

construção, acolhimento e escuta são ferramentas importantes do cuidado. Sendo assim, 

quando os participantes lamentam o fechamento da emergência, é possível perceber uma 

demanda, que deve ser escutada. Independente do retorno do funcionamento da emergência 

para toda população. O debate se faz necessário.  

 O outro aspecto observado se refere ao fato de que a população fez vínculo com o 

HUAP, o fechamento da emergência pode implicar em um sentimento de desamparo.  Além 



 

92 
 

de outras implicações, inclusive de sobrecarregar os demais hospitais, é uma decisão que deve 

ser compartilhada, mesmo considerando a autonomia da Universidade. Mas a autonomia não 

deve desconsiderar o papel que um hospital universitário tem em um território. Também tem 

implicações na atenção básica, quando esta tem dificuldade de encaminhar seus pacientes, nos 

casos mais complexos. 

Em diferentes falas dos palestrantes, disseram que os profissionais da saúde precisam 

de atenção e respeito. Eles atuam no SUS, tem propriedade para falar sobre as demandas e 

também fazem o sistema em ato, com o seu trabalho, além de ter um olhar diferenciado, pela 

prática no território. Muitos desses profissionais se posicionaram contra a Ebserh e 

lamentaram o fechamento da emergência do referido hospital. Indicaram esse movimento 

como um dos caminhos para a precarização do trabalho. 

Cardoso e Campos (2013) indicam que o conceito de precarização é relativo. Para o 

trabalhador da saúde, hipotético, que não tenha vínculo formal de trabalho, quando passa a ter 

um emprego regido pela CLT, está menos “precarizado”. No entanto, estatutário, quando 

passa a ser contratado pela CLT por um ente que não seja a administração pública, está mais 

precarizado. Sendo assim, do ponto de vista do trabalhador, o vínculo estatutário, é no geral, 

melhor, por oferecer mais estabilidade e segurança. 

Sobre o formato da conferência, destaca-se que foi organizado e estruturado. No 

entanto, contou com duas lógicas, uma possível de ser controlada (palestrantes, temas, espaço 

físico, dentre outros) e uma lógica de difícil controle que envolve a dinâmica da sociedade, 

em ato (as demandas de fala, as discussões, inquietações, construções e propostas). Houveram 

falas que só foram ditas pela pressão da discussão. Essas falas não estavam nos slaids de 

projeções, foram fruto do momento e revelaram que muitas ações de saúde no município 

foram realizadas, porque foram julgadas como a melhor alternativa, no momento. 

Ainda sobre o formato da Conferência, notamos que a configuração apresentou-se bem 

estruturada, com três grandes ciclos de palestras. No entanto, o espaço do que não é 

controlado, os debates, foram prejudicados. O tempo para as discussões ficou restrito. 

Inclusive no GT observado, as questões polêmicas em muitos momentos, foram tratadas como 

“empecilho” no fluir da discussão. Quando esse era o espaço para debate, sem tirar o mérito 

das propostas que estavam previamente prontas, coerentes e estruturadas.  Houve apelos para 

que esse espaço, que contou com a presença de diferentes atores sociais, fosse repetido 

cotidianamente e não somente a cada quatro anos e que a conferência fosse também 
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deliberativa e não somente prepositiva, dando maior legitimidade ao processo de antecipação 

de políticas de saúde. 

Está determinada na lei 8142 que as conferências de saúde são espaços para se propor 

diretrizes para formulação de políticas nos níveis correspondentes e avaliar a situação de 

saúde. Na conferência observada houve um apelo para que seja também um espaço 

deliberativo. 

Debates importantes do ciclo de palestra que surgiram na pressão da discussão tiveram 

que ser interrompido pelo avançar da hora. O mesmo ocorreu no GT, era preciso acelerar o 

debate para dar continuidade às atividades que fizeram parte da conferência. 

Também observamos que em diferentes falas, caracterizando uma repetição, o resgate 

da história de Niterói principalmente, sobre a estruturação da atenção básica. Mas alguns 

palestrantes, no momento de contar essa história inseriam, um tema novo, relacionado à 

ampliação da cobertura (100% de cobertura ou 100% médico de família no município).  

Essa ampliação define que: Toda população de Niterói será coberta por médico de 

família. Caracterizando uma ampliação da atenção básica no município. Diferente da sua 

proposta original que consistia em priorizar as áreas que mais necessitavam de serviços de 

saúde. 

 As questões que envolviam o tema da escassez de recursos na saúde, tinham como 

propostas/respostas a parceria público privado. Quando a questão do SUS se relacionava a 

burocratização da saúde à solução era terceirizar a gestão. Questões antigas voltaram à tona: o 

problema do SUS é de gestão ou de financiamento? Questões debatidas, mas não esgotadas na 

conferência. 

Houve um apelo para que os grupos de trabalhos realizassem as propostas, 

considerando o contexto que cada decisão foi tomada. Esse destaque estava relacionado à 

proposta alternativa da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Foi dito que os presentes 

deveriam considerar o contexto de criação da Fundação. Esta foi apresentada como alternativa 

para estruturar a saúde no município, principalmente a atenção básica, com o PMF. 

Segundo Paim e Teixeira (2007) Fundação Estatal é a forma jurídica que integra a 

administração pública indireta, ao lado das autarquias, das fundações públicas de direito 

público e outras. É regida pelo regime jurídico do direito privado, ao lado das empresas 
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públicas e sociedades de economia mista e dos consórcios de direito privado. Goza de 

autonomia gerencial, orçamentária e financeira, o sistema de governança inclui a participação 

de representantes da sociedade civil, dentre outras características. Considerada pelos autores 

como alternativa para gestão de organizações complexas. 

Os autores também apontam as Fundações Estatais, como alternativa para gestão, 

como a gestão de pessoas. E cita o caso da Fundação Estatal para a Saúde da Família, que foi 

debatida na 7ª Conferência Estadual de Saúde da Bahia e recomendada por quatro dos cinco 

grupos de discussão e aprovada na plenária final por 70% dos delegados. No caso de Niterói 

não foi observado consenso sobre a Fundação Municipal. Aspecto que pode indicar a 

necessidade de maior debate sobre o assunto com a população desse município, a fim de 

pensar coletivamente a melhor alternativa para saúde. 

A falta de mobilização e pouca participação da sociedade nos espaços instituídos 

foram críticas levantadas na conferência.  

Os diferentes posicionamentos observados na conferência apontaram oposições. A 

Fundação Municipal foi definida como uma terceirização, ponto de vista dos profissionais. 

Mas também foi apontada como a melhor alternativa para continuar garantindo alguns 

direitos, ponto de vista dos gestores.  

A observação da 7ªCMS de Niterói possibilitou o entendimento do funcionamento de 

uma conferência, além de compreender que esta pode contemplar propostas contraditórias. 

Visto que a saúde engloba questões complexas que não são facilmente esgotadas. No entanto, 

esse espaço é importante para o amadurecimento do SUS, formulação de diretrizes para 

políticas e análise da saúde. 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

Um aspecto importante que deve ser ponderado com cuidado na análise sobre a 

atenção básica de Niterói está relacionado ao papel que a Fundação Municipal de Saúde 

ocupa na saúde do município.  

A Fundação Municipal de Saúde contrata os profissionais da saúde que compõe o 

quadro do PMF, estabelecendo uma cogestão com a associação de moradores. O contrato, 

estabelecido com os profissionais é assegurado através da CLT (Consolidação das Leis 

Trabalhistas). No entanto, para alguns autores, essa forma de gestão tem características 

semelhantes ao processo de privatização da atenção à saúde. 

A privatização tem como característica a transferência da responsabilidade da gestão 

da saúde do setor público para o setor privado. Normalmente concretizada através das 

Organizações Sociais, sem fins lucrativos. Essa transferência de responsabilidade pode 

ocorrer quando o Estado (município, estado) é considerado como incapaz de gerir a saúde da 

sua unidade federativa (BARBOSA; ELIAS, 2010) (BORGES et al., 2012).  

Existem inúmeras contradições que englobam o processo de privatização da saúde no 

país. Há autores que defendem que esse é um processo legítimo para garantir a eficiência da 

prestação dos serviços de saúde (BARBOSA; ELIAS, 2010). Mas também há autores que 

defendem que esse é o caminho mais curto para o processo de privatização da saúde 

(BORGES et al., 2012). 

Frente a essas contradições, consideramos válido analisar o papel da Fundação 

Municipal de Saúde. Os aspectos positivos que estão relacionados a essa forma de gestão, se 

referem à flexibilidade, autonomia administrativa e financeira, principalmente na aquisição de 

bens, serviços e contratação de recursos humanos. 

Por não estar submetida à burocracia que a administração direta tem que cumprir, tem 

facilidade para realizar ações que necessitam de medidas imediatas como a contratação de 

pessoal. Ação que pode ser realizada por processo seletivo simplificado, diferente da esfera 
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pública que necessita da autorização de uma série de setores que necessariamente não são da 

área da saúde, para realizar um concurso, por exemplo. 

As desvantagens dessa forma de gestão estão relacionadas à falta de estabilidade na 

permanência dos profissionais que compõe a rede e no fato do trabalhador não ter alguns 

direitos assegurados, dentre outros (BORGES et al., 2012). 

 A Fundação Municipal tem definição diferentes das OSS. O poder executivo define 

como Organizações Sociais (OS), na Lei Federal nº 9637 de 1998, como: 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 e a saúde. No entanto, as OSS, assim como a Fundação, preservam o caráter público 

dos serviços, mas a gestão tem características da iniciativa privada. 

 Em diversos estados do país, como Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e 

outros, esse modelo de gestão, realizado através das OS, está sendo empregado na atenção à 

saúde. Normalmente no nível da média e alta complexidade, como na gestão de hospitais 

(BARBOSA; ELIAS, 2010).  

 Sobre esse tema há uma discussão sobre o papel que o Estado ocupa na garantia do 

bem estar social da população. O papel do Estado, também se relaciona com o contexto da 

economia global. Sendo assim, quando as diversas economias entram em crise financeira, o 

estado de bem estar social pode ficar ameaçado.  

 Segundo Borges et al (2012) o Brasil desde a década de 90 passa por reformas 

neoliberais, influenciadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Essas reformas tiveram 

como consequências a redução do Estado, caracterizando o Estado mínimo. As implicações 

dessas reformas na saúde são configuradas pela abertura de novas formas de gestão, tais 

como: Privatização, Publicização e Terceirização. Formas de conter gastos e garantir a 

economia nacional. 

 Todas essas formas de gestão estão presentes no cenário da saúde brasileira. O estado 

de São Paulo, por exemplo, tem essa modalidade de gestão, através de OSS, de forma 

marcante na área da saúde. Desenvolveu leis complementares sobre a qualificação das OSS, 

viabilizando essa forma de gestão e demonstrando interesse nessa área. Se tornando referência 

para os demais estados do país (BARBOSA; ELIAS, 2010).  
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 Quando o Estado outorga um serviço para a OSS, são estabelecidos termos de 

parceria, com metas a serem cumpridas, como: número de atendimentos, indicadores e outros. 

O contrato fixado com as OSS é viabilizado por lei federal. Nesse processo a unidade de 

saúde, como um hospital, continua sendo público, porém com gestão privada.  

 Para uma OSS ser reconhecida como tal e apta para gerir um hospital, é preciso provar 

uma série de aspectos que garantam sua capacidade de cumprir o que está sendo acordado. 

Somente o Estado pode conceder a OSS a possibilidade de realizar essa gestão. Uma vez 

provada à capacidade da OSS, há o repasse financeiro.  

Sobre esse repasse, estão presentes questões, como: quando uma OSS é contratada, 

esse fato ocorre porque o estado não tem habilidade para gerenciar a saúde? Ou por que não 

quer realizá-lo? 

 Nessa pesquisa não nos propuséssemos a responder essas questões, embora seja 

inevitável não refletir sobre elas. É importante, principalmente quando se pondera a 

contratação das OSS e a relação com os princípios e diretrizes do SUS. Ao pensar o direito 

constitucional da saúde, como um direito de todos, assegurado pelo Estado, é válido refletir se 

essa forma de gestão, não coloca em questão o papel do Estado na saúde. 

 Independente das vantagens que as OSS têm em gerir os recursos públicos, tornando 

mais dinâmico os cumprimentos das metas que minimizam as necessidades de saúde urgentes, 

possíveis de serem solucionadas, por exemplo, através da contratação imediata de 

profissionais, é válido refletir por que não modificar algumas estruturas burocráticas para 

assim, viabilizar que o Estado agilmente realize a gestão da sua saúde? Considerando que as 

demandas da saúde são dinâmicas e que demoras na sua resolução podem implicar em mortes 

e agravamentos no quadro de saúde da população. Por que transferir a responsabilidade e não 

modificar a estrutura? 

 Retomando, o caso de Niterói, com a Fundação Municipal, é válido analisar com 

atenção esse caso, uma vez que as ações de privatização englobam vantagens e desvantagens. 

Ao considerar a possibilidade de privatização na atenção básica, aspectos como vínculo, 

acolhimento, coordenação do cuidado, longitudinalidade e outras características podem ficam 

prejudicadas se ocorrer alta rotatividade dos profissionais. 
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 E ainda, como vimos nos debates da conferência, a decisão pela mudança de gestão 

para OSS não foi amplamente debatida e parece não estar até o momento consensuada. 

 

CONCLUSÕES 

 

De um modo geral pensamos que a transição do PMF para ESF não está concluída. 

Esta não é realizada de uma forma pontual, além de ser marcada pela presença de diferentes 

modelos de atenção no município. Há o modelo hegemônico de atenção e o modelo 

alternativo. O último modelo é caracterizado pelas modalidades do PMF e da ESF em Niterói. 

No momento que esta pesquisa foi produzida, identificamos que características do 

PMF foram preservadas, tais como: nomenclatura, as estruturas das unidades são chamadas de 

módulos; os profissionais e gestores entrevistados se referem à atenção básica como “PMF”; a 

Associação de Moradores faz parte da cogestão, ou seja, realiza a contratação dos 

profissionais; os novos módulos estão localizados nas áreas que mais necessitam de atenção à 

saúde, com a população de maior vulnerabilidade social, mantendo na alocação dos módulos, 

o princípio do SUS de equidade. Acreditamos que algumas dessas características serão 

preservadas ao longo dos anos, por fazer parte da história da saúde do município.  

As mudanças identificadas, vinculadas a transição do PMF para ESF, através dos 

campos de análise (relatórios finais das CMS; entrevistas com profissionais da saúde e 

gestores e observação participante da 7ªCMS) são: 

* a incorporação de novos profissionais, dentre eles o ACS, o enfermeiro, o dentista e 

o auxiliar administrativo. Essa incorporação está relacionada à identificação da necessidade 

de mais profissionais para dar conta das demandas de saúde identificadas, do cotidiano dos 

serviços e também para cumprir os requisitos da equipe mínima da ESF. 

*aumento da população adscrita. Na estrutura do PMF, cada equipe era responsável 

por aproximadamente 1200 habitantes. Com a estrutura da ESF cada equipe é responsável por 

aproximadamente 4000 habitantes. Essa mudança exigiu negociações com as equipes que 

estavam habituadas com uma população menor. 

*diminuição da realização de visita domiciliar. Aspecto citado pela maioria dos 

entrevistados, que destacaram que essa vem diminuindo, comparado ao modelo implantado do 
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PMF, que o médico de família e o técnico tinham metade da carga horária destinada para 

atividades de campo. Para alguns profissionais entrevistados, a diminuição das atividades de 

campo, é ruim para população. 

* aumento da demanda das ações realizadas nas unidades. Ou seja, os profissionais 

não estão conseguindo realizar a visita, pois estão realizando mais atividades nas unidades.  

Consideramos que há uma nova configuração na saúde do município. O ACS está 

realizando a visita domiciliar (nas entrevistas foi indicado que o ACS começou a fazer parte 

da equipe em 2002, na análise das conferências as propostas englobando o ACS são de 2004). 

Na configuração da ESF a visita domiciliar não é uma ação exclusiva do ACS. No entanto, na 

prática, esses profissionais realizam a visita domiciliar como atividade cotidiana. Os 

entrevistados apontaram uma segunda questão com relação às visitas. Segundo a maioria dos 

entrevistados há um aumento da demanda das ações realizadas nas unidades. Ou seja, os 

profissionais não estão conseguindo realizar a visita, pois estão realizando mais atividades nas 

unidades.  

A questão anteriormente citada aponta para uma ação oposta a preconizada nos 

modelos alternativos. Tanto no PMF quanto na ESF, a valorização do território, definição de 

população adscrita, visita domiciliar, dentre outras ações, são práticas contra hegemônicas. No 

momento que os profissionais, concentram suas atividades nas unidades, eles estão 

reproduzindo um aspecto do modelo hegemônico.  

Os entrevistados se posicionaram com pesar, por não conseguirem realizar a visita. 

Com exceção dos casos mais graves, como de acamados, quando os profissionais, incluindo o 

médico, realizam o atendimento na residência do usuário. Um profissional médico falou “todo 

dia eu ia no campo, agora não. Agora o ACS vai”. Esse discurso está presente em várias 

entrevistas. 

O aumento da população adscrita foi apontado por alguns dos entrevistados como um 

dos fatores que tiveram relação com o aumento da demanda nas unidades de saúde da atenção 

básica, implicando na diminuição das atividades de campo. 

Considerando a discussão sobre modelos assistenciais, mas destacando as propostas 

alternativas (PMF e ESF), encontramos aspectos positivos e negativos. Um ponto positivo 

associado à incorporação da modalidade da ESF, em Niterói, está associado ao aumento da 

cobertura, ou seja, mais pessoas que mais necessitam de serviços de saúde foram 
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contempladas pela atenção básica. Por outro lado, um ponto negativo, apontado pelos 

profissionais, está relacionado à diminuição das visitas domiciliares. Visto que os médicos 

ficam nas unidades cumprindo a agenda. 

Ainda sobre a análise dos modelos assistenciais, mas destacando os diferentes 

modelos, Modelo hegemônico: biomédico e modelo alternativo: PMF e ESF, também foram 

observados pontos positivos e negativos. 

  Ponto negativo: na relação da população com a atenção básica alguns movimentos 

foram descritos nas entrevistas: 

* uma parte da população com menor poder aquisitivo adquiriu planos/seguros de 

saúde. Alegando para as equipes do PMF que não precisa dos serviços do PMF, pois 

acreditam que a iniciativa privada é melhor. 

* uma parte também com menor poder aquisitivo que utiliza os serviços da atenção 

básica e serviços de outras unidades (Ex. Gestante acompanhada pelo PMF e pelo IFF). 

Informando para a equipe do PMF que não confia no médico que atende tudo, se sentido 

segura ao acompanhar a gestação também com um especialista. 

* estranhamento da população à nova organização vinculada à saúde da família, tanto 

no PMF quanto na ESF. Em uma comunidade que contava na sua estrutura com o modelo 

tradicional e tinha acesso aos diversos especialista, identificou que ao longo dos anos o 

número de profissionais médicos diminuiu. Em alguns momentos, para essa comunidade, o 

acesso ao especialista ficou mais “difícil”. 

Os entrevistados que atuam ou atuaram na atenção básica, relataram lidar com essa 

questão “a comunidade tem dificuldade de entender como um, dois ou três médicos podem 

realizar o trabalho de 30 profissionais”. 

No entanto, os profissionais também apontam aspectos positivos: 

* o fato do PMF ter se estruturado em lugares que antes não tinha assistência, 

buscando reduzir as iniquidades em saúde. 

* uma parte da população (classe média) que antes não utilizava os serviços do PMF, 

utilizando e demandando os serviços da atenção básica (Ex. prédios foram cadastrados). 

Aumento da cobertura, proporcionando o maior número de pessoas beneficiadas. 
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Além das observações relacionadas aos modelos assistências, os entrevistados também 

apontaram mudanças na estrutura social interferindo no processo de trabalho da atenção 

básica, como o envelhecimento da população, aumento da violência, interrupção precoce do 

aleitamento materno. 

 Com relação ao envelhecimento da população ponderou-se que o cuidado é mais 

intenso “aumento da complexidade do cuidado”, pois envolve o acompanhamento de doenças 

crônicas, a identificação que a população está envelhecendo sem ter uma rede de apoio de 

cuidado. Já com relação à violência, foi ponderado que há um limite que a saúde não 

consegue dar conta e que em alguns momentos o trabalho é interrompido, por esse fator. 

Sobre o aleitamento materno, ponderou-se uma relação direta com a necessidade da mãe ter 

que retornar para o mercado de trabalho, para manter a renda familiar. 

A relação da população com o serviço também envolve o acolhimento e o vínculo dos 

profissionais com a população atendida. Os entrevistados relataram que em alguns casos, 

quando a equipe atendia um número maior do que o previsto, no momento de redistribuir a 

população para outras equipes, existia conflito, pois estas não queriam redividir às famílias, 

pois formaram vínculo. Em outras situações identificaram que atendiam pessoas que eram de 

outro município, ou fora da área adscrita. 

Os gestores entrevistados apontaram que o MP (Ministério Público) questionava o 

município com relação à paridade dos modelos, uma vez que o PMF atendia em média 1200 

pessoas, enquanto que a ESF atendia 4000. Os gestores apontaram que tiveram que aumentar 

o número da população atendida. Fato que exigiu negociações com as equipes que estavam 

habituadas a um número menor. Também foi apontado que o município não recebeu por 

muito tempo o repasse do PAB variável do Ministério da Saúde. E o modelo do PMF era 

considerado como similar. Os gestores indicam estranhamento com relação a essa 

classificação, uma vez que o PMF influenciou a ESF. Foi dito também pelos gestores que o 

município não foi forçado a aderir a ESF, no entanto, a não adesão implicava no não repasse 

de verbas.  

A participação da população foi uma categoria de análise, que emergiu dos três 

campos. Essa categoria tem relação direta com a conquista da população nas políticas de 

saúde. A Constituição de 1988 é o marco desta conquista. A análise e discussão desta 

categoria possibilitou o entendimento de que o PMF tem aprovação da população, dos 

profissionais da saúde e dos gestores. Mesmo tendo aprovação, reivindicações por mais 
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participação nas ações e políticas de saúde estavam presentes nas conferências, nas entrevistas 

e na 7ªCMS. Houve consenso nas fontes de investigação, com relação à participação da 

população. Entendida como essencial e pertinente para a estruturação da saúde, nos diferentes 

níveis de atenção. 

 Quanto à forma como a participação deveria ser realizada, não houve consenso. No 

relato da 4ªCMS (2002) analisado, há uma proposta que defende manter a contratação pela 

associação de moradores. Indicando que essa é uma articulação definida no município, que 

dar maior legitimidade a participação. Mas também há uma proposta que defende que no 

momento que a associação passa a contratar, ela se torna empregador, perdendo o potencial de 

controle social. Nas entrevistas também não houve consenso com relação a esse aspecto. 

Não é possível prever se ao longo dos anos, principalmente pela adesão da ESF, as 

associações de moradores serão cogestoras. Visto que a modalidade definida pelo Ministério 

não contempla este formato de participação da população. 

A última categoria processo de trabalho, aponta para alterações na prática. O aumento 

da cobertura implicou em maior tempo dedicado às atividades de consultório, diminuição das 

visitas domiciliares, por parte dos médicos. Essa mudança tem características do modelo 

hegemônico. E estão relacionadas ao aumento do número de população adscrita.  

A mudança do modelo visa concretizar os princípios da universalidade, integralidade e 

equidade do cuidado, no entanto, exige à superação de desafios, um deles, identificado nesta 

pesquisa é a referência do modelo hegemônico como parâmetro de cuidado para população, 

que também aprova o modelo alternativo, demonstrando a complexidade que envolve a saúde. 

É verificado também, na análise das conferências que existem propostas opostas. No 

momento de encontro de importantes segmentos da sociedade que discutem propostas, 

diferentes concepções são aprovadas. E alguns debates não são aprofundados. 

A Fundação Municipal não é um tema esgotado nas discussões relacionadas à saúde. 

Esse aspecto tem conseqüências relacionadas à forma de contratação. Ao que tudo indica, 

independendo do modelo, se PMF ou ESF, a forma de contratar os profissionais da saúde, 

será por Fundação.  

Embora esta pesquisa não esgote a discussão sobre a atenção básica de Niterói, os 

campos possibilitaram perceber que o processo de estruturação da atenção básica é complexo, 
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envolvendo muitas vezes a concomitâncias de modelos. Indicando que na história não há 

necessariamente a interrupção de um processo para iniciar outro. Esse estudo de caso 

possibilitou olhar de perto as questões discutidas na dissertação, mas sem a intenção de 

esgotar e sim iniciar um processo de investigação 
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ANEXO A: Termo de Consentimento Livre e esclarecido para entrevistado 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: A Atenção Básica de Niterói: um estudo de caso 

Pesquisador Responsável: Jaina Larissa Bastos Costa de Oliveira. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato do Pesquisador: (21) 96549-7439 

Nome do voluntário:  

Idade:                anos                                                                 R.G.  

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “A Atenção Básica de Niterói: 

um estudo de caso”, de responsabilidade da pesquisadora Jaina Larissa Bastos Costa de 

Oliveira. 

A pesquisa é uma das etapas da dissertação a ser defendida na Universidade Federal 

Fluminense, Instituto de Saúde Coletiva do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva 

para a obtenção do título de mestre. 

O principal objetivo do estudo é identificar o que o (a) Senhor (a) pensa sobre a transição do 

PMF (Programa Médico de Família) para ESF (Estratégia Saúde da Família), para contribuir 

com a discussão sobre a estruturação da atenção básica no município de Niterói, considerando 

o papel de destaque deste município para estruturação da atenção básica no país. Além de 

identificar semelhanças e diferenças do PMF e da ESF, descrevendo o contexto político e 

social da transição do PMF para ESF no município. 

O/A senhor(a) foi identificado como um importante ator social no processo de estruturação da 

atenção básica no município. Dessa forma, sua participação é muito importante nesta 

pesquisa, mas não obrigatória. Sua contribuição se dará através de uma entrevista individual, 

disponibilizando também informações e documentos (leis, atas) sobre a transição PMF para 

ESF, quais foram os parceiros que colaboraram para estruturação desse nível de atenção; 

quais prioridades elencadas, o que pensa sobre esse processo e demais aspectos. 
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A entrevista será constituída de um roteiro, que será gravado, mediante autorização. O tempo 

de duração será de aproximadamente 40 minutos. A qualquer momento o senhor/a poderá 

interromper o processo de entrevista, mas destaco que sua participação é importante. A 

aceitação ou recusa de participar desta pesquisa não lhe trará prejuízo. As informações 

fornecidas serão mantidas em sigilo. A não ser que o senhor (a) aceite ser identificado. 

Se o/a senhor(a) optar pelo anonimato, há riscos de identificação através do cargo ocupado 

pelo/a senhor/a. Por esta pesquisa contemplar um número pequeno de entrevistados, há 

possibilidade de identificação por cruzamento de dados. No entanto, as informações 

fornecidas na entrevista serão confidenciais e mantidas em local seguro. 

Os benefícios possibilitados pela participação do /da senhor/a possibilitará analisar o processo 

de estruturação da atenção básica da saúde no município. Enriquecendo as produções 

cientificas sobre esse processo, além de contribuir com o fortalecimento da memória do 

município e podendo influenciar na forma como a AB está sendo construída no país.  

Os resultados da pesquisa serão divulgados através da dissertação e dos artigos científicos 

frutos desta pesquisa.  

Caso o senhor/senhora tenha alguma dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e 

outros assuntos relacionados com a pesquisa, pode entrar em contato com a pesquisadora ou 

com o CEP, os telefones de contato estão disponíveis neste documento. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

  

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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ANEXO B: Roteiro de entrevista 

 

O/A senhor(a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa de mestrado A Atenção 

Básica no Município de Niterói: um estudo de caso, realizada pela estudante Jaina Larissa 

Bastos Costa de Oliveira, orientada pela professora Lilian Koifman e Aluísio Gomes da Silva 

Júnior. Esta entrevista é uma das etapas da dissertação a ser defendida na Universidade 

Federal Fluminense, Instituto de Saúde Coletiva do Programa de Pós Graduação em Saúde 

Coletiva para a obtenção do título de mestre em saúde coletiva. 

O principal objetivo do estudo é analisar a estrutura da Atenção Básica no município de 

Niterói, enfocando na transição do Programa Médico de Família (PMF) para Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), para contribuir com a discussão sobre a estruturação da atenção 

básica no município, considerando o papel de destaque que esse desempenhou para 

estruturação da Atenção Básica no país. 

 

1) Fale sobre  a História do Programa Médico de Família (PMF) de Niterói *parceiros 

políticos, contexto histórico, atores envolvidos, parcerias, entraves.  

2) Como você entende os pontos positivos e negativos do PMF? 

3) Como  a Estratégia de Saúde da Família chegou no município? 

4) Como a Atenção Básica está estruturada hoje? 

5) Se você pudesse estruturar a Atenção Básica de Niterói como você faria? 

6) O que você gostaria de falar sobre a Atenção Básica de Niterói que não está contemplada 

nesse roteiro? 

7) Como o senhor (a) percebe a transição do PMF para ESF no município de Niterói? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 
 

ANEXO C: Quadros com as propostas das CMS de Niterói por categoria de análise 

 

Quadro 1: Propostas das CMS de Niterói: Modelos Assistenciais 

CONFERÊNCIA  Categoria 1- Modelos Assistenciais 

1ªCMS (1991) 

-Priorização das atividades externas com visitas domiciliares; 

-garantia de porta de entrada única em todos os serviços; 

-substituição do modelo atual baseado em AIH/UCA por modelo 

que privilegie ações de caráter preventivo e coletivo 

-Comunicação entre as unidades com agendamento de consultas 

garantindo conforto para população, exames, internações e 

remoções; 

-realização de trabalhos educativos e informativos em escolas e 

associação de moradores sobre organização e oferta pela unidade 

de saúde local; 

2ªCMS (1996) 

-Manutenção do programa médico de família preservando a 

relação 1 médico por 1000 habitantes e equipe multiprofissional de 

supervisão e interconsulta, enquanto se busca mais recursos para 

aprimorá-lo; 

-manutenção da gestão modelo médico de família no município e 

indicativo do modelo para todo o país respeitando as diferenças 

locais e regionais; 

-melhorias na rede de emergência para melhor referenciamento 

das demandas espontâneas do PMF; 

-Estruturar com o movimento estudantil, um estágio de vivência 

do SUS de Niterói, no sentido de aperfeiçoamento de futuros 

recursos humanos nas diversas áreas de concentração; 

3ªCMS (1999) 

-Criação de mais módulos de médico de família, UBS e 

policlínicas, seguindo o critério de área de maior risco social, com 

grande concentração populacional e sem cobertura, com perfil de 

morbidade definido a fim de atender as necessidades assistenciais; 

-Independente da expansão do PMF a importância de garantir o 

atendimento para população e supervisão, todos com qualidade; 

- ampliação do PMF sem a extinção das UBS;  

-necessidade de políticas intersetoriais, para garantir a qualidade 

de vida da população; 

4ªCMS (2002) 

-Integração das ações de saúde e hierarquização do atendimento, 

integrando o PMF ao sistema, considerando a policlínica 

comunitária que efetiva a missão de organização de serviços; 

-Estudos que viabilizassem a implementação do PMF e da ESF no 

município, considerando os critérios de risco com categorias de 

área e populações; 

-Definir e ampliar o PSF e PMF, enquanto estratégia de 

reorientação do modelo de atenção, tendo como princípio a 

garantia de acesso aos atendimentos especializados e outros de 

maior complexidade; 

-Garantir que a base do modelo assistencial esteja dentro da ESF, 

com prioridade para as áreas de maior risco social; 

-Garantir referência e contra referência (PMF/PSF); 



 

115 
 

-Ampliação de saúde metal no PMF; 

-Emergência em todos os níveis hierárquicos; 

-Recuperar e investir prioritariamente em serviços especializados; 

-Inserir Ampliação de módulos do PMF; 

-Criar na atenção básica programa de saúde vocal e auditivo do 

trabalhador; 

-Investir na recuperação estrutural da rede antes de PMF ou 

PSF/Proesf; 

-Aprimorar o sistema de informação do sistema; 

-Integração PMF com a rede básica; 

5ªCMS (2007) 

-Contra qualquer implantação de fundações nas redes de saúde 

pública. Que seja levada a consulta pública; 

-Garantir a manutenção e estrutura das unidades de saúde; 

-Ampliação da rede básica de saúde, garantindo cobertura real de 

atendimento a toda população, com condições reais de 

funcionamento (estrutura física e recursos humanos), com garantia 

de referência para unidades de maior complexidade e que as 

unidades de especialidades tenham as especialidades definidas, 

para atender a real necessidade da população; 

-Garantir a construção de unidades básicas e módulos do PMF, 

para as populações que mais necessitam; 

-Não realização de concurso para o PMF; 

-Ampliar e melhorar a rede de atenção básica a partir do PMF, 

avançando sua cobertura em até 80% da população; 

-Ampliar e melhorar obras do PMF para melhor adequação da 

metodologia do PMF e do Ministério da Saúde; 

-Criação de coleta de análises clínicas na Unidade Básica do 

Morro do Estado; 

-Aumentar o acesso aos laboratórios e ao diagnóstico por imagem 

melhorando a qualidade do atendimento na atenção básica; 

-Garantir a manutenção da equipe de supervisão do PMF como 

estratégia de educação profissional permanente e aumento da 

resolutividade das equipes básicas; 

-Ampliar e consolidar o processo de capacitação permanente do 

Programa Médico de Família com participação de profissionais de 

outras unidades públicas de saúde do município; 

-Garantir no município de Niterói a organização da atenção básica 

centrada na metodologia do PMF; 

-Garantir equipe multidisciplinar de atendimento em visita 

domiciliar, referenciado pelo PMF; 

-Garantir recursos para informatização da rede de serviços de 

saúde de Niterói, incluindo UBS e módulos do PMF; 

-Garantir recursos para informatização da rede de serviços de 

Saúde de Niterói incluindo UBSs e módulos do PMF; 

-Implantação ouvidorias em todas Unidades de Saúde que 

estruturam a rede municipal em todos os níveis; 

-Aumentar o papel e a responsabilização dos médicos na atenção 

básica nos atendimentos dos eventos agudos; 

-Promover estratégia de parceria entre as unidade de atenção 

básica (PMF, UBSS e Policlínicas) e o SAMU facilitando a 
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comunicação entre esses serviços de forma a otimizar o 

atendimento as situações de emergência do município; 

7ªCMS (2015) 

-Implantação do PMF na comunidade do Serrão-Cubango (D); 

-Criação do NASF no Morro da Penha- Ponta d´àreia (D);  

-A VII CMS ratifica a decisão do Pleno do Conselho Municipal de 

Saúde, que aprovou o envio à Câmara Municipal de Niterói do 

Projeto de Lei, que autoriza a criação da Fundação Estatal de 

Saúde de Niterói (8D); 

-Implementação do Conselho Gestor de Saúde nos módulos do 

Programa de Saúde da Família (A); 

-Fazer valer a Emenda à Lei que cria a Fundação Estatal de Saúde 

e conceder pontuação extra aos funcionários da saúde nos 

próximos concursos públicos (8D); 

-Gestão pública estatal para gerir e executar serviços públicos- fim 

das OSS e revogação da Lei Municipal n.3133/2015-Fundação 

Privada (D); 

-Ratificar as posições da 6ª Conferência Municipal de Saúde de 

negação da adoção de Organizações Sociais e Fundações de direito 

privado para a gestão no serviço público de saúde no município 

(D); 

-Implantação do NASF nas Policlínicas Regionais; 

-Garantir a implantação do SAD (Serviços de Atendimento 

Domiciliar), que é uma premissa fundamental da atenção básica e 

na saúde mental (D); 

-Maior investimento na unidade básica com a ampliação da 

medicina familiar (A); 

-Otimização da segurança com guarda municipal e câmeras nas 

Unidades de Saúde (D); 

-Que todas as Unidades Básicas de Saúde e Módulo Médico de 

Família realizem o planejamento familiar, com disponibilização de 

todos os métodos contraceptivos previstos para atenção básica e 

dentro do protocolo do Ministério da Saúde. Que as policlínicas 

Regionais disponibilizam o método de implantação de DIU (A);  

-Fortalecimento de um modelo de gestão pública em que haja 

somente um só sistema de saúde que de fato integre FMS e PMF 

(A); 

-Estabelecer a Estratégia Saúde da Família/PMF como eixo 

metodológico norteador da atenção básica do município; 

 -Ampliação da cobertura da estratégia saúde da família, como 

eixo prioritário e estruturante da atuação primária do município de 

Niterói, de acordo com a portaria 2488 de 21 de outubro de 2011 

(A); 

-Garantia de cobertura de 100% de atendimento na estratégia 

saúde da família no município de Niterói (A); 

-Inclusão da equipe multiprofissional do NASF no Programa 

Médico de Família (D); 

-Ampliar em 100% da cobertura da região oceânica em ESF (A); 

-Ampliação em 100% da cobertura da equipe da saúde bucal na 

estratégia da saúde da família (A)  
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-Implementar equipe multiprofissional de acolhimento nos 

serviços de saúde visando a qualidade da atenção de saúde (A); 

-Garantia da classificação de risco e demanda espontânea no 

acolhimento dos usuários nas unidades básicas de saúde (A) 

 

 

 

Quadro 2: Propostas das CMS de Niterói: Participação da População 

 

CONFERÊNCIA  Categoria 2- Participação da População 

1ªCMS (1991) 

-A realização de um código sanitário do município e no item participação 

popular e a avaliação e planejamento das ações de saúde no nível local, 

contando com a participação da população; 

2ªCMS (1996) -Criação do código sanitário do município;  

3ªCMS (1999) 

-Manutenção da gestão do PMF no modelo atual com acompanhamento 

sistematizado, assim como de todo o modelo assistencial municipal, pelo 

conselho municipal de saúde; 

4ªCMS (2002) 

-Estender o controle social e a humanização no atendimento do PMF para toda 

rede; 

-Manter a contratação dos profissionais do PMF/PSF através da associação de 

moradores, respeitando as regras da CLT e considerando a co-gestão junto à 

Fundação Municipal de Saúde, como forma de participação/controle social; 

-Que a contratação de profissionais do PMF/PSF seja através de concurso 

público com perfil definido no edital adequado à natureza do programa. O 

controle social será exercido pelas associações de moradores, através dos 

conselhos gestores e por meio da sua organização, mobilização e luta. Ao 

assumirem o papel de empregador perdem sua autonomia e independência; 

5ªCMS (2007) 

-Garantir nas áreas de maior risco social e ambiental do município, a 

organização da atenção básica centradas na metodologia do PMF, com 

garantia da participação comunitária, com as associações de moradores locais 

como co-gestora do processo e que as unidades básicas de saúde se insiram no 

projeto Tecendo as Ruas com sete Cores, junto ao Ministério da Saúde 

(travestis e profissionais do sexo) ajudando ao atendimento e prevenção; 

7ªCMS (2015) 

-Realizar reformas nas unidades de saúde para garantir o espaço físico de 

participação popular conforme cronograma e demanda popular (D); 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Propostas das CMS de Niterói: Processo de Trabalho 
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CONFERÊNCIA  Categoria 3-Processo de Trabalho  

1ªCMS (1991) 

-Autonomia dos distritos sanitários e unidades de saúde, objetivando na gestão de 

recursos; 

-Quadro profissional com habilidade técnica e ética para lidar com a população;  

2ªCMS (1996) 

-Desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento contínuo e treinamento 

visando à adequação dos profissionais para atuarem na atenção básica com 

população adscrita; 

3ªCMS ( 1999) -O PMF deveria ampliar a equipe, implantando serviço de odontologia; 

4ªCMS(2002) 

-Que a equipe multiprofissional da atenção básica contemple médico, assistente 

social, fisioterapeuta, nutricionista e terapeuta ocupacional; 

-Criar equipe de trabalho e propor novos critérios de contratação para o PMF; 

-Proibição de contratação temporária e terceirizada de RH para rede pública. 

Concurso público, como único meio de contratação no serviço público; 

5ªCMS (2007) 

-Promover a inclusão de equipe de saúde bucal no PMF; 

-Garantir organização do processo de trabalho com planejamento regionalizado 

ascendente a partir do PMF, UBSS, Policlínica comunitárias e regionais, com 

participação da comunidade; 

-Criar grupos de trabalho para propor novos critérios de contratação para o PMF; 

-Promover a inclusão de dentistas e auxiliar de consultório dentário (acd) nos 

módulos do PMF; 

-Promover a inclusão de dentista de família nos módulos do PMF de Niterói onde 

não haja unidade de saúde próximo do módulo; 

-Promover a inclusão de dentista de família nos módulos do PMF de Niterói; 

-Garantir nas áreas de maior risco social e ambiental do município, a organização 

da atenção básica centrada na metodologia do Programa médico de Família, com 

seleção de profissionais de nível superior que apresentem perfil pessoal e 

profissional adequado a metodologia do PMF e garantir que a seleção de 

profissionais de nível médio e elementar seja feita entre os moradores da área de 

abrangência do módulo do PMF, com carga horária de 40 horas semanais, 

apoiadas por equipe de supervisão multiprofissional de acordo com a concepção 

de Grupo Básico de Trabalho, garantindo ainda contratação regida pela CLT e 

sem precarização das relações trabalhistas; 

-Planejar a implantação do Plano de cargos, carreiras e salários contemplando a 

isonomia de direitos de todos os trabalhadores do SUS; 

-Incluir o profissional administrativo no quadro de recursos humanos nos 

módulos do Programa Médico de Família; 

- Realizar concurso público para atender a demanda real de recursos humanos em 

todos os segmentos da FMS, SAMU e contemplando as emergências dentro das 

suas especificidades; 

-Criação de um quadro de Recursos Humanos SUS de âmbito nacional (aprovado 

por concurso público, plano de carreira, treinamento e aperfeiçoamento 

profissional ao longo da carreira por meio de parcerias com instituições públicas 

de ensino; 

-Criação de um quadro de Recursos Humanos SUS de âmbito nacional (aprovado 

por concurso público, plano de carreira, treinamento e aperfeiçoamento 

profissional ao longo da carreira por meio de parcerias com instituições públicas 

de ensino; isonomia dos direitos de todos os trabalhadores SUS); 
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-Realizar concurso público periódico para todos os níveis da saúde e revisar os 

Planos de Carreiras Cargos e Salários (PCCS) já existentes (D); 

-Acabar com a contratação por RPS (A); 

-Criação de concurso público garantindo a estabilidade do funcionário (D);   

-Ampliar as ações do núcleo de educação permanente e pesquisa para os 

trabalhadores de todas as esferas do SUS com reforço nos investimentos (A); 

-Formação continuada em serviço, de forma planejada de acordo com as 

necessidades do trabalhador em unidade de saúde com metodologia que permita 

a reflexão sobre a prática vigente e propicie a construção de uma prática que vá 

ao encontro da construção do SUS. Propiciar atividade entre os profissionais das 

várias unidades de saúde (A); 

-Desenvolver ações para incentivar a contratação de travestis e transexuais para 

atuar como agente comunitário de saúde na Secretaria Municipal de Saúde e 

parceiros (D); 

-Criação da carreira única do SUS com PCCS (Planos de Carreiras, Cargos e 

Salários) conforme diretrizes do Ministério da Saúde (A); 

-Relacionar com a política de RH condigna, isonomia salarial entre as mesmas 

categorias de profissionais nos níveis federal, estadual e municipal e 

estabelecimento urgente e imediato de planos e cargos de salários do SUS, 

conforme artigo 39 parágrafo 1 da Constituição Federal que estabelece o 

princípio da isonomia (ESTADUAL/NACIONAL) (D); 

-Aprovar e programar a jornada de 30h de trabalho semanais para todos os 

profissionais na área de saúde (Nacional) (D); 

-Acabar com o ingresso de recursos humanos por Remuneração Pagamento 

Autônomo (RPA) realizando concurso público e contratação pelo RJU, 

valorizando a experiência prévia do profissional na rede pública de saúde do 

município de Niterói, com o objetivo de titulação para os profissionais que atuam 

na área de saúde (D); 

-Garantir o repasse da verba do PMAQ para os profissionais da equipe do PMF 

(D); 

-Instituir Programa de Residência Multidisciplinar em Saúde da Família para 

qualificar profissionais (A).  

 

 


