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RESUMO 

Os coordenadores municipais de atenção básica ocupam uma posição estratégica 

na gestão no Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo em pequenos municípios 

cuja rede de saúde é composta praticamente por unidades básicas de saúde. Nesse 

sentido as concepções dos coordenadores municipais de atenção básica acerca do 

que seja Atenção Básica (AB) e Educação Permanente em Saúde (EPS) revelam 

aspectos importantes sobre sua atuação na rede de saúde. Este estudo tem como 

objetivo apreender as percepções de gestores da atenção básica de uma região de 

saúde do Estado de São Paulo sobre AB e EPS. Trata-se de pesquisa qualitativa 

com dados produzidos através de questionários, entrevistas e grupo focal com 

objetivo de captar com maior detalhamento as concepções destes gestores da 

Atenção Básica (AB) de alguns municípios da Rede Regional de Atenção à Saúde 8 

(região de Sorocaba-SP). Dos 13 coordenadores municipais participantes da 

pesquisa, 12 são mulheres, todos graduados em enfermagem em cursos com pouca 

preparação para o trabalho no SUS, todos são funcionários públicos efetivos, 

somente 3 deles possuem oficialmente o cargo de coordenação, 6 deles não 

recebem gratificação adicional como gestor, todos tinham menos de 5 anos de 

experiência de gestão, sendo que 7 deles apresentavam menos de um ano de 

experiência em gestão na ocasião das entrevistas. Revelou-se um perfil de 

coordenadores pouco experientes, em que a maioria passa a atuar na gestão após a 

mudança de prefeitos em 2017, o que demonstra o predomínio de escolhas por 

afinidade político-partidária do que por critérios técnicos e de carreira. Predomina 

também entre os coordenadores concepções mais reducionistas e simplificadoras do 

que seja AB e EPS, o que aponta para a necessidade de investimento em espaços 

de debate e reflexão a partir da proposta pedagógica da EPS e suas ferramentas, a 

fim de que esses gestores se apropriem dos pressupostos da AB ampliada e 

pautada na integralidade do cuidado. Há uma valorização pelos participantes do 

Grupo de Trabalho da Atenção Básica (GTAB) como importante espaço de trocas e 

de formação em serviço. 

 

Descritores: Atenção Primária à Saúde, Educação Permanente, Capacitação em 

Serviço, Gestão em Saúde. 
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ABSTRACT 

 

Primary Health Care and Continuous Education perceptions of the county 

coordinators of Primary Health Care from a countryside area of the state of São 

Paulo, Brazil. 

 
  

The city coordinators of primary health care have an important role in the 

management of the Brazilian Unified Health Care System, mainly in small counties 

where health care is composed of substantially by basic primary health care units. 

The knowledge of the county coordinators of primary health care about what is 

Primary Health Care and Continued Education in Health demonstrates relevant 

aspects addressing their practice in the health care system..The objective of this 

study is to understand the perceptions of primary health care managers from a health 

care place of the State of São Paulo concerning the Primary Health Care (PHC) and 

Continuous Education. This is a qualitative research approach with data collection 

using questionnaires, interviews and a focus group with the aim to describe in details 

the conceptions of these managers of some counties of a Regional Health Care 

System number 8 (around Sorocaba city). Thirteen municipal counties participated in 

this research, twelve were women, nurses, with a lack of training to work in the 

Unified Health Care System during the undergraduation. All participants were regular 

public employees. Those, only three had officially the coordinated position, six of 

them received additional gratuity income as a manager, all had less than five years of 

practice with management, and seven had no more than a year of management 

experience at the time of the data collection. Results showed a profile of coordinators 

with little experience, where most of all started to work as managers after the 

changing of the city councils in the year of 2017, which demonstrates the 

predominance the eligibility for this position more by a political-partisan than a 

technical and work career criteria. There was also identified a major reductionism 

and simplifying conception of PHC and Continuous Education among the 

coordinators, which indicates the need of investment in opportunities to debate and 

reflect under the pedagogical approach of the continuous education and its tools to 

empower these managers about the amplified conception of PHC and based on the 

integral health care. There was identified a value given by the participants in working 

groups of PHC as an important place of exchanges and training for this type of work.   

  

Descriptors: Primary Health Care, Continuing Education, In service Training, Health 

Management. . 
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1. INTRODUÇÃO  

 
O tema dessa pesquisa refere-se a percepções dos gestores da atenção 

básica (AB) acerca do que a caracteriza e a constitui, bem como acerca da 

importância que confere à EPS como dispositivo de qualificação do processo de 

trabalho. Tal estudo é motivado pelo fato da pesquisadora atuar profissionalmente 

desde 2009 como articuladora de AB no Departamento Regional de Saúde XVI – 

Sorocaba (DRS), que engloba a Rede Regional de Atenção em Saúde 8 (RRAS 8) 

da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. 

A pesquisadora acompanha os municípios de uma Região de Saúde (RS) da 

RRAS 8 onde se observam nestes últimos anos, avanços no que se referem ao 

aumento de cobertura da população pelos serviços de Atenção Básica (AB) com a 

implantação e ampliação de equipes, melhoria no  espaço  físico  e ambiência das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) devido a novas construções, ampliações e 

reformas, viabilizadas através de programas de repasse de recurso da Secretaria 

Estadual de Saúde (SES) e do Ministério da Saúde (MS), além de ações de 

ampliação do quadro de pessoal nas equipes, principalmente médicos através do 

Programa “Mais Médicos”, que contribuiu com vinte profissionais Intercambistas nos 

municípios da região no ano de 2012. Também houve a contratação de outros 

profissionais de nível superior para compor os Núcleos de Apoio as Equipes de 

Saúde da Família (NASF), que culminou no aumento da oferta de serviços 

impactando em processos de mudança de modelo de assistência e qualificação das 

equipes.  

             Não obstante os avanços existem dificuldades como: baixa cobertura de 

atenção básica em alguns municípios, principalmente os de maior população, 

poucos equipamentos de saúde para a demanda dos níveis secundários e terciários 

de atenção. Há também características sócias demográficas que revelam baixos 

Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), pouca existência de centros formadores 

de profissionais de nível superior para áreas da saúde, acarretando dificuldades no 

que se refere a apoios institucionais e as constantes mudanças de gestão nos 

municípios, levando a descontinuidade de ações. 

Vivenciando o dia a dia dos serviços prestados na AB, através de visitas 

sistemáticas às unidades dos municípios da Região de Saúde em questão, e a partir 

de diagnósticos e avaliações realizadas a pedido da coordenação da AB da 
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Secretaria de Estado da Saúde, é possível observar, a escassez de espaços formais 

e sistematizados de discussão do processo de trabalho, sendo que a rotina e os 

processos burocráticos acabam, portanto por priorizar o enfrentamento dos 

problemas emergentes deixando para último plano a reflexão e a percepção das 

finalidades dos serviços, o que compromete a efetivação das funções previstas nos 

serviços de AB aos munícipes, gerando assim um processo de trabalho pouco 

resolutivo e mais restrito, por exemplo, ao binômio queixa-conduta. 

Durante os anos no desenvolvimento dessa função na região, foi possível 

presenciar inúmeras substituições de responsáveis municipais da AB por motivos de 

ordem pessoal, técnica, e política, ocasionando rupturas e descontinuidades, bem 

como a necessidade de frequente reinicio de processo de discussão. É possível 

perceber a heterogeneidade de entendimento do papel da AB enquanto ordenadora 

do cuidado no Sistema de Saúde por parte dos gestores e equipes municipais. 

Nos anos de 2010 e 2016, foi realizado na região um programa de avaliações 

e monitoramento dos serviços de atenção básica chamado de QUALIS-AB, 

programa este desenvolvido pela equipe de pesquisa do Departamento de Saúde 

Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista- (UNESP) sob 

a coordenação da professora Elen Rose Lodeira Castanheira em parceria com a 

SES-SP. 

Este instrumento define um conjunto de indicadores de processo e, 

secundariamente, de estrutura, e procura abarcar as diferentes etapas de promoção, 

prevenção e assistência de atividades sob a responsabilidade da Atenção Básica. O 

instrumento é constituído por um questionário eletrônico de auto resposta, com 115 

questões dirigidas às equipes de Atenção Básica.  

Através da análise do programa QUALI-AB realizado pelos municípios da RS, 

foi possível levantar um diagnóstico de desempenho da utilização de recursos 

materiais, procedimentos e insumos básicos, atenção a agravos de relevância 

epidemiológica e social, seguimentos programáticos como: saúde da mulher e do 

adulto, entre outros, demonstrando desempenho favorável nas unidades da região 

nestes quesitos. 

Segundo, Castanheira (2010), o QUALI-AB toma a organização do trabalho 

como foco central de avaliação dos serviços de atenção básica, propondo 

indicadores de qualidade que apontam quais são as ações realizadas, como são 

javascript:void(null);
javascript:void(null);
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operadas e quanto se aproximam do padrão desejável, segundo as diretrizes 

determinadas para a Atenção Básica pelo Sistema Único de Saúde. 

Em relação aos indicadores de informação, planejamento e avaliação, gestão 

da unidade, qualificação profissional, organização do fluxo assistencial, promoção, 

prevenção e educação em saúde, entre outros, as unidades da região.    

Demonstraram-se com baixo desempenho.  

Com a perspectiva de futuras mudanças na gestão dos municípios devido às 

eleições municipais de 2016, e a partir da experiência de trabalho na articulação da 

AB desta região, entendeu-se a necessidade de compreender melhor e de forma 

mais detalhada como e quanto os gestores de AB apropriam-se dos preceitos 

contidos na Politica Nacional de Atenção Básica (PNAB) e na prática da Educação 

Permanente em Saúde para auxilia-los como ferramenta para a qualificação do 

trabalho. 

Como produto desta pesquisa e estratégia para promover discussões, além 

das visitas e encontros in loco para levantar as fragilidades e potencialidades dos 

serviços, foram sistematizados encontros periódicos formalizados como Grupo 

Técnico da Atenção Básica (GTAB), composto pelos Coordenadores e ou gestores 

da AB dos treze municípios que configuram um subconjunto da região de Sorocaba. 

Os encontros são mensais e contam não só com a presença dos 

responsáveis municipais pela AB, mas também com representantes de outras áreas 

como, representantes da Vigilância em Saúde, Saúde Mental, Educação 

Permanente, Humanização dentre outros. Estes são convidados conforme os temas 

e pautas pré-estabelecidas pelo grupo, após avaliação levantamentos realizados 

através de diagnóstico local e loco-regional, promovendo-se discussões e 

proposições de temas a serem abordados. Observa-se ainda troca de experiência 

entre os participantes com apresentação e acréscimo de dados relevantes para o 

trabalho realizado na região. 

1.1.  Regiões de saúde 

O cenário do referido estudo compreende os coordenadores de AB de uma 

Região de Saúde (RS) da Rede Regional de Atenção em Saúde (RRAS-8), 

Departamento Regional de Saúde de Sorocaba (DRS XVI). 
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O Decreto nº 7.508 de 28/07/2011 regulamenta a Lei no 8.80, de 19 de 

setembro de 1990 e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 

definindo Região de Saúde como: 

  Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos 

de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 

culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação 

e infraestrutura de transportes compartilhados, com a 

finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 

execução de ações e serviços de saúde. 

 

Figura 1- divisão geográfica das RRAS no Estado de São Paulo           

 

Fonte: Mapa de Saude da RRAS 8 

 

 O Estado de São Paulo possui 17 RRAS, e 63 RS, sendo que a RRAS 8 esta 

localizada a Sudoeste do Estado de São Paulo, composta por 3 RS:  

Quadro: 01 divisão da RRAS 8 por RS, número de municípios e população total 

REGIÕES DE SAÚDE POPULAÇÃO TOTAL 

RS estudada 489.854 

TOTAL DA RRAS 8 2.387.447 

Fonte: IBGE 201 
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Figura -02-Divisão geográfica da RAS 08 – Sorocaba 

 

 

 

 Fonte: Mapa da Saúde RRAS 8 

Dos municípios da RS em questão somente dois deles possuem população 

acima de 100.000 habitantes, três com mais de 40.000 habitantes, dois com mais de 

15.000 habitantes, cinco deles com população até 10.000 habitantes, e um com 

3.450 habitantes. (IBGE 2017) 

A População da RS é de 489.854 habitantes, com 50,2% do sexo masculino. 

O maior contingente de população concentra- se na faixa etária de 20 a 44 anos.  

Figura -03 Pirâmide populacional da RS  

 

Fonte: SEADE 2017 

RRAS 08 -Sorocaba 
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 De acordo com SEADE 2017, a Região de Saúde, vem apresentando 

crescimento populacional anual maior que o Estado com taxa de 1,20%, maior 

índice de envelhecimento da RRAS 8, que é de 72,67, onde 14,02% da população 

tem mais de 60 anos.    

A densidade demográfica (DD) hab. /Km2 varia de cidade para cidade com 

uma média de 56,54 hab./km2 sendo que a DD maior entre as cidades é de 322 

hab./km2., e a DD menor é de 16hab/ km2 

 O grau de urbanização (GU) também é variável nos municípios, com uma 

média de 73,62% sendo o maior GU 94,83% e o menor 25,59% (IBGE 2017). 

Os Indicadores de Desenvolvimento Humano, (IDH) na maioria dos 

municípios são considerados altos, pois vão de 0,700 a 0,799, e somente dois 

municípios se encontram com indicadores considerados médios que vai de 0,600 a 

0,699. (SEAD 2017) 

No Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), que avalia os 

municípios em relação à riqueza, longevidade e escolaridade, e os classificam por 

grupos que vão do grupo um (1), que indica um IPRS alto, até o grupo cinco (5), o 

menor IPRS, a região possui três dos municípios no grupo 3, dois no grupo 4 e 6 no 

grupo 5. (SEAD 2017). 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita em milhões de reais no município 

mais industrializado da região é de R$ 62.886,75 enquanto a média dos demais é de 

R$13.494,00 e o menor (PIB) da região é de R$7.385,37. (SEAD 2017) 

 As estatísticas vitais demonstram taxas melhores na RS em questão em 

relação à RRAS 8 e ao Estado, no que se refere a mães que fizeram sete e mais 

consultas de pré-natal, baixo peso ao nascer, e indicadores piores nas taxas de 

cesárea, mães menores de 18 anos, e taxas de natalidade. (SEAD 2017). 

 Quadro 0 2-Estatísticas Vitais e Saúde da RRAS, RS de Itapetininga e Estado de SP  
 

INDICADORES / % RRAS 8 
SOROCABA 

RS EM 
QUESTÃO 

ESTADO SP 

 Taxa de Natalidade/1000 h 
 

 13,72 

 

13,87 

 

 13,84 

 

Nascidos vivos de mães com 

menos de 18 anos 

 7,00 

 

 6,47 

 

 5,87 
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Mães com 07 e mais Consultas 

medicas de pré natal.  

 83,77 

 

 85,00 

 

79,05 

 

 
Parto cesárea.  

 59,89 

 

 57,60 

 

 58,34 

 

Nascidos de baixo peso 

(menor 2.5Kg)  

8,20 

 

 8,15 

 

 9,11 

 
 

 Fonte: SEADE 2017 

A Mortalidade Infantil vem mantendo seu índice acima de dois dígitos, com 

oscilações verificadas num período de 10 anos com leve declínio dos indicadores 

neste período, variando de 15 em 2008 a 9,5 em 2014, com taxa média de 12,72. 

 

Gráfico 01- Serie histórica da Mortalidade infantil da RS de 2007 a 2017 

 

Fonte: DATASUS/ TABNET 

 

 As principais causas de mortalidade na RS no período de 2010 a 2017 são: 

1-  Doenças do aparelho Circulatório 

2- Neoplasias 

3- Doenças do aparelho respiratório. 

4- Causas externas de mortalidade e morbidade 

5- Sinais e sintomas e achados anormais exames clínicos e laboratoriais. 

6- Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. 

7- Doenças do aparelho digestivo 
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Gráfico 02-Principais causas de Mortalidade da RS  de 2010 a 2017. 

 

Fonte: DATASUS/ TABNET 

 

   As principais causas de Internação na RS no período de 2010 a 2017 são: 

1- Doenças do aparelho respiratório 

2- Doenças do aparelho circulatório 

3- Doenças do aparelho digestivo 

4- Lesões por envenenamento e algumas outras consequências por causas 

externas 

5- Doenças do aparelho gênito urinário 

6- Neoplasias. 

 

 Gráfico 03- Principais causas de internação RS de 2010- 2017 

 

Fonte: SESSP/SIH-SUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE NA RS  DE 2010 -
2017   Neoplasias (tumores)

 Doenças endócrinas nutricionais
e metabólicas
 Doenças do aparelho circulatório

   Doenças do aparelho
respiratório
  Doenças do aparelho digestivo

Sint sinais e achad anorm ex clín
e laborat
Causas externas de morbidade e
mortalidade

 PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÃO NA RS  DE 2010- 
2017 

 Neoplasias (tumores)

  Doenças do aparelho
circulatório

  Doenças do aparelho
respiratório

  Doenças do aparelho digestivo

  Doenças do aparelho
geniturinário

  Lesões enven e alg out conseq
caus externas
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As principais causas de internações por condições sensíveis à atenção básica no 

total de internações na RS são principalmente: 

1- Infecções do rim e trato urinário 

2- Doenças cerebrovasculares 

3- Insuficiência cardíaca 

4- Doenças pulmonares 

5- Doenças relacionadas ao pré-natal e parto. 

Gráfico 04- Principais causas de Internação Sensíveis a Atenção Básica RS 2017. 

 

Fonte: SESSP/SIH-SUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

Da RRAS 8 a RS estudada possui a menor quantidade de serviços de 

referência secundária e terciária, sendo Sorocaba e São Paulo as principais 

referências para a região.  

 

Quadro 03- Serviços de Saúde da RRAS 8, por RS. 

 

Fonte Mapa da saúde DRS- Sorocaba (2017) 

0 100 200 300 400 500 600

Doencas preveniveis p/imuniz.e cond.sensiveis

Gastroesterites Infecciosas e complicacoes

Anemia

Deficiencias Nutricionais

Infeccoes de ouvido,nariz e garganta

Pneumonias bacterianas

Asma

Doencas Pulmonares

Hipertensao

Angina

Insuficiencia cardiaca

Doencas Cerebrovasculares

Diabetes Melitus

Epilepsias

Infeccao do rim e trato urinario

Infeccao da pele e tecido subcutaneo

Doenca inflamatoria orgaos pelvicos femininos

Ulcera gastrointestinal

Doencas relacionadas ao pre-natal e parto

  

AME 

Hosp. 

Geral 

 

Hemodiálise 

Maternidade 

Alto Risco 

UTI 

Adulto 

UTI      

Neonatal 

Leitos/1000 

Habitantes 

RS 

estudada 

01 06 01 00 18 00 0,83 

RRAS 8 05 27 05 04 119 66 2,45 
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 Os dois maiores municípios da região, são referência para os demais nas 

especialidades e apoio diagnostico, em serviços hospitalares, UTI adulto e cirurgias. 

Também são sedes do SAMU regional. Um deles é sede do AME (Ambulatório 

Médico de Especialidades), que atende a toda região com exames de diversas áreas 

de especialidades médicas. 

             As Unidades de Saúde (UBS) são em número total de 68 e 46 destas são 

Unidades de Saúde da Família (USF). A cobertura de AB segundo Departamento de 

Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde (2018), é de 79,28%. Cinco dos 

municípios possuem 100% de cobertura ESF. Os dois municípios maiores possuem 

a menor cobertura de AB da região. 

A região possui 388 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) dos 1131 que 

poderiam ser recrutados conforme tamanho populacional. Onze das cidades 

possuem Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), num total de 13 equipes na 

RS. (DAB/MS 2018). A região apresenta baixas coberturas de Equipe de Saúde 

Bucal (ESB), com 31.12%, e cobertura de Saúde Bucal em 68%(DAB/MS 2018). 

A porcentagem de cobertura de Saúde Suplementar na RS é de 20% 

variando entre os municípios de 5% a 35%, demostrando uma dependência do SUS 

importante de 80,65% (SESSP/ANS 2018).  

Com relação a participação da receita própria aplicada em saúde conforme a 

LC141/2012, a qual determina a aplicação de 15% das receitas próprias do 

município no setor saúde, verificamos que a RS aplica uma media de 25, 61% 

destes recursos, variando de 21,13% a 33,65% nos municípios da RS. 

1.2. O Articulador de Atenção Básica 

   
A incorporação pela gestão do trabalho de Articuladores de Atenção Básica 

nas Regiões de Saúde é recente.   

De acordo com Viana (2012), a transferência de poder decisório, de gestão e 

recursos financeiros da União para os Estados e, principalmente, aos municípios, 

colocou novos pactos e novos processos na agenda política, demandando maior 

articulação entre municípios de uma mesma região. .  
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No final dos anos 1990, os Estados iniciam um resgate de seu papel político 

no enfrentamento da fragmentação do sistema público de saúde. As Secretarias 

Estaduais de Saúde e os representantes dos Secretários Municipais no Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde passam a redefinir as funções do Estado junto à 

Atenção Básica. (CONASS 2007) 

 Segundo o CONASS (2007), os novos modelos de gestão e pactuação para 

o enfrentamento dessas novas demandas devem ser constituídos por modelos de 

gestão mais democráticos e flexíveis, sensíveis às diferenças regiões e municipais 

do país. 

 Nesse sentido, Andrade (2010) refere que a iniciativa de criar o Programa 

“Articuladores da Atenção Básica” surge como estratégia de melhoria da qualidade 

de saúde ofertada na rede de atenção primária, e de integração desta ao sistema 

loco-regional dentro da perspectiva de fortalecimento de Redes Regionais de Saúde, 

caracterizando como uma política de apoio do Estado junto aos municípios. 

O Programa representa uma política de apoio da SES-SP para os municípios, 

com o objetivo de auxiliar os gestores municipais na qualificação dos serviços de 

Atenção Básica e fortalecer esse nível de atenção no sistema público de saúde. 

Toma como objeto de trabalho o reconhecimento de prioridades de saúde locais e 

dos obstáculos para a melhoria da atenção à saúde, na construção conjunta de 

estratégias e alternativas de enfrentamento dos problemas identificados.  

Esta função foi inicialmente regulamentada pela Resolução SS-187, de 05 de 

dezembro 2008 (São Paulo, 2008) que dispõe sobre o apoio técnico de Saúde do 

SUS/SP, monitoramento e avaliação da Atenção Básica junto aos municípios e 

posteriormente revogados e substituídos pela Resolução SS - 61, de 14 de junho de 

2011, que institui o Programa de Apoio Técnico à Atenção Básica em Saúde.  

Esta função tem como propósito estabelecer parcerias com os municípios, 

através da colaboração técnica, para somar conhecimentos, elucidar problemas, 

integrar equipes, estabelecer prioridades de saúde locais, reconhecer obstáculos 

existentes para a melhoria das condições de saúde e articular propostas de 

intervenção organizadas junto aos gestores locais, com apoio dos DRS e 

Universidades (SES/SP, 2010). 

Cabem aos articuladores a aplicação de um conjunto sintético de indicadores 

de acompanhamento da atenção básica, com base nos sistemas de informação do 

SUS, que abordem itens de processo e de resultados das ações de saúde deste 
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nível de atenção e que possa detectar de forma ágil, municípios e regiões com 

maiores problemas, apontando prioridades para a atuação das equipes estaduais de 

acompanhamento (SES-SP, 2010). 

O programa apresenta os seguintes objetivos (SES/SP, 2009): 

 Apoiar o Plano de fortalecimento da Atenção Básica no âmbito local e 

regional;  

 Assessorar o desenvolvimento de ações e propostas de melhoria da 

qualidade da AB junto aos municípios;  

 Desenvolver ações de monitoramento e avaliação da AB em colaboração com 

os municípios.  

 Apoiar o desenvolvimento da capacidade de gestão municipal.  

 Com relação às suas atribuições e responsabilidades, segundo a SES/SP 

(2009),o Articulador de Atenção Básica, (AAB) se apresenta como “Consultor” e 

desta forma deve: entender o contexto e propor soluções adequadas para ajudar os 

municípios a optar pelos modelos mais eficazes e pelos investimentos corretos, foco 

em resultados e disponibilização da informação sobre Atenção Básica. Como 

“Comunicador/Interlocutor”, conhecer a região e estar sempre em contato com os 

municípios, fortalecendo a integração e sinergia entre eles; ser um dos elos entre os 

municípios e o nível central no que se refere à Atenção Básica; saber ouvir, propor e 

negociar soluções; participar das reuniões específicas na sede do DRS e nos 

Colegiados de Gestão Regional. (SES-SP, 2010). 

1.3. Histórico da região. 

    Vieira (1984) aponta que a região tem seu inicio no século XVII na esteira 

do Tropeirismo, quando os povoados se formavam para servir de ponto de descanso 

dos tropeiros, vindos do Sul, que montavam ranchos e arraiais para o pouso. O 

primeiro núcleo de tropeiros na região surgiu em 1724, quando se descobriu que o 

pasto no local era abundante e a terra fértil para o plantio. 

 Straforini (2011) aponta que a atividade mineradora na época trouxe como 

consequência principal o deslocamento do eixo econômico da Colônia, que passou 

das regiões açucareiras para as das minas, sendo necessário, portanto abastecer a 

população que ali se aglomerava e onde os carro-de-bois e as carroças, não 

conseguiam circular devido à acidentada topografia, e o cavalo não possui as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropeiro
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qualidades para carregar carga por largos percursos. Dessa forma um novo sistema 

de transportes eficiente e econômico emerge para solucionar o problema.,- o Ciclo 

do Tropeirismo com o transporte realizado pelos muares – mulas e burros - trazidos 

do sul do país. 

  Job (1984),aponta como formação da região o início a exportação de animais, 

das extremidades do sul para as regiões centrais do Brasil, passando pelas terras de 

São Paulo e onde os tropeiros partiam das regiões gaúchas após o inverno, e 

viajavam lentamente, parando nos locais em que as pastagens fossem melhores. A 

cada 12 a 14 léguas, faziam suas paradas para descanso, alimentação e orações; 

surgindo nestas paragens os arraiais, as vilas, e posteriormente as cidades, cujo 

início e marco de fundação é sempre uma capela, aonde ao redor vai se formando o 

povoado.  

  Almeida (1971),aponta que diferentemente dos bandeirantes a buscar metais 

preciosos, e com o objetivo de lutar contra indígenas que recusavam o trabalho 

escravo e recuperar escravos fugidos, os tropeiros tinham por finalidade fazer 

comércio entre as vilas que começavam a se instalar pelo território brasileiro.  

 

     Galvão Júnior (1956) aponta os tropeiros como representantes de uma elite 

social equivalente à aristocracia rural, e foram importantes para o desenvolvimento 

econômico, político e cultural das cidades, ajudando a criar uma identidade própria, 

trazendo costumes gaúchos, como vestimentas, linguagem, o sotaque de fala 

cantada, como na expressão “leite quente” e os diminutivos.  

  

           Vieira (1984) aponta também na região a formação dos grandes fazendeiros, 

herdeiros das terras colonizadas iam se tornando autoridades na região, 

responsáveis por grandes plantações de cana, milho, café e algodão, cultivadas com 

mão de obra escravizada, que se concentrava  nas fazendas dos "coronéis". 

 

 Nogueira (1998) aponta que após a abolição, a região recebeu grandes 

contingentes de imigrantes vindos da Itália, Síria, Líbano, Armênia, Alemanha, 

Áustria, Suíça, além de Judeus, Poloneses e Japoneses. Todos vieram dar sua 

parcela de contribuição no desenvolvimento da região, principalmente no setor 

agrícola e de comercio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gua
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         Zimmermann (1992) aponta na região e nos anos 1920 o setor agroindustrial 

comandado pelo beneficiamento do algodão, açúcar e álcool era expressivo, 

seguiam os laticínios e frigoríficos, pois a região contava com 12% do rebanho 

leiteiro e de corte. Após a crise cafeeira de 1930, a região cedeu lugar à cana e ao 

algodão. A extração mineral, o cultivo de trigo e o reflorestamento, contribuíram para 

um processo de absorção e fixação de contingentes populacionais. Entre 1940 e 

1960, o crescimento econômico e urbano da região foi menor que o das outras 

regiões interioranas, como Campinas, Ribeirão Preto e litoral.  

 Prestes (2001) aponta que a grande produção de café, algodão e cana-de-

açúcar levou a necessidade de desenvolver um sistema de transporte mais eficiente 

que substituísse as tropas, assim, foram construídas linhas férreas, a Estrada de 

Ferro Sorocabana. A abrangência da rede ferroviária induziu uma ocupação 

territorial contínua do interior paulista com a capital e um escoamento eficiente para 

a produção. 

 Zimmermann (1992) aponta nos anos 70 a produção e desdobramentos 

agroindustriais integrando-se à rede de comercialização destinada ao mercado 

consumidor metropolitano.  Nessa década de 80 a região sendo marginalizada do 

processo de industrialização sofreu o êxodo rural e a partir dai a região foi integrada 

às demandas da expansão capitalista no Estado de São Paulo e a entrada recente 

de grandes números de indústrias ao redor da Rodovia Raposo Tavares sinaliza 

essa tendência.  

 

"O jeito caipira". 

A região guarda a influência da colonização feita pelos sulistas, com suas 

cidades próximas umas das outras e, portanto, o falar cantado, expressões no 

diminutivo, fazem parte do léxico e traduz a experiência cultural acumulada pela 

sociedade. 

O costume de andar de chapéu, de carroça ou à cavalo pelas ruas, as rodas 

de conversa na frente das casas e na praça da igreja, marco da fundação das 

cidades, o carrinho de garapa, a paçoca de carne, as feiras livres onde os pequenos 

produtores vendem suas mercadorias, o caderno de fiado, o biscoito de amendoim, 



28 
 

farinha de milho, o Rojão- iguaria feita de carne- e o quitute Bolinho de Frango, que 

foi declarado Patrimônio Histórico da região em 2005, mantem-se forte nas cidades. 

  Não obstante a globalização e da massificação da cultura, os municípios da 

região, principalmente os menores, mantêm muitas tradições como danças típicas, 

musicas, festas de quermesse das Igrejas, Cavalgadas, Festa dos tropeiros, entre 

outras.  

 

1.4 Dados relevantes da região 

 IBGE 2017  aponta  a Região localiza-se a sudoeste do Estado de São Paulo, 

na bacia do Alto Paranapanema, e está conectada a região metropolitana da capital 

pelas rodovias Castelo Branco (SP280) e Raposo Tavares (SP270), a 160 km da 

cidade de São Paulo e 184 km da fronteira com o estado do Paraná. (IBGE 

2017).Com vegetação  formada predominante por campos limpos e plantas típicas 

do Cerrado, por pequenas ondulações e extensas várzeas, presença de  serras e 

grandes reservas de Mata Atlântica, e com clima Subtropical.. Grande parte da 

região está localizada na bacia do Alto Paranapanema, sobre o Aquífero Guarani, 

maior reserva subterrânea de água potável do planeta. A economia dessa região é 

fortemente voltada ao agronegócio, com o maior produto interno bruto agrícola do 

estado de São Paulo. Os principais produtos cultivados são: cana-de-açúcar para a 

fabricação de álcool, grama, batata, hortifrutigranjeiros, trigo, milho, produção de 

lenha e madeira em tora de florestas cultivadas. Na pecuária destaca-se o gado 

leiteiro e de corte, bubalinos, equinos e ovinos, é reconhecida como uma das 

maiores bacia leiteira da América Latina, possui também grande número de granjas. 

Conta com algumas indústrias de expressão nacional, como usina de açúcar e 

álcool, indústria alimentícia, moveleiro e têxtil.  

Segundo o SEADE (2017), a mão de obra concentra-se nas atividades de 

serviços, indústria e agricultura. A participação dos empregos formais no setor de 

Serviços é que mais ocupa a mão de obra seguidas da indústria, comercio, 

agricultura e por último o setor de construção. 

  De acordo com SEADE (2017), 29,8% da população entre 18 a 65 anos, 

possuem empregos formais, destes um contingente importante está no setor de 

serviços, em segundo na indústria com diferenças importantes entre os municípios, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paranapanema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_limpo_(vegeta%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paranapanema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aqu%C3%ADfero_Guarani
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pot%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batata
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terceiro no comercio, quarto na agricultura e com porcentagem bem menor na 

construção. 

 Não obstante a região possuir um dos maiores PIB agrícola do Estado, este 

setor não apresenta tantos empregos formais, isto pode ser explicado pela 

monocultura, maquinários agrícolas e grande latifundiário. Os serviços públicos 

municipais, principalmente nos municípios menores, são grandes empregadores de 

mão de obra formal e mão de obra terceirizada.  
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2. OBJETIVO 

2.1.  Objetivo geral  

Este estudo busca compreender como os coordenadores da Atenção Básica 

de municípios de uma determinada Região de Saúde percebem e conceituam a 

Atenção Básica (AB) e os processos de Educação Permanente em Saúde (EPS).   

2.2. Objetivos específicos. 

Identificar segundo os gestores quais são as principais dificuldades e 

desafios existentes na AB e na EPS,  

Identificar as principais demandas da AB e EPS na visão dos gestores. 

Apreender a importância atribuída pelos coordenadores da AB ao Grupo de 

Trabalho da Atenção Básica (GTAB) coordenado pelo articulador de atenção. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1.  O SUS 

 Para Arouca (2003), a história dos cuidados com saúde no Brasil passa pela  

filantropia e caridade religiosa. O Estado fazia algumas ações de saúde diante de 

epidemias, vacinação e/ou de saneamento básico, cuidava também da intervenção 

em algumas doenças como a doença mental, hanseníase e tuberculose. O 

atendimento às emergências e às internações gerais inicia-se mais tarde, somente a 

partir da Lei Elói Chaves, a saúde dos trabalhadores atrelada à previdência passa a 

ser componente de um sistema para os trabalhadores, no início, as caixas de 

pensão, depois, os institutos e, finalmente o INPS.  

Para Paiva e Teixeira (2014), na década de 60 o Brasil passou por 

transformações sociais e politicas profundas.  Em 1964 sofre um golpe militar que 

durou por vinte anos, causando um endurecimento político e nenhum espaço para 

ideias socialistas, na saúde os militares incentivaram a expansão do setor privado e 

um sistema público que atendia os trabalhadores formais através de sistema 

previdenciário e os trabalhadores rurais e informais num sistema público precário. 

Nos anos 70, no pós-guerra os ideários de bem-estar social começam a se expandir 

e as críticas ao setor saúde voltado a ações curativas, verticais e centrados nos 

hospitais e exames de tecnologia complexa, iniciam um crescente movimento de 

reforma sanitária com ideários de saúde integral, o chamado "movimento sanitário". 

  Para Arouca (2004), o movimento sanitário propôs um sistema de saúde 

universal e de caráter igualitário, e foi constituído inicialmente por uma parcela da 

intelectualidade universitária e de profissionais da área da saúde, posteriormente, 

incorporaram-se ao movimento outros segmentos da sociedade, como centrais 

sindicais, movimentos populares de saúde e alguns parlamentares progressistas. As 

proposições desse movimento, iniciado em pleno regime autoritário, eram dirigidas 

basicamente à construção de uma nova política de saúde efetivamente democrática, 

considerando a descentralização, universalização e unificação como elementos 

essenciais para a reforma do setor. 

Paim (2013) refere que a partir da redemocratização iniciada em 1985, a 

grande mobilização da sociedade pela reforma do sistema de saúde teve como 
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marco a VIII Conferência de Saúde (CNS) em 1986 que consagra os princípios 

preconizados pelo Movimento da Reforma Sanitária, onde foram discutidos e 

aprovados os princípios democráticos da expansão e cobertura do setor público de 

saúde a todos os cidadãos e a integração da medicina preventiva a saúde pública, 

constituindo assim um sistema único. 

Segundo Paiva, Teixeira (2011), apesar da sugestiva vitória a partir da 

aprovação do capitulo da Seguridade Social na Constituição de 1988, forças 

conservadoras foram intensificadas, pois apesar da criação do SUS e da Lei 

Orgânica da Saúde de 1990, as mudanças econômicas e políticas iriam acontecer 

com conflitos de interesses econômicos de grupos organizados e as grandes 

disparidades regionais no país. 

Segundo Arouca (2003), para dar conta da ampliação de cobertura optou-se 

pela compra dos serviços da rede privada incentivando o desenvolvimento do 

mercado privado de saúde, tanto pela compra de serviços como por meio de 

subsídios governamentais e incentivos fiscais, posteriormente as empresas tornam-

se independentes do governo e passam, de complementar, para suplementar, ou 

seja, passa a ter independência.  

Segundo Paim (2011), o SUS iniciado em um contexto político desfavorável, 

enfrenta o desafio de buscar garantir a cobertura universal e a equidade, 

contrapondo-se a interesses de organizações internacionais e oligopólios do setor 

privado, em meio a um cenário neoliberal com interação entre setores público e 

privado levando a competições injustas, ideologias e objetivos opostos tendo como 

um dos maiores desafios o financiamento. Nos anos 2010, sem resolução dos 

grandes embates, a lei 141/2012, regulamenta os percentuais de gastos com saúde 

em cada esfera de governo (EC-29), mas não garantiu novos recursos financeiros 

permanecendo insuficientes para ser universal e garantir o atendimento integral. 

Para Paim (2018), o fato concreto é que o SUS foi implantado, mas não se 

encontra consolidado. A não priorização do SUS, as ofensivas objetivando seu 

desmonte foram fortalecidas pela crise econômica, políticas de austeridade fiscal e, 

principalmente, pela Emenda Constitucional 95 (EC-95/2016) que congela o 

orçamento público durante vinte anos, resultando em perda superior a R$743 
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bilhões no financiamento do SUS durante os vinte anos (2017-2036) em que 

vigorará o modelo de reajuste dos gastos públicos federais em saúde apenas pela 

correção da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) 

3.2. Educação Permanente em Saúde. 

 

Conforme Feuerwerker (2014) a ideia da educação permanente foi produzida 

na Europa no campo da educação, nos anos 30 e, depois, com mais força nos anos 

60, associada a aprendizagem de adultos em momentos de reposicionar grandes 

contingentes de pessoas no mercado de trabalho devido a intensificação da 

industrialização e da urbanização.  

 Segundo Lemos (2003), Educação Permanente em Saúde (EPS) surge em 

meados da década de 1980 disseminada pelo Programa de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) para 

implantar as mudanças do novo modelo de reestruturação produtiva do capital  

diante do fortalecimento do neoliberalismo, trazendo repercussão na educação dos 

trabalhadores que deveriam ter um novo referencial pedagógico com a incorporação 

do modelo empresarial Toyotista, pois o Taylorismo/Fordismo passou a significar 

uma rigidez que não respondia às problemáticas que se apresentavam no mundo do 

trabalho em saúde. 

„ De acordo com Massaroli (2008) em 1980, inspirado em Paulo Freire, 

aparece o conceito de competência processual, contribuindo para a ampliação do 

conceito de Educação Permanente, orientada para enriquecer a essência humana e 

suas subjetividades, em qualquer etapa da existência de todos os seres humanos e 

não somente de trabalhadores.  

 De acordo com a Constituição Federal no seu art. 200, inciso III, são 

atribuições do SUS em seus três níveis de governo, além de outras, ordenar a 

formação de recursos humanos na área de saúde, portanto, as questões da 

educação na saúde passam a fazer parte do rol de atribuições do sistema. (BRASIL, 

1988). 

Conforme refere Ceccim (2005) em 2003 a pactuação na Comissão 

Intergestores Tripartite e a legitimação da XII Conferência Nacional de Saúde pelo 

Conselho Nacional de Saúde e Ministério da Saúde, concretiza-se como política 
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pública a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 

assumindo a responsabilidade constitucional de ordenar a formação de seus 

recursos humanos. (Portaria Ministerial nº19. 814 de 2004)  

 Para Oliveira (2007) a Educação Permanente em Saúde deve ser um 

processo permanente de qualificação dos profissionais e aprimoramento dos 

serviços prestados aos usuários como uma prática que visa mudanças e 

proporciona aos profissionais da área de saúde um pensar critico reflexivo e 

compromissado com a integralidade e humanização da assistência, revendo práticas 

e modelos antes seguidos. 

Conforme Ceccim e Feuerwerker (2004) a EPS deve ser interdisciplinar e 

descentralizada, assim como contribuir para praticas críticas, éticas e humanísticas, 

focada na qualidade dos serviços.  

 Sarreta (2009) chama a atenção para um ponto fundamental no processo: a 

participação dos sujeitos envolvidos na saúde na identificação de interesses e 

prioridades para a formação e desenvolvimento dos profissionais, deve fortalecer a 

gestão participativa e a responsabilidade compartilhada, ampliando  espaços para o 

diálogo, troca de experiências e de conhecimentos para buscar soluções coletivas 

de problemas que impedem a atenção integral e de qualidade, ao mesmo tempo em 

que estimule a formação e o desenvolvimento de profissionais que atendam às 

necessidades dos serviços públicos. 

  Em agosto de 2007, entra em vigor a Portaria GM/MS nº 1.996, Brasil (2007) 

que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde ressaltando a necessidade de considerar as 

especificidades regionais, superar iniquidades, promover transformações na 

organização da gestão, da atenção e do controle social, sendo orientadora das 

iniciativas de desenvolvimento dos profissionais e das estratégias de transformação 

das práticas de saúde.  

                                                     "A Educação Permanente é 
aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 
cotidiano das organizações e ao trabalho. (...) Ela é feita a partir dos 
problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os 
conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os 
processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da 
problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades 
de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas 
necessidades de saúde das pessoas e populações. Os processos de 
educação permanente em saúde têm como objetivos a transformação das 
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práticas profissionais e da própria organização do trabalho." (BRASIL, 
2007).  

 
 Como citam Motta e Ribeiro (2005), por ser um processo educativo, a EPS 

coloca no cotidiano do trabalho os atos produzidos diariamente, como o objeto de 

reflexão e avaliação, pois o conhecimento puro não é uma ferramenta eficaz, saber 

aplica-lo no dia-dia é que caracteriza um profissional completo. A EPS possibilita 

desenvolvimento pessoal e das instituições.  

 Para Merhy (2006) a transformação do trabalho do SUS na PNEPS está 

baseada em três ideias centrais, a micropolítica do trabalho vivo, método da roda 

problematização e aprendizagem significativa. Esta deve ser permanente e estimular 

os trabalhadores a adquirirem novas posturas no cuidado com a saúde que possa   

transcender o tecnicismo e os treinamentos pontuais. Instigar a participação ativa 

dos educandos e estimular a análise crítica e criadora dos indivíduos, buscando 

transformar as práticas profissionais existentes que devem ser construídas a partir 

da reflexão de trabalhadores, estudantes e demais atores sociais. 

 Para Campos (2009) a aprendizagem significativa, está diretamente ligada à 

experiência afetiva e deve ser prazerosa e mobilizadora, fortalecer o compromisso 

com a democratização das relações de trabalho, pois o trabalhador de saúde não 

pode ser somente um espectador ou objeto, mas sim parte no processo 

de aprendizagem de mudança e de decisão.  

Segundo Ceccim (2005) os trabalhadores superam a condição de “recursos” e 

a condição de objetos, passam a ser reconhecidos como atores sociais, que 

produzem o trabalho, as lutas pelo direito à saúde e a gestão dos sistemas e 

serviços de saúde, deve ser interdisciplinar, descentralizada, focada para a 

qualidade dos serviços revendo práticas e modelos antes seguidos. Deste modo a 

EP é uma nova estratégia de formação para a transformação das práticas de saúde 

visando à integralidade e humanização da assistência. 

 Para Merhy (2005), Educação Permanente, Educação Continuada e 

Educação em Serviço são processos que se fundamentam em princípios 

metodológicos diferentes. .A educação continuada é um conjunto de atividades 

educativas para atualização do indivíduo, onde cria no funcionário necessidades de 

readaptação e reorientação no seu processo de trabalho. Um processo técnico-

científico. A Educação Permanente, Educação Continuada e Educação Saúde 



36 
 

podem incentivar a transformação pessoal e profissional do sujeito, e quando 

implementadas em conjunto possibilitam a transformação profissional através do 

desenvolvimento de habilidades e competências e assim fortalecem o processo de 

trabalho. 

Segundo Ceccim (2005) a temática da EP em saúde promove uma ruptura na 

didática geral, subvertendo as normas existentes da pedagogia tradicional.  Com os 

diferentes valores, saberes e desejos dos coletivos,  é possível entender o cotidiano 

e criar um espaço aberto à criação de escuta, de decodificação e revisão 

permanente do processo de trabalho como produtos e produtores das cenas, que 

produzem diferença, nos afetam, nos modificam colocando-nos em permanente 

produção. O permanente é o agora, diante de problemas reais, pessoas reais e 

equipes reais.  

Para Cortez (2013), existe dificuldade em se conceituar de forma clara os 

termos "Educação Permanente em Saúde" e "Educação Continuada" seus conceitos 

são diferentes, porém apresentam um caráter complementar e não excludente, 

apesar de serem baseados em metodologias diferentes. 

Para Merhy (2002), a EPS é o ato de colocar: o trabalho em análise, as 

práticas cotidianas em análise, as articulações formação-atenção-gestão-

participação em análise. Não é um processo didático-pedagógico, mas sim um 

processo político-pedagógico, trata-se de mudar o cotidiano do trabalho na saúde e 

de colocar no cotidiano, profissionais em invenção viva, em equipe e com os 

usuários. 

Para Ceccim (2005), o „quadrilátero‟ da EP envolve a formação, a atenção, a 

gestão e a participação dos trabalhadores e funcionários, de forma crítica, reflexiva, 

propositiva, compromissada e tecnicamente competente, para construir um sistema 

produtor de saúde, e não um sistema prestador de assistência.  

Conforme Ceccim (2005), para que os profissionais ocupem o lugar ativo no 

trabalho é necessário adquirir novas habilidades, romper com os modelos 

hegemônicos, superar as modelagens de serviços centrados em procedimentos para 

configurar novas produções individuais. Nas relações entre mercado de trabalho, 

prática profissional, estrutura acadêmico-administrativa dos cursos e prática 

educativa estas são constituídas de inúmeras interfaces, todavia, a não ocupação 

privilegiada com a educação dos profissionais de saúde na implementação da 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html
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reforma sanitária corresponde a não priorização da formação para essa 

transformação setorial e, por consequência, a sua fragilização. 

3.3. A Atenção Básica. 

 

Segundo Silva (1973), a 2ª Guerra Mundial traz novas demandas sociais no 

campo da medicina, marcado pelo surgimento do aumento de doenças crônicas e 

degenerativas, elevando e muito os custos em saúde. O tema da prevenção foi 

sendo introduzido na formação médica e na pesquisa, inicia-se a proposta de uma 

“Medicina Integral”, capaz de realizar a prevenção e o tratamento de forma 

articulada, como um movimento ideológico. 

 Para Donangelo (1976), nos anos 1960, a preocupação com direitos humanos 

e sociais, aponta para a discussão da extensão da assistência médica a populações 

desprovidas desse direito, a proposta da chamada Medicina Comunitárias, com a 

intenção de identificar um “estado global” de saúde e uma recuperação integral do 

paciente, que passa a ser tomado como um „todo biopsicossocial. Do ponto de vista 

da OMS, os princípios da Medicina Comunitária deviam enfatizar a dimensão da 

assistência simplificada, localizadas em regiões rurais, com a intenção de estender a 

cobertura de serviços para as populações excluídas do cuidado à saúde. 

 A primeira definição sobre a Atenção Primária à Saúde (APS) foi proposta na 

Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-

Ata. De acordo com esta declaração, a APS corresponde aos cuidados essenciais, 

tecnologias acessíveis, serviços de saúde mais próximo das pessoas, constituindo o 

primeiro contato com o sistema de saúde e o primeiro processo contínuo de atenção 

(ALMA-ATA, 1978).  

Para Matta (2005) a Declaração de Alma-Ata representa uma proposta muito 

maior que um pacote seletivo de cuidados básicos em saúde, aponta para a 

necessidade de sistemas de saúde universais, concebe a saúde como um direito 

humano, que é o resultado das condições econômicas e sociais e estipula que os 

governos devem protagonizar a gestão dos sistemas de saúde, estimulando o 

intercâmbio e o apoio tecnológico, econômico e político internacional.  

Segundo Mattos (2000), apesar das metas de Alma-Ata jamais terem sido 

alcançadas plenamente, esta se tornou referência para as reformas sanitárias 

ocorridas em diversos países nos anos 80 e 90. Entretanto, países e organismos 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/cuisau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html
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internacionais, como o Banco Mundial, adotaram a APS, como um conjunto de 

ações de saúde de baixa complexidade, dedicada a populações de baixa renda, 

para minimizar a exclusão social e econômica decorrente da expansão do 

capitalismo global, distanciando-se do caráter universalista e da ideia de defesa da 

saúde como um direito. 

Conforme Mattos (2000) o movimento sanitário no Brasil, incorpora o ideário 

reformista da APS, compreendendo a necessidade de reorientação do modelo 

assistencial, rompendo com o modelo médico-privatista vigente até o início dos anos 

80 representado pela centralidade do Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS), através do fortalecimento de um sistema unificado e 

descentralizado de saúde voltado para as ações integrais. 

Para Paim (2003), a constituição e a regulamentação do SUS e a adoção da 

designação Atenção Básica à Saúde (ABS) enfatiza a reorientação do modelo 

assistencial a partir de um sistema universal e integrado de atenção à saúde 

baseado principalmente na universalidade, na descentralização, na integralidade e 

na participação popular. 

De acordo com Cecílio (2018), o projeto de política de saúde brasileiro, que 

nasceu no campo da esquerda democrática, não se separou da luta pela 

redemocratização do país no período da ditadura, a construção de uma ABS 

resolutiva, cobrindo todo o país, onde fosse possível superar o modelo médico 

hegemônico, foi sendo construída inspirada nas experiências dos países que 

desenvolveram o Welfare State no pós II Guerra Mundial, fixado na Constituição 

Federal Brasileira ora sob ataque, como uma estratégia fundamental para uma 

cidadania ampliada e plena de fundamental importante para o projeto civilizatório 

para a sociedade brasileira, capaz de reduzir as iniquidades que nos assolam há 

séculos. 

Segundo Paim (2003) o surgimento do Programa Saúde da Família (PSF), em 

1994 baseava-se em práticas frequentemente clientelistas e de conteúdo curativo 

desconsiderando a realidade e autonomia locais, o planejamento a partir de perfis 

epidemiológicos e a participação comunitária. 

Para Souza (2008), com a incorporação dos princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o PSF desponta como um novo paradigma na atenção à saúde, na 

perspectiva de mudança e conversão do modelo assistencial mecanicista e 

biomédico. 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/excsoc.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/uni.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/parsoc.html
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Conforme Gomes (2011), o PSF se propõe a transformar o tradicional modelo 

sanitário brasileiro médico, medicamentoso, curativo e individual, que tem no 

hospital a centralidade das ações de saúde, em um modelo de saúde coletivo, 

multiprofissional, centrado na família, na comunidade, no entanto, apenas a 

implantação do PSF não garante o alcance da mudança do modelo assistencial 

proposto pelo SUS. 

De acordo com Sampaio (2008), muitos movimentos foram realizados visando 

o fortalecimento da ABS no país, a criação do Departamento de Atenção Básica pelo 

Ministério da Saúde em 2000, a implementação da Política Nacional de Atenção 

Básica e do Pacto pela Saúde e Pela Vida no ano de 2006, documentos que 

consolidam a Estratégia Saúde da Família como modelo de ABS e centro ordenador 

das redes de atenção à saúde. 

Camargo Jr (2005) refere que, entre os desafios da ABS destacam-se 

aqueles relativos ao acesso e acolhimento, à efetividade e resolutividade das suas 

práticas, ao recrutamento, provimento e fixação de profissionais, à capacidade de 

gestão e coordenação do cuidado e, de modo mais amplo, às suas bases de 

sustentação e legitimidade social.  

Conforme Andrade (2010) é possível afirmar que uma das maiores 

dificuldades do SUS refere-se à necessidade de consolidar a Atenção Básica como 

um nível de atenção dotado de resolubilidade e integrado aos demais níveis do 

sistema. Esse desafio aumenta em se tratando de municípios de pequeno porte, 

onde os gestores contam com poucos recursos técnicos e financeiros, e muitas 

vezes com pouca experiência na gestão de saúde.  

   Para Mendes (2012) a visão simplificada da ABS e, especialmente, o 

desconhecimento da complexidade da demanda nos cuidados primários tem sido, 

em boa parte, responsável pela crise que se instalou no plano micro da clínica. A 

demanda na APS é muito complexa, por suas dimensões quantitativa e qualitativa e 

por sua diversidade que representa um desafio para os profissionais de saúde.  A 

diversidade e complexidade com as quais a atenção básica lida, há que se 

construírem capacidades de análise e intervenção ampliadas diante das demandas 

e necessidades para a construção de uma atenção integral e resolutiva. 

O Ministério da Saúde (2017) aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no 
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âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). (PORTARIA Nº 2.436), esta portaria 

revoga a Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011. 

Segundo Almeida (2018), no período que vai da PNAB 2006 a 2013, os 

problemas para a consolidação da atenção primária à saúde, foram combatidos 

ainda que de forma incremental no fortalecimento da centralidade da atenção básica 

na rede, atualizou e ampliou as funções dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 

reconheceu as especificidades para a composição de equipes que respondessem às 

necessidades das populações de rua, ribeirinhas, e ação Inter setorial por meio do 

Programa Saúde na Escola, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), Programa Mais Médicos, ações do 

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, davam impulso em 

direção de uma atenção básica mais robusta, mas a revisão da PNAB em 2017, ao 

contrário, propôs retrocessos, principalmente no que se refere a presença do ACS 

nas equipes. 

A Portaria Ministerial de 21 de setembro de 2017, nº 2.436 que institui a 

PNAB, no seu Art. 2º, refere que a ABS devem ser um conjunto de ações individuais, 

familiares e coletivas desenvolvendo ações de promoção, prevenção, proteção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e 

vigilância em saúde, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população 

em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade 

sanitária, por meio de cuidado integrado e gestão qualificada. 

Para Cecílio (2018) o fortalecimento e racionalização dos sistemas públicos 

de saúde, tem na atenção AB um papel de protagonismo essencial para produzir a 

transformação e regulação do sistema em busca do acesso universal e a proteção 

social em saúde, produzir respostas às necessidades e expectativas das pessoas 

em relação a um conjunto amplo de riscos e doenças, promover comportamentos e 

estilos de vida saudáveis e mitigar danos sociais e ambientais sobre a saúde. 

De acordo com Cecílio (2018), a defesa do fortalecimento e expansão da AB, 

é uma bandeira política que precisa ser levantada neste momento em que o SUS se 

vê sob o mais forte ataque desde a sua criação. Uma ABS que não deve perder a 

perspectiva da integralidade do cuidado, necessariamente conectada a redes 

constituídas por serviços de distintas densidades tecnológicas, mas a proposta atual 

vem na contramão da concepção de sistemas de saúde fundamentados em 

coberturas pretensamente universais, mas fragmentados e restritivos, centrados em 
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uma atenção primária à saúde, que operam uma cesta básica, que caberiam no 

orçamento dos países pobres, deixando o resto para o mercado, como preconizam 

explicitamente agências como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional 

(FMI). 

Para Cecílio (2018) diversas responsabilidades contidas nos documentos 

produzidos pela OMS, e OPAS indicam que a atenção básica à saúde é a aposta 

central para produzir a transformação e regulação do sistema de atenção à saúde, 

que deve buscar promover o acesso universal, oferecer proteção social, dar 

respostas às necessidades e expectativas dos usuários em relação a um conjunto 

amplo de riscos e doenças, promover comportamentos e estilos de vida saudáveis e 

mitigar danos sociais e ambientais sobre a saúde.  

De acordo com Santos (2013) a ABS deve articular-se, conforme a 

necessidade apresentada pelo usuário, e deve estar assentada no processo de 

mudança do paradigma do modelo biomédico e ter como foco das atenções a família 

e a comunidade, o processo de trabalho centrado no interesse do usuário que 

transcenda o biológico e compreenda outras dimensões das pessoas. Para isto, faz-

se essencial conhecer a historicidade de cada família, para desvendar as 

subjetividades e singularidades que estão envolvidos neste cuidado. 

Para Starfield (2004) é a ABS que deve coordenar os fluxos dos usuários 

entre os vários serviços de saúde, buscando garantir maior equidade ao acesso e a 

efetiva utilização das demais tecnologias e serviços do sistema, para responder às 

necessidades de saúde da população. 

Para Mendes (2012) a ABS só existirá se cumprir três funções essenciais: a 

resolubilidade, a comunicação e a responsabilização, significam que ela deve ser 

cognitiva e tecnológica, para atender a mais de 90% dos problemas de sua 

população. Centro de comunicação das RAS, ordenando os fluxos e contra fluxos 

das pessoas, dos produtos e das informações. Responsabilização implica o 

conhecimento e o relacionamento íntimo da população adstrita, gestão de base 

populacional e a responsabilização econômica e sanitária em relação a esta 

população. 

Para Lopes (2012) muitos problemas de saúde são autolimitados exigindo 

apenas uma observação ativa. Mas também demandam uma clínica mais atenta e 

vínculo com o usuário e sua família, em que a equipe já conhece sua história clínica. 

O excesso de exames laboratoriais e tecnologias diagnósticas que demandam mais 
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intervenções especializadas não colaboram para o complexo processo diagnóstico 

de problemas frequentes; e constitui má prática clínica tentar diagnosticar um 

problema vago, especialmente se este está acompanhado por determinantes 

psicológicos e sociais. Portanto na AB, é mais aconselhável trabalhar com a noção 

de problemas de saúde ou com condições de saúde do que com diagnósticos de 

doenças, o que requer uma ação da equipe de saúde que motivará um plano de 

cuidados. 

Para Mendes (2011) não é verdade que a AB seja menos complexa que os 

cuidados ditos de média e alta complexidade, pois esta deve atender mais de 85% 

dos problemas de saúde de uma comunidade. É na AB que situa a clínica mais 

ampliada e onde se ofertam tecnologias de alta complexidade relacional, relativas a 

proporcionar mudanças de comportamentos e estilos de vida em relação à saúde 

dos indivíduos. Já os níveis de atenção secundários e terciários constituem-se de 

tecnologias de maior densidade tecnológica, mas não de maiores complexidades. A 

visão distorcida referente à complexidade baixa leva os políticos, os gestores, os 

profissionais de saúde e a população, a uma sobrevalorização, seja material, seja 

simbólica, das práticas que são realizadas nos níveis secundários e terciários de 

atenção à saúde e, por consequência, a uma banalização da AB. 

Para Mendes (2014) os macroprocessos básicos são aqueles que vão dar 

suporte ao atendimento das diversas demandas da população. São eles: a 

territorialização, o cadastramento das famílias, a classificação de riscos familiares, o 

diagnóstico local, a estratificação de risco das condições crônicas, a programação e 

o monitoramento por estratos de riscos, a agenda e a contratualização. A 

organização dos macroprocessos da atenção aos eventos agudos implica implantar 

os processos de acolhimento e de classificação de risco. Ou seja, organizar, sob a 

égide da atenção centrada na pessoa, um acolhimento eficaz e humanizado. 

 Para Lopes (2012) os usuários devem estar integrados no processo de 

construção de um projeto assistencial comum, da mesma forma, a equipe pode 

deixar-se alcançar pela comunidade, sobretudo por reconhecer-se, ela própria, como 

comunidade, usuário, cidadão, na busca de qualidade de vida e de convivência 

melhores, mais saudáveis e integradas. 

Ainda de acordo com Mendes (2014), a gestão da saúde da população 

envolve ainda várias dimensões entre elas: integrar em redes de atenção à saúde 
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(RAS) as ações dos diferentes pontos de atenção à saúde; incluir os conceitos de 

determinantes intermediários e proximais, e biopsicológicos individuais; utilizar 

parâmetros com base em evidências científicas; estabelecer metas de melhoria dos 

indicadores sanitários e econômicos definindo estratégias para impactar a 

segurança, os custos e os resultados clínicos; buscar a redução das desigualdades; 

monitorar os processos e os resultados: eficiência e efetividade; implantar sistemas 

de informações em saúde; trabalhar com equipes multiprofissionais e 

interdisciplinares na elaboração, execução e monitoramento de planos de cuidados; 

e estabelecer parcerias entre profissionais de saúde e pessoas usuárias no cuidado.  

Conforme descrito no caderno 28º Acolhimento a Demanda Espontânea/ 

Ministério da Saúde. 

.....”a despeito de a atenção básica não ser capaz de oferecer 
atenção integral, isoladamente, em todas as situações, ela pode dar 
conta de grande parte dos problemas e necessidades de saúde das 
pessoas e grupos populacionais, articulando diversos tipos de 
tecnologias, desde que tenha disposição e capacidade de identificar 
as variada demandas/problemas/necessidades de saúde e de intervir 
nessas situações de forma resolutiva e abrangente.(BRASIL 2013 
pág. 14) 

 

 Para Merhy e Chakour (2006), na atenção básica, seus trabalhadores, devem   

estar alertas para as situações que se apresentam, buscando recursos e tecnologias 

*(leves, leve- duras e duras) que possam ajudar a minimizar o sofrimento,  prolongar 

a vida, reduzir danos, promover a autonomia, favorecer a criação de vínculos. 

Conforme descrito no caderno 28º Acolhimento a Demanda Espontânea/ 

Ministério da Saúde. (2013) a procura por serviços de urgência e especializados, 

explicada pelo imaginário social e influências do complexo médico-industrial, é 

também forjada pelas ofertas e pela capacidade de cuidado da atenção básica, que 

tem que se constituir numa “porta aberta” capaz de dar respostas aos usuários, não 

podendo se tornar um lugar burocrático e de passagem para outros níveis de 

serviços. Para ser resolutiva, a AB deve ter capacidade de escuta, e ofertar os 

serviços de acordo com as demandas e necessidades de saúde analisadas pelas 

equipes e que estão constantemente expostas, portanto o “acolhimento” é um 

serviço que tem alta relevância e centralidade, mas o usuário também define, com 

formas e graus variados, o que é necessidade de saúde para ele, podendo 

apresentá-la enquanto demanda ao serviço de saúde, esta deve ser acolhida, 

escutada, problematizada, reconhecida como legítima. 
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3.4.    Processo de trabalho. 

 

Para a Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2010), o foco da ABS 

deve ser no usuário, na transparência dos processos de gestão, na participação e 

controle social e na responsabilidade sanitária dos profissionais e gestores de saúde 

para a melhoria das condições de saúde e satisfação dos usuários. O compromisso 

deve ser permanentemente reforçado com o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

iniciativas mais adequadas aos novos desafios colocados pela realidade, tanto em 

função da complexidade crescente das necessidades de saúde da população, devido 

à transição epidemiológica e demográfica e ao atual contexto sociopolítico, quanto 

em função do aumento das expectativas da população em relação à efetividade, 

eficiência e qualidade do SUS. 

Para Campos (2008) Isso requer a presença de diferentes formações 

profissionais e um alto grau de articulação entre os profissionais de modo que não 

só as ações sejam compartilhadas, mas também haja um processo interdisciplinar 

no qual progressivamente os núcleos de competência profissionais específicos vão 

enriquecendo o campo comum de competências ampliando, desta maneira, a 

capacidade de cuidado de toda a equipe. Essa organização pressupõe que o 

processo de trabalho centrado em procedimentos profissionais passe a ter como 

foco o usuário, em que o cuidado é o imperativo ético-político que organiza a 

intervenção técnico-científica. Os serviços de saúde nem sempre respondem de 

forma eficaz às demandas individuais e coletivas dos cidadãos. Isto pode ser 

observado no pequeno número de ações de promoção e proteção aos indivíduos e 

da comunidade. Isso se revela através da insatisfação e insegurança dos usuários 

pelo tipo de assistência prestada. Dessa forma é preciso estimular os profissionais a 

refletirem sobre a necessidade de mudança no processo de trabalho em saúde, para 

que possam incorporar o trabalho em equipe, a humanização da assistência, a ética 

e a responsabilidade com norteadores de sua prática. 

Para Mendes (2008), o conceito saúde-doença traz consigo a possibilidade de 

se eleger o objeto do cuidado e como para toda necessidade há um processo de 

trabalho correspondente, os processos de trabalho em saúde, instaurados a partir do 

SUS, deveriam responder a necessidades ampliadas, aquelas identificadas com os 

determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, em direção às 

necessidades atinentes ao aprimoramento da essência humana. 
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Para Krug (2010) para alcançar a efetividade desejada de ações de saúde em 

cada contexto exige-se conhecimentos detalhados sobre as condições de vida das 

pessoas que ali residem, sobre as especificidades do processo de organização das 

ações realizadas na assistência à saúde e gestão do trabalho das equipes e dos 

profissionais envolvidos. Assim, pode-se delinear o que é necessário e o que é 

possível fazer em um determinado local. 

De acordo com Merhy (2005 ) o trabalho em saúde reconhece o fato de que a 

saúde se produz em ato, o produto do trabalho em saúde só existe durante o próprio 

ato de sua produção e para aqueles que estão diretamente envolvidos no processo, 

os trabalhadores e os usuários. É no espaço do trabalho vivo em ato que os 

trabalhadores reinventam, dia a dia, sua autonomia na produção dos atos de saúde, 

no espaço privado que ocorre a intersubjetividade entre trabalhador e usuário, e se 

constrói a liberdade de fazer as coisas de maneira que produza sentido, condição 

para que o trabalhador ou organização decida sobre mudanças ou incorporar novos 

elementos na sua prática e a seus conceitos.  

Para Campos (2004), atender necessidades de saúde significa tomar como 

objeto do processo de trabalho as necessidades dos indivíduos das diferentes 

classes sociais, que habitam um determinado território, e encaminhar a política 

pública de saúde na direção do direito universal.  

 Para Sala, Nemes e Cohen (1998) a qualidade do trabalho exige o 

entendimento do processo avaliatório como instrumento necessariamente agregado 

e articulado à dinâmica específica dos processos de trabalho. Para isso, é 

imprescindível uma relação dinâmica, criativa e democrática entre as dimensões 

técnicas e gerenciais do serviço. Promover a qualidade e inovação na gestão da AB, 

fortalecendo os processos de auto avaliação, monitoramento e avaliação. Melhorar a 

qualidade da alimentação e uso dos Sistemas de Informação como ferramenta de 

gestão da AB com avaliação e acompanhamento de processos e resultados pode 

legitimar o diagnostico e se necessário rever as praticas.  

Segundo Merhy (2005), as informações e as ações oriundas dos serviços de 

saúde nem sempre são efetivamente utilizadas pelas instituições e pelos gestores 

no processo decisório, o que se observa, muitas vezes, é um acúmulo de dados e 

tarefas que não chegam a subsidiar estrategicamente as tomadas de decisões com 
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informações, planejamento e organização pouco resolutivos. A percepção de que a 

maneira de fazer ou pensar é insuficiente ou insatisfatória para resolver ou minimizar 

os desafios do trabalho, tem que ser intenso vivido e percebido como um incomodo 

cujo qual, não se produz a partir de discursos ou de análises externas. A vivência e 

a reflexão sobre as práticas são as que podem produzir incômodos e a disposição 

para se produzir alternativas de práticas e conceitos, para enfrentar os desafios das 

transformações. 

Antunes (1995) aponta que a precarização do trabalho na 

contemporaneamente é um dos resultados da reestruturação produtiva do capital 

operada a partir da década de 1970, caracterizada pela passagem da organização 

taylorista-fordista da produção para uma organização toyotista, que estimula a 

adoção de vínculos de trabalho mais flexíveis, do ponto de vista do empregador, e 

mais precários, do ponto de vista do trabalhador.  

Kalleberg (2009) define „trabalho precário‟ como o trabalho incerto e 

imprevisível, com riscos empregatícios assumidos principalmente pelos 

trabalhadores e não pelos seus empregadores, considera a precarização do 

trabalho, atualmente, como um resultado da flexibilização de direitos trabalhistas 

historicamente conquistados pela classe trabalhadora.  

  O Ministério da Saúde define trabalho precário como aquele realizado sem a 

proteção social do trabalhador e, na administração pública, engloba também todo 

trabalho realizado sem concurso público. (BRASIL, 2009).   

De acordo com Teixeira (2011) com o objetivo de instituir diretrizes nacionais 

da política de recursos humanos para o SUS, o Ministério da Saúde criou em 2003, 

a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGTES), com 

investimentos técnicos, políticos e financeiros. Apesar disto, são reconhecidos 

desafios gerenciais diversificados e cada vez mais complexos, tais como a escassez 

de quadros qualificados para o exercício da gestão dos sistemas e serviços, 

precarização das relações de trabalho, além de várias questões relacionadas à 

inserção de trabalhadores no serviço, como a distribuição, a fixação, o desempenho 

profissional, a qualificação, a motivação, e o resgate de padrões éticos.  

Para Pierantoni (2008) a gestão do trabalho é um elemento central para a 

implementação e a consolidação do SUS, especialmente no espaço da AB, em que 

a prática do cuidado se efetiva por meio da interação entre os trabalhadores e entre 
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estes e os usuários. 

É a gestão e a gerência de toda e qualquer relação de trabalho necessária ao 

funcionamento desse Sistema, e incluem ações de gestão e administração do 

trabalho, desenvolvimento do trabalhador, saúde ocupacional, além de ações que 

visem ao controle social nessa área (BRASIL, 2005) 

Para Pierantoni (2008) a gestão do trabalho é um elemento central para a 

implementação e a consolidação do SUS, especialmente no espaço da AB, em que 

a prática do cuidado se efetiva por meio da interação entre os trabalhadores e entre 

estes e os usuários. 

Gestão do Trabalho no SUS é a gestão e a gerência de toda e qualquer 

relação de trabalho necessária ao funcionamento desse Sistema, e incluem ações 

de gestão e administração do trabalho, desenvolvimento do trabalhador, saúde 

ocupacional, além de ações que visem ao controle social nessa área (BRASIL, 

2005). 
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4. MÉTODO DE PESQUISA 

4.1. Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa busca apreender como os gestores da Atenção Básica de 13 

municípios de uma Região de Saúde concebem a Atenção Básica e a Educação 

Permanente. A abordagem é qualitativa tendo em vista que o presente estudo se 

propõe a mapear crenças, percepções, representações e suas mudanças a partir de 

vivências e experiências destes gestores. 

Para Minayo (1993) a pesquisa qualitativa leva em consideração valores, 

hábitos, atitudes e opiniões, sendo que o material primordial da investigação 

qualitativa é a palavra que expressa a fala cotidiana, seja nas relações afetivas e 

técnicas, seja nos discursos intelectuais burocráticos e políticos.  

Para Chizzottl (2000) a abordagem qualitativa na pesquisa, é rica em dados 

descritivos, tem um plano aberto e flexível e apreende os fenômenos investigados 

de forma complexa e contextualizada. 

Marconi e Lakatos (2008) referem que a metodologia qualitativa preocupa-se 

em descrever, analisar e interpretar a complexidade do comportamento humano.  

Para Minayo (2007), uma pesquisa que tenha como objetivo o entendimento 

do significado e da intencionalidade, inerentes nas relações sociais em determinado  

contesto histórico, deve lançar mão do método qualitativo. 

4.2.  Método de coleta de dados. 

 

A técnica escolhida para a produção de dados inclui entrevista 

semiestruturada, questionário e grupo focal. Segundo Ferber (1974) um bom 

questionário necessita balancear corretamente os aspectos de completude e 

relevância, apresentar-se pequeno e de fácil preenchimento, apresentar questões 

que os respondentes desejem e tenham condições de responder.. 

 A esses cuidados, Miller (1977) adiciona a escolha cuidadosa das palavras 

para que as mesmas tenham igual significado para todos os respondentes, evitando 

questões longas, limitando cada item a uma única ideia. 

De acordo com Gil (2002), a entrevista pode ser entendida como a técnica 

que envolve duas pessoas numa situação "face a face" em que uma delas formula 

questões e a outra responde.  
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Para Minayo (2014) a entrevista fornece dados mais objetivos da realidade e 

que poderiam ser coletados através de registros, censos e atestados, por exemplo, e 

fornece dados que se referem diretamente aos indivíduos entrevistados tais como 

valores, atitudes e opiniões, e que só podem ser conseguidos com a ajuda dos 

atores sociais envolvidos.   

Segundo Trad (2009) a técnica de grupo focal é apropriada para a produção 

de dados em investigações qualitativas e pode ser utilizada de forma única ou 

combinada com outros métodos. O uso da técnica deve propiciar um debate aberto 

e acessível em torno de um tema de interesse comum aos participantes, onde todos 

possam sinalizar sua opinião e que estes estejam cientes que não existe opinião 

correta e que todas as observações serão registradas.  

  Para Nery (1997), o principal objetivo do grupo focal é reunir informações 

detalhadas sobre um tópico especifico com em um grupo selecionado. Busca colher 

informações que possam proporcionar a compreensão de percepções, crenças, 

atitudes sobre um tema, produtos ou serviços.   

 Para Kitzinger (2000) o grupo focal pode ser considerado uma forma de 

entrevista coletiva baseada na comunicação e interação. Tem como objetivo reunir 

informações detalhadas sobre um tema ou tópico específico a partir de um grupo de 

participantes selecionados, permitindo a compreensão de percepções, crenças e 

atitudes sobre um tema, produto ou serviços. 

  Segundo Minayo (2014) o grupo focal é uma técnica comumente utilizada em 

pesquisas exploratórias ou avaliativas, podendo ter uma função complementar ou 

ser utilizada como técnica exclusiva de produção de dados. Difere da entrevista 

individual por basear-se na interação entre as pessoas para obter os dados 

necessários à pesquisa. Sua formação obedece a critérios previamente 

determinados pelo pesquisador, de acordo com os objetivos da investigação, 

cabendo a este a criação de um ambiente favorável à discussão, que propicie aos 

participantes manifestar suas percepções e pontos de vista. 

Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa 

qualitativa, derivada das entrevistas grupais, que produz informações por meio das 

interações grupais.  

Para Kitzinger (2000), o grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, 

baseada na comunicação e na interação. Seu principal objetivo é reunir informações 

detalhadas sobre um tópico específico sugerido por um pesquisador, coordenador 
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ou moderador do grupo a partir de um grupo de participantes selecionados. Ele 

busca colher informações que possam proporcionar a compreensão de percepções, 

crenças, atitudes sobre um tema, produto ou serviços.  
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5. SUJEITOS DA PESQUISA. 

A pesquisa busca a compreensão do tema por meio da produção de dados a 

partir do encontro com os sujeitos pesquisados, treze participantes, gestores da 

Atenção Básica dos municípios de uma Região de Saúde. 

 

5.1.  Procedimentos. 

 A aplicação do questionário e as entrevistas foram realizadas nos locais de 

trabalho dos participantes, durante visitas às unidades municipais, previamente 

agendadas. 

A sessão de grupo focal foi realizada na sala de reuniões do AME 

(Ambulatório Médico de Especialidades), durante encontro do GTAB (Grupo Técnico 

de Atenção Básica) da região, com a presença de todos os coordenadores 

municipais de AB. 

Os critérios de Inclusão dos sujeitos da pesquisa eram: ser gestor da atenção 

básica nos municípios da região de saúde escolhida, e desejar participar da 

pesquisa. 

 

5.2. Aspectos éticos. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP), através do parecer: 1.971.318, CAAE: 

62598016.0.0000.5505 em 10 de março de 2017. 

Os participantes autorizaram o registro de seus depoimentos de forma escrita 

e gravada em meios audiovisuais a fim de facilitar a compilação posterior análise 

dos dados, em conformidade com Resolução 466/2012. Todos os participantes 

foram voluntários (apêndice) e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

A pesquisadora comprometeu-se a zelar e não divulgar o material bruto dos 

registros, a não ser nos relatórios da pesquisa, guardado o sigilo das identidades 

dos gestores e seus municípios.   

A pesquisa busca a compreensão do tema pesquisado por meio da produção 

de dados a partir do encontro com os sujeitos pesquisados, treze participantes, 

gestores da Atenção Básica dos municípios de uma Região de Saúde. 
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6. LEVANDAMENTO DOS DADOS. 

6.1.  Questionário fechado. 

Em encontro posterior à assinatura dos TCLE, entre os diversos assuntos 

tratados incluindo agendas e pautas dos encontros posteriores, foi apresentado aos 

participantes um questionário (modelo anexo) com questões objetivas e relativas a 

formação pregressa, vinculo empregatício, cargo e remuneração, experiências de 

trabalho no SUS e na AB, pós-graduação e experiência com EP. 

 Para preservar o anonimato dos gestores, foram utilizadas as iniciais G para 

designá-los e enumerados de forma aleatória cada um dos gestores com  números 

de 1 a 13.  

Questões relativas à idade, sexo, profissão, vinculo empregatício, se possui 

cargo de Coordenador de AB do município e remuneração especial pela função 

exercida na representação da AB municipal, dados obtidos no quadro abaixo.  

 

Quadro 05 - Dados do questionário relativos à idade, identidade de gênero, vínculo 

empregatício, cargo e remuneração especial dos Gestores da AB da RS estudada. 

GESTORES IDADE GÊNERO VINCULO EMPREGATÍCIO  POSSUI 
CARGO  

POSSUI 
REMUNERAÇÃO 
ESPECIAL  

G 1 30 M Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

NÃO SIM 

G 2 30 F Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

NÃO NÃO 

G 3 35 F Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

NÃO NÃO 

G 4 31 F Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

SIM SIM 

G 5 31 F Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

NÃO SIM 

G 6 28 F Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

NÃO NÃO 

G 7 49 F Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

NÃO SIM 

G8 53 F Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

SIM SIM 

G 9 41 F Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

NÃO NÃO 
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G 10 46 F Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

NÃO NÃO 

G 11 40 F Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

NÃO NÃO 

G 12 43 F Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

NÃO NÃO 

G 13 31 F Funcionário Público 
Municipal Efetivo 

SIM SIM 

Fonte: dados levantados pela pesquisadora 

Questões sobre a experiência de trabalho no SUS e na AB descritas no 

quadro abaixo. 

Quadro 06 Tempo de experiência no SUS, na AB e na Gestão da AB, dos gestores da AB da RS 

estudada.  

 Tempo de formação 

na Graduação 

Tempo de 

SUS 

Tempo na 

AB  

Tempo na 

gestão  

Até 1 ano 1 0 0 7 

De 1 a 5 anos 1 4 5 6 

De 6 a 10 anos 7 4 5 0 

De 11 a 15 anos 2 1 0 0 

De 16 a 20 anos 1 1 0 0 

Mais de 20 anos 1 3 3 0 

Fonte: dados levantados pelo pesquisador 

Quanto às questões relativas à pós-graduação nas áreas da saúde, foram 

citados por eles: Especialização em Obstetrícia, Especialização em Urgência e 

Emergência, Especialização de Enfermagem em Centro Cirúrgico e Especialização 

em Saúde da Família, com relação à pós-graduação em Gestão de Saúde, 

obtivemos as seguintes respostas descritas no quadro abaixo. 
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Quadro 07 - Dados do questionário relativos à pós-graduação nas áreas da saúde e pós-

graduação em Gestão de Saúde dos responsáveis pela AB da RS estudada. 

Fonte: dados levantados pela pesquisadora 

 

Nas questões referentes às experiências dos gestores com relação a 

Educação Permanente (EP), podemos verificar os dados levantados no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 08 Numero de gestores que participaram de processos de EPS, que proporcionaram 

processos de EPS e que nunca participaram de EPS da RS estudada. 

Processos de EPS Gestores  

Participação em processos de EPS 07 

Proporcionou processos de EPS 03 

Não participou de processos de EPS 03 

Fonte: dados levantados pela pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÓS-GRADUAÇÃO NUMERO DE GESTORES COM PÓS-GRADUAÇÃO 

OBSTETRÍCIA 06 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 02 

CENTRO CIRURGICO 01 

SAÚDE DA FAMILIA 01 

GESTÃO EM SAUDE 02 
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6.2. Entrevista semiestruturada. 

As entrevistas foram realizadas no período de um mês, nos municípios dos 

participantes, após prévio agendamento. Um roteiro preestabelecido foi utilizado e o 

tempo máximo de entrevista variou de meia hora a uma hora de conversa, que  

foram registradas em gravador digital na integra e embora houvesse um roteiro a ser 

seguido   procurou-se deixar a  as entrevistadas discorrerem de forma livre sobre o 

assunto. 

Mesmo com prévio agendamento, muitas entrevistas tiveram que ser 

interrompidas por instantes para que as participantes pudessem responder a 

chamados telefônicos, solicitações da equipe, demandas de usuário e outras, como 

podemos averiguar em trechos retirados das falas de alguns dos participantes 

abaixo. 

G1... ”Desculpa-me, mas aqui eu sou um faz tudo”. 

G9... “estou sempre sendo interrompido no que estou fazendo, isso me faz 

perder o foco, sempre tendo que apagar incêndio”. 

G12... “mesmo avisando que não poderei ser interrompida eles não param de 

me chamar, chego a ficar atordoada”. 

 Isto se deve a presença do Gestor na unidade de saúde, muitas vezes 

atuando também como membro da equipe de atenção, portanto somando 

atribuições. Como indica os trechos das falas dos entrevistados abaixo: 

         G4... “Estou com o mundo em minhas costas”  

         G5... “É muita coisa para resolver, não sei se vou dar conta” 

           G2... “As pessoas pensam que ser gestor é fácil, eu preferia estar na 

assistência é muito melhor, menos responsabilidade”. 

  As perguntas realizadas durante a entrevista (roteiro em anexo) seguiram a 

seguinte ordem: 

 O que entende por AB, quais as principais atribuições do Gestor da AB, como 

está a AB do seu município e quais as principais dificuldades e desafios. 

O que entende por EP, como deve ser realizado, como está sendo realizada a 

EP no município e quais as principais dificuldades e desafios. 

Que ações acha ser importante para fortalecer a AB e a EP e qual a 

importância do GTAB. 

Todas as questões foram respondidas possibilitando coletar informações 

relevantes para a pesquisa, algumas respostas apresentaram redundância, falas 
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evasivas e clichês, muitas vezes contraditórias.  Como demonstrado em trechos 

abaixo extraídos das diversas entrevistas:  

G1, G2, G3, G4, G5. G6, G7, G8, G9, G10, G11, G13“Atenção Básica é a 

porta de entrada do sistema” 

G9, G11, G12“É boa para população” 

G12“É tudo” 

G2, G5, G13“É à base da saúde”. 

Sobre a Educação permanente: 

G2“Educação Permanente é importante, pois temos sempre que nos educar”. 

G9“Sempre precisamos reciclar nossos conhecimentos” 

G5 “No nosso município sempre fazemos capacitações” 

  

6.3.   Grupo focal. 

O grupo focal realizado neste estudo contou com a participação de 13 

Coordenadoras da AB dos municípios da RS da RRAS 8. Embora o número de 

participantes seja um pouco superior ao limite recomendado pela literatura, optou-se 

por privilegiar a inclusão de todos os municípios ali representados no processo da 

pesquisa.  

Durante reunião previamente agendada com as Coordenadoras de Atenção 

Básica dos municípios para discutir os assuntos pautados, na primeira hora, com 

prévio conhecimento e autorização das participantes, foi realizado o grupo focal. 

Todas as coordenadoras estiveram presentes, e mais dois convidados, 

funcionários da Secretaria de Estado da Saúde com o intuito de fazer apoio e 

observação/apoio. 

Após alguns esclarecimentos e aquecimento, iniciou-se a discussão em grupo 

com as questões norteadoras sugeridas ao grupo. 

Durante todo o período de discussão foram realizadas gravações com a 

ciência dos participantes. 

As questões norteadoras (em anexo) foram às mesmas realizadas nas 

entrevistas individuais e foram as seguintes incluindo apenas questão sobre o 

entendimento do papel do Coordenador de AB: 

O que entendem por AB, como está a AB na nossa região e quais as 

principais dificuldades e desafios. 
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O que entendem por EP, como está sendo realizada a EP no município e 

quais os principais desafios? 

 Que ações acham ser importantes para fortalecer a AB e a EP? 

 Como entendem o GTAB (Grupo de Trabalho da Atenção Básica)? 

 Como entende a Coordenação da AB? 
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7. METODO DE ANALISE DE DADOS 

 

Para análise das entrevistas e do grupo focal utilizaremos o método de 

análise de conteúdo que Para Bardin (2009), análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que visa obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos, descrição do conteúdo das mensagens, quantitativos e 

qualitativos, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

variáveis, de produção e recepção inferidas destas mensagens. Esta técnica propõe 

analisar o que é explícito no texto para obtenção de indicadores que permitam fazer 

inferências.  

Para Bardin (2011) com vistas a responder aos problemas e aos objetivos da 

pesquisa, os dados produzidos devem ser analisados, por meio da análise 

categorial, que consiste no desmembramento do texto em categorias agrupadas 

analogicamente. A opção pela análise categorial deve ser respalda no fato de ser a 

melhor alternativa quando se quer estudar valores, opiniões, atitudes e crenças, 

através de dados qualitativos.  

Para Bardin (1979), dentro da analise de conteúdo existem várias modalidades, 

como a analise de conteúdo temático, onde o tema é uma unidade de significação que 

se sobressai de um texto analisado relativos à teoria.  

De acordo com Bardin, (2016) o processo de formação das categorias se 

concretiza após seleção do material e leitura flutuante, as categorias surgem a partir 

da análise e da construção progressiva dos elementos que compuseram os núcleos 

de sentido sendo utilizados os critérios semânticos ou léxicos. 

A análise de conteúdo temático foi realizada a partir da categorização das 

entrevistas e do grupo focal, realizadas com as gestoras de treze municípios de uma 

RS da RRAS 08 das quais foram destacadas 04 categorias nas análises das 

entrevistas e 05 no grupo focal 09 subcategorias nas entrevistas e 07 no grupo focal, 

o que será descrito por ordem de: categoria, subcategorias, unidades de registro e 

unidades de contexto. 
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8. ANALISE DOS DADOS  

8.1.  Questionário  

Através do questionário foi possível constatar que todas as coordenadoras1 

municipais da Atenção Básica da RS em questão são enfermeiras com tempo de 

formação entre um e vinte e nove anos, sendo a maioria com mais de seis anos de 

formada. Todas são funcionárias públicas municipais efetivas, somente um é do 

sexo masculino, e as idades variam entre vinte e oito anos a cinquenta e três anos 

de idade, com maioria na faixa etária entre trinta e quarenta anos. Três gestoras 

possuem cargo definido de coordenação da AB municipal, sendo que sete delas 

recebem gratificação adicional pela função de representante municipal da AB. 

Referente ao tempo de trabalho no SUS, podemos observar que a maioria 

das gestoras tem mais de um ano de experiência, variando de um ano a mais de 

vinte anos, e o tempo de trabalho na AB também demostra que as gestoras têm 

mais de um ano nas atividades da AB e a maioria trabalha há mais de 6 anos, sendo 

três delas há mais de 20 anos. 

Quanto à gestão na AB, todas estão nesta atividade no máximo há cinco 

anos, sendo a maioria com menos de um ano. Dez gestoras possuem pós-

graduação nas áreas de obstetrícia, Urgência e Emergência, Enfermagem em 

Centro Cirúrgico e Saúde da Família, sendo que duas delas possuem duas pós-

graduações. Somente duas gestoras possuem pós-graduação em Gestão em 

Saúde, e três não possuem nenhuma pós-graduação.  

Com relação às questões sobre Educação Permanente, sete das 13 gestoras 

referem ter participado de processos de EPS e somente três destas referem ter 

promovido ações de EP para as equipes municipais. 

Com relação à remuneração diferenciada pela função exercida, seis delas 

referem não possuir nenhuma remuneração pelo exercício da função e somente três 

possuem cargo de Coordenadora da Atenção Básica municipal. 

Nota-se pelos dados colhidos que existe uma heterogeneidade entre as 

gestoras no que se refere a tempo de graduação e experiência na AB, e maior 

                                                
1
 Como a grande maioria dos participantes da pesquisa são do gênero feminino, será utilizado o 

gênero feminino na designação das participantes. 
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homogeneidade no que se refere a tempo de graduação e tempo de experiência 

como Gestor da AB. 

As gestoras são todas Enfermeiras. 

8.2. Entrevistas 

Depois de inúmeras leituras das entrevistas a analisar, pretendeu-se codificar 

(salientar, classificar, agregar e categorizar) trechos das entrevistas transcritas, na 

coluna Unidade de Registro encontram-se os fragmentos de texto que se tomam por 

indicativo de uma característica (aqui, subcategoria e categoria). 

 Na coluna Categoria foram agregados os quatro grandes temas da entrevista: 

1. Percepção sobre AB. 

2. Percepção sobre EP. 

3. Percepção dos desafios da AB e EP. 

4. Percepção dos encontros do GTAB. 

Por fim, na coluna Unidade de Contexto encontram-se os fragmentos do texto 

que englobam a unidade de registro e que, assim sendo, contextualizam a 

respectiva unidade de registro no decurso da entrevista. 

 

1ªCATEGORIA: 

 PERCEPÇÃO SOBRE AB. 

1-Subcategoria: 

     Como entendem a AB?  

1.2-Unidades de registro: 

       AB como porta de entrada, assistência básica, promoção e prevenção e AB 

próxima à família e à comunidade. 

1.3-Unidade de contexto: 

“Atenção básica é a porta de entrada do sistema”, 

 “É boa para população”. 

 “É tudo” 

  “É à base da saúde”. 

  “É o que tem de básico mesmo, que a gente tem que oferecer pra população”. 
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  “Suprir necessidades básicas” 

  “Primeiro suporte” 

  “Básico mesmo, os demais problemas ficam para outros seguimentos”. 

2-Subcategoria: 

     Como está a AB no município? 

2.1-Unidades de registro:  

       Falta de pessoal, muitas queixas da população, baixo comprometimento dos 

profissionais, rotatividade de pessoal, resolutividade da atenção básica, melhora do 

serviço. 

2.2-Unidade de Contexto: 

 “Dificuldade porque está faltando pessoal,”.  

 “falta muita gente para trabalhar” 

 “Falta profissional” 

 “Falta profissionais principalmente ACS” 

“Os pacientes ficam reclamando eles querem o atendimento médico”.  

“A população quer exames e remédio, não quer prevenção, eles querem o 

atendimento médico”. 

 “Hoje a AB consegue resolver muito problema de saúde, porque a gente acaba não 

só fazendo a atenção básica, pois temos dificuldade pra referenciar paciente, o que 

é uma dificuldade, que a gente vê muito aqui na região”. 

“Está faltando muita coisa na verdade, nós não conseguimos, não dá para fazer 

atenção básica. teve a transição de prefeito e aquelas coisa, muda tudo”. 

 “A população não sabe como funciona a AB, dai reclamam para o vereador, para o 

prefeito”  

 “Tem que ofertar é sua obrigação, e você é cobrado direto, a população bate na sua 

porta”. 

 “Nossa população até gosta de “vim” para o posto de saúde, mas não tem muito pra 

oferecer”. 

“Temos feito o básico, vacina programa, hipertensão e diabetes, pré-natal estas 

coisas, mas tem muito pronto atendimento”. 

 “Eles não entendem que na AB não tem especialistas e querem o cardiologista o 

neurologista o psiquiatra” 

“Tem bastante deficiência não tem especialista aqui, então tudo que a gente precisa 
encaminhar tem que ser para for”. 
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“Muitos profissionais principalmente os médicos, mudam muito, vão para lugar onde 

paga melhor”. 

 “A questão dos profissionais não vestirem a camisa da atenção primária, dificulta 

muito o trabalho”. 

 “Parece que ninguém quer se comprometer com o trabalho, só faz o mínimo que 

tem que fazer”. 

“teremos que trocar toda a equipe por problemas na forma de contratação, isto faz 

começar tudo de novo” 

“muitas mudanças de profissionais”, 

“sai uns profissionais chegam outros e começa tudo de novo, dai sai de novo”. 

 “ela está bem estruturada caminhando nesta nova gestão, a gente vem tentando 

através de grupos de trabalho reestruturar, reorganizar”. 

 “a gente tem médicos, pediatra ginecologista e obstetra todos os dias. também tem 

dentista, fisioterapia qualquer um pode passar”. 

2ª CATEGORIA 

 PERCEPÇÃO SOBRE EP 

 1-subcategoria;  

      Como entendem a EP? 

1.2- Unidades de registro: 

         Ferramenta para melhorar a qualidade do trabalho, EP como curso, 

treinamento e reciclagem. EP como um setor ou uma pessoa encarregada. 

1.3-Unidades de Contexto 

“Ferramenta que ajuda resolver questões de processo de trabalho, para melhorar a 

qualidade do serviço é nosso espaço de trabalho, no dia a dia”. 

“Educação permanente é um instrumento de reorganização de serviço” 

 “Importante para este nível de saúde, ela é retenção de melhorias de qualidade de 

serviço, ferramenta para melhoria da qualidade do serviço.” 

 “A gente fazer curso”? É isso? 

 “Orientações que são fornecidas.” 

 “Não perder oportunidade de estar capacitando, fazendo curso para se reciclar.”  

 “Se eu vejo alguma coisa que não está muito legal aqui dentro, eu passo 

imediatamente intervir e não perder oportunidade de estar capacitando”. 
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“Desde a porta de entrada da atenção básica, ela começa na recepção, ajudaria a 

mostrar o que é o trabalho da atenção básica para os funcionários”. 

 “A partir do momento que eu percebo uma falha, eu percebo uma dificuldade, sento 

com a enfermeira de educação permanente para a gente bolar uma ação”. 

 “O setor de EP sempre está com a gente, nos apoiando”. 

 “Ela é um instrumento importante, se você tem alguém que faça no município”. 

 

2-Subcategoria:  

      Ações de educação permanente realizadas no município  

 2.1- unidades de registro: 

         Ações de educação pontuais, falta de tempo para processos de EP, 

desinteresse de profissionais e dificuldade de garantir espaços protegidos para EP. 

2.2 unidades de contexto: 

“Já teve treinamento de vacina e quando surge uma coisa nova eu tento buscar 

informação e passar para equipe”  

 “Sim, sempre foi feito capacitação de urgência e emergência, precisa ter mais”. 

“A educação permanente entra pra trabalhar pontualmente no que a equipe esta 
precisando” 

“Não tem uma rotina para que ela aconteça, só fazemos quando tem alguma coisa 

nova”.  

“Profissionais muito difíceis de trabalhar, difícil cumprir horário, difícil de você fazer 

com que eles participem das reuniões”. 

“Os profissionais aqui não querem nem se reunir, termina o serviço e vão embora”. 

“É difícil reunir os profissionais principalmente o medico” 

“Vou falar que está ruim, mas falta reunião, conversar, orientar e combinar, a 

demanda está grande”. 

“Eu acho que está faltando um dia só para reunir a equipe” 

“A dificuldade vê a gente parar o atendimento da população, o fato de você fechar 

porta nem que seja só por meio período, mesmo assim dá problema”. 

3ª CATEGORIA 
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-PERCEPÇÃO DOS DESAFIOS DA AB E EP 
 
1-Subcategoria: 
 
     Desafios para realização da AB e EP no município? 
 
1.2-Unidade de contexto: 

       Envolvimento dos profissionais, despreparo dos profissionais, formação dos 

profissionais para AB, precarização do trabalho (terceirização)  

       É possível verificar nas falas das gestoras, a preocupação com o envolvimento 

dos profissionais no processo de trabalho nas equipes dos serviços de AB, 

mudanças constantes de pessoal impedindo a continuidade e a evolução do 

trabalho. Alguns gestores questionam a formação e o conhecimento dos 

profissionais, sobre o SUS e AB. 

1-3-Unidades de registro: 

 “O profissional trabalha mais pelo financeiro, não tem tanto envolvimento”. 

“Os funcionários só querem reclamar de tudo”. 

“Vejo os profissionais desestimulados” 

 “Todos os funcionários estão aguardando a empresa que vai assumir e ver se vai 

acabar tudo”. 

”Muita mudança no quadro de pessoal por causa da nova empresa terceirizada” 

“Os profissionais vem trabalhar e não sabem nada de SUS”.  

 “Os profissionais não sabem o que é AB” 

“Na faculdade esta matéria é a que minguem gosta todo mundo acha chato, eles 

gostam de urgência emergência, UTI, dai cai aqui e não sabem nada”. 

"Os profissionais vão aprender o que é o SUS, a AB quando chegam ao serviço 

publico, na faculdade não aprendem nada disto, chegam perdidos”. 

2-Subcategoria: 

      Desafios para a gestão. 

2.1 Unidades de registro 

      Gestor com acumulo de funções dificultando atuação como coordenação.  

       Alguns dos gestores relatam excesso de atribuições, inclusive alguns deles sem 

remuneração diferenciada, cargo ou função definida no organograma dos serviços 

de saúde, segundo relato dos mesmos. Outros gestores acumulam a função 

assistencial. 

“Muito trabalho, sobra tudo para mim” 
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“Sou um faz tudo” 

 “Difícil parar para planejar”  

"O pessoal do hospital falou que eu não tinha nada para fazer na AB, que era muito 

sossegado, meu Deus, eles não sabem o que é AB não paro um minuto, tudo eu”. 

2.3 Unidades de registro 

      Demandas excessivas da população. 

       Observa-se na fala de alguns gestores a demanda excessiva da população para 

os serviços de saúde, em busca de consultas médicas e especialidades medicas. 

 “A demanda está grande entendeu”? 

“Está muito grande a procura na UBS” 

 “O povo quer que tenha todos os tipos de especialistas” 

 “Muita demanda para consulta médica” 

 

4ª CATEGORIA 

PERCEPÇÃO DOS ENCONTROS GTAB 

1-subcategoria: 

      Como percebe os encontros do GTAB? 

1.1- Unidades de registro: 

       Apoio, ensino, espaço protegido. 

1.2- Unidades de contexto:  

“Saber o que outros municípios fazem e que da certo ajuda muito, saber que o 

problema não é só nosso”,  

 “A gente se sente muito perdido, sem ter com quem desabafar sem ter quem nos 

socorra me senti acolhida por toda equipe do GTAB”. 

. “Um respiro, um suporte, uma injeção de animo, eu me senti assim, acolhida 

mesmo essa é a palavra”. 

“Estou aprendendo com vocês muita coisa para o meu dia a dia”. 
 
“Começando a me apaixonar pela equipe de saúde da família e pela AB, estou 
aprendendo muito”. 
 
“Tem muita coisa que estou aprendendo com vocês que eu não tinha noção” 
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2-Subcategorias: 

     Qual o Papel do GTAB? 

 2.1- Unidades de registro: 

       Fortalecimento regional e ações locam regionais:  

 2.2- Unidade de contexto: 

“Acho que é uma coisa que deve continuar é uma maneira da gente estar sempre 

por dentro e conhecer a região para ver o que podemos melhorar” 

“Sim, porque a gente pode levar as angustias e ouve as angustias de outros 

municípios, percebe que podemos resolver juntos com ações conjuntas”. 

 “Está muito produtivo a gente tem que caminhar mesmo numa mesma direção, este 

grupo vem fortalecer a região”. 

“Muito, muito importante pra mim, acolhida, suporte, acho ótimo, troca experiência, 

acho que está fortalecendo a gestão no Sistema Único de Saúde, coisa que a gente 

não tinha oportunidade”. 

 “Importante para mim, quero participar sempre, entender a região”. 

 “Olha acho que é „super legal´,  porque eu não tinha essa visão regional”. 

“Podemos fazer muita coisa juntos” 

“Podemos trocar experiência e ver o que deu certo em um lugar e não perder tempo 

experimentando” 

3- Subcategoria: 

      Quais desafios para participação no GTAB? 

3.1- Unidades de registro: 

       Garantia da Participação e Compromisso da Gestão. 

 3.2- Unidade de contexto: 

“Não sei se poderei ir sempre, por que eu sou um faz tudo”. 

”Acho que vir nos encontros vai ser um desafio porque sobra tudo para mim” 

“Espero ser liberada para vir nas reuniões” 

“Não sei se vou continuar, se o secretário não vai por outra pessoa no meu lugar, 

pois tenho muita demanda”. 

“Talvez meu chefe não me libere sempre para vir, mesmo sendo uma vez por mês”. 

“Às vezes não temos transporte para vir nas reuniões”. 
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8.3. Grupo focal 

 Na coluna Categoria foram agregados os cinco grandes temas da entrevista: 

1. Percepção sobre AB. 

2. Percepção sobre EP. 

3. Percepção dos desafios da AB e EP. 

4. Percepção dos encontros do GTAB. 

5.         Percepção do papel do coordenador da AB 

 

1ª- CATEGORIA: 

PERCEPÇÃO SOBRE AB 

 1-Subcategoria: 

       Como entendem a AB?  

 1.1- unidades de registro: 

         Porta de Entrada, atendimento básico, promoção e prevenção, serviços mais 

próximos à família e à comunidade em que as pessoas vivem serviços de grande 

complexidade, necessidade de ser resolutiva e ser a porta de entrada da população. 

  1.2- unidades de contexto: 

 “Atenção básica é a porta de entrada do sistema”, 

“Tem que ser resolutiva”. 

“Resolver 80% dos problemas de saúde da população” 

 “É onde ele vive, é próximo da vida dele”. 

“Onde se faz toda promoção, e prevenção em saúde”. 

 “A família a sociedade, atender o indivíduo como um todo”.  

“Atender as pessoas dentro da família da comunidade”. 

“Não tem nada de básico é muito complexo” 

“Complexo porque fica perto das pessoas, porta aberta”. 

2-subcategoria: 

Como está a AB no município? 

 2.1-unidades de registro  

Falta de pessoal, população reivindica modelo medico-centrado e centrado na 

queixa-conduta e com demandas imediatas. 

 População demanda os especialistas e desconhecem a importância dos 

generalistas. 
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Baixo comprometimento dos profissionais, 

Alta rotatividade de profissionais e necessidade constante de capacitação dos 

novos.   

Baixa resolutividade da AB 

Alta demanda de atendimento com lotação nos serviços. 

Excesso de cobrança da população 

2.2- unidades de contexto  

 “Dificuldade porque está faltando pessoal,”.  

 “Falta profissional capacitado” 

 “Falta profissionais principalmente ACS” 

”Falta comprometimento dos profissionais” 

“Mudança constante de profissionais que chagam sem saber como trabalhar” 

 “A população quer o atendimento médico, exames e remédio, não quer prevenção, 

eles querem o atendimento imediato”. 

“O pronto atendimento está sempre lotado” 

“Eles vêm buscar atestado medico e remédio para dormir” 

 “Eles não entendem que na AB não tem especialistas” 

“Eles querem pediatra, cardiologista psiquiatra não sabe como funciona a AB”.  

“Você é cobrado direto, a população vai reclamar para o prefeito”. 

 2ª- CATEGORIA: 

  PERCEPÇÃO SOBRE EP. 

 1- subcategoria:  

         Como entendem EP? 

 1.1- Unidades de registro: 

          EP como curso, treinamento, reciclagem que deve atingir todos os 

funcionários. 

 EP associado a um setor ou uma pessoa dentro dos serviços. 

 EP como uma ferramenta para organização do trabalho que deve ser realizada 

no dia a EP como um dispositivo pouco conhecido. 

         Espaço para se discutirem problemas. 

         EP como forma de reorganizar os serviços 

  1.2- Unidade de contexto. 

 “Ferramenta, para melhorar a qualidade do serviço”. 

 “É um instrumento de reorganização dos serviços” 
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 “É a educação no dia a dia do trabalho” 

 “Deve ser para todos os funcionários” 

”Não sei bem sobre isto”. 

“Entendo que é reciclagem, capacitações e treinamentos necessários para trabalhar 

na AB”. 

”Também é reunião para discutir os problemas que os funcionários levantam” 

“Aqui temos um setor de EP que sempre está nos apoiando” 

“Não tem um responsável pela EP no município, isto dificulta muito”. 

2- subcategoria: 

       Quais ações de EP são realizadas no município? 

2.1- Unidades de registro: 

        Ações de educação pontuais quando surgem demandas novas, sobretudo as 

ações de vigilância. 

       Espaço de reuniões com os trabalhadores. 

       Dificuldade em retirar trabalhadores da assistência por críticas dos usuários. 

       Ações que não despertam o interesse de alguns trabalhadores. 

2.2- Unidade de contexto. 

”Sempre fazemos treinamento quando aparece alguma coisa nova” 

”As vigilâncias sempre fazem capacitações para AB” 

“Reuniões com os profissionais” 

 “Difícil parar o atendimento para fazer reuniões, a população não aceita”. 

”Os profissionais também não tem interesse”. 

3ª- CATEGORIA: 

PERCEPÇÃO DOS DESAFIOS DA AB E EP NO MUNICÍPIO. 

1- subcategoria: 

       Quais os desafios para efetivar a AB e EP no município? 

1.1- unidades de registro: 

      Necessidade de suprir recursos humanos para a AB com poucos recursos. 

      Trabalhadores desestimulados, despreparados e desinteressados.  

      Demanda imediatista da população aos serviços de AB 

       Municípios sobrecarregados e sem conseguir responder às demandas de 

especialidades. 

1.2- Unidade de contexto. 

      “Profissionais desestimulados”  
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”Profissionais desinteressados” 

“Profissionais despreparados” 

“A população está cada vez mais exigente, querem tudo na hora, remédio, exames”. 

 “Tudo sobra para o município arcar com os recursos” 

“Tem muita reclamação da prefeitura sobre gastos” 

“Dai não pode contratar pessoal, que está faltando”. 

“Os municípios estão sobrecarregados, tem muita dificuldade com 

encaminhamentos para especialidades, cirurgia, ortopedia, casos de câncer”. 

4-CATEGORIA: 

PERCEPÇÃO DOS ENCONTROS GTAB. 

 1- subcategoria: 

         Qual a importância do GTAB? 

1.1- Unidade de registro: 

        Espaço de apoio, ensino, espaço protegido.   

        Espaço de troca de informações e experiências 

        Espaço de fortalecimento da região. 

        Espaço de proposição de ações conjuntas. 

 1.2-Unidade de contexto: 

”Troca de experiência acho muito importante, isto nos fortalece”. 

 “Oportunidade de aprender coisas novas e aprender uns com os outros” 

“É uma maneira de a gente estar sempre por dentro das novidades e tirar duvidas”. 

“Espaço para podermos aprender, trocar informações e planejar”. 

“Estes encontros vão fortalecer a região,”  

“Podemos fazer muitas ações em conjunto” 

5-CATEGORIA 

PERCEPÇÃO DO PAPEL DO COORDENADOR DA AB. 

1- subcategoria: 

Qual a importância do Coordenador da AB? 

1.1- Unidade de registro: 

Gestor municipal dá mais importância para as especialidades do que para a 

AB. 

Pouca governabilidade, pois as decisões dependem do aval do prefeito e 

secretário de saúde. 

Acúmulo de atribuições de gestão e assistência prejudica o trabalho. 
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Atribuições para além das demandas da AB no município. 

Excesso de trabalho.   

5.3-Unidade de contexto: 

“AB não é importante para o Gestor municipal, se preocupam com especialidades e 

hospital”. 

“Pouco recurso para fazer uma atenção de qualidade” 

 “Não depende só da gente, fazer ações na AB, temos que ter o aval do secretário e 

do prefeito”.  

“Não fazemos somente gestão da AB, fazemos tudo, inclusive assistência”. 

“Fazemos coisas além da AB” 

 “Sobra tudo para nós”. 
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9. DISCUSSÕES SOBRE AS ENTREVISTAS E GRUPO FOCAL 

Tanto nas entrevistas como no grupo focal, podemos observar, nas falas uma 

pequena percentagem de gestoras com conhecimento prévio dos atributos da AB, e 

grande porcentagem com predomínio nas falas de respostas evasivas e lacônicas, 

com argumentos mais simplificados e mais próximos do senso comum do que do 

discurso de um gestor do SUS.  

A compreensão de AB e a de que a AB deve ser cumprida pelas equipes nas 

UBS, distribuídas em territórios definidos, com clientela adscrita, facilitando desta 

forma o acesso a tecnologias e medicamentos que proporcionem o cuidado 

adequado em tempo oportuno. Uma AB ordenadora e coordenadora de cuidados em 

todos os níveis de atenção, que se responsabilize pela articulação do sistema, 

garanta a participação da sociedade civil no diálogo político, parece distante das 

falas das gestoras, revelando uma reflexão pouco sistematizada e fundamentada 

acerca do que seja AB.  

 Os dados revelam que todas tiveram formação em enfermagem e em cursos 

que pouco as qualificaram para atuar na AB, além do fato de a grande maioria ter 

menos de cinco anos na gestão e sete delas ter menos de um ano de experiência 

em gestão no SUS, o que parece indicar que os municípios dessa região estão 

recrutando para a gestão profissionais pouco qualificado para a gestão da AB. 

Algumas gestoras fazem referências à baixa resolubilidade da AB e à 

dificuldade de encaminhamentos para serviços de especialidades médicas. Apontam 

a grande procura diária aos serviços da demanda espontânea e não programada por 

usuários mais afeitos às especialidades e ao pronto atendimento (consulta médica, 

remédios, exames). Referem que há um desconhecimento pela população acerca do 

que faz a AB, que são imediatistas e buscam atendimentos pontuais.  

Essas gestoras não apresentam uma reflexão acerca da articulação e 

coordenação dos fluxos e contra fluxos, da capacidade resolutiva dos serviços, de 

como se dá a construção da demanda em saúde, e se esta tem relação com o que é 

oferecido pelos serviços. 

 Será que a população não acaba buscando somente o que é oferecido? Será 

que os serviços estão mostrando à população que a AB possui em seu cardápio de 

ofertas de cuidado algo mais do que consultas baseadas no modelo queixa-conduta, 

exames e atestados?  
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Não se verificou nas falas das gestoras a ideia de território, diagnostico local, 

classificação e estratificação de risco, acolhimento, clinica ampliada, plano de 

cuidado, denotando a ideia de um serviço de porta aberta, periférico para atender as 

pessoas mais carentes e que o atendimento vai sendo realizada a medida da 

capacidade local. Existe a percepção que as UBS devem atender somente os 

“programas de saúde”, voltados a gestante, criança, hipertenso e diabético.    

A participação da comunidade nas falas das gestoras parece não existir. A 

constituição de 1988 relata em seu artigo 198 a participação popular como um dos 

princípios do SUS, lei orgânica da saúde nº 8142/90, que estabelece as 

Conferências e Conselhos de Saúde, mas, estas não são as únicas formas de 

participar da comunidade no sistema de saúde. A ausência nas falas das gestoras 

da AB em relação a conselhos locais e de conselhos de saúde municipal parece 

revelar a menor importância desta participação na tomada de decisão na 

programação dos serviços de saúde. 

Os depoimentos não citam a importância da participação da população 

usuária, o que é elemento básico para romper com a gestão baseada na oferta, 

característica dos sistemas fragmentados, e instituir a gestão baseada nas 

necessidades de saúde da população, ou gestão de base populacional, elemento 

essencial da AB. 

 Nas falas das gestoras, a população sempre aparece como pouco 

conhecedora da AB, como demandante de atenção mais imediata e pouco sensível 

às necessidades de as equipes interromperem a assistência para poderem se reunir 

em processos de educação permanente, gerando reclamações e questionamentos 

dos políticos locais. 

          Percebe-se ao verificar as falas das gestoras, que os usuários além de não 

figurarem como parceiros são reconhecidos como excessivos utilizadores o que 

provoca gastos de recursos e de tempo dos profissionais desnecessariamente, bem 

como que os usuários desconhecem o verdadeiro papel da AB. Compreendem que 

o AB norteia-se somente na promoção e prevenção de saúde, mas não explicitam 

quais ações nesse sentido são realizadas em seu município. Para algumas das 

gestoras existe o entendimento que o usuário que busca mais os serviços por 

condições agudas, desorganizam o trabalho e quebram as rotinas, não sendo 
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verificada nas falas nenhuma análise qualitativa ou quantitativa sobre esta demanda 

denominada por elas de não rotina. 

Em algumas falas das gestoras, podemos observar que os princípios da EP 

estão presentes, demonstrando conhecimento prévio por parte de algumas delas, já 

para outras a EP é apenas uma impressão do que um dispositivo que de fato 

conhecem e dele se servem. Ainda podemos observar respostas evasivas e até 

equívocos. Algumas demonstram a importância de todos os membros de uma equipe 

serem responsáveis por construir e se integrar em processos de EP, outras 

entendem que EP é um treinamento pontual sob a responsabilidade de um setor ou 

de uma pessoa da equipe de saúde. 

Também se verifica na fala de algumas gestoras uma dificuldade de 

diferenciar os conceitos de educação continuada daquele de educação permanente. 

Referem que é uma forma de adaptar o trabalhador ao trabalho através de cursos, 

treinamentos e reciclagem. 

Há também, em contraposição, algumas referências à EP como sendo uma 

ferramenta de trabalho para organização dos serviços e que deve ser realizada no 

dia a dia dos mesmos, mas que não se verifica na realidade dos serviços. 

Referem que ainda há muitos profissionais da AB despreparados para o 

trabalho e que promovem ações de educação pontuais de acordo com as demandas 

que vão surgindo. Apontam ter nos serviços muita demanda e pouca mão de obra 

causando dificuldade em garantir tempo para encontros entre os trabalhadores, que 

por vezes demostram-se desinteressados e desestimulados a participar de 

processos de educação quando estes são oferecidos.  

Fica evidente pelas falas das gestoras que a EPS não é ainda uma política 

pública compreendida e aplicada nos serviços de saúde municipais.        

 Em relação aos principais desafios relatados pelas gestoras com relação à AB 

e EPS nos municípios podemos verificar o seguinte: 

 Fixação de profissionais médicos nos serviços de AB. 

      A grande rotatividade destes profissionais, que vão buscar empregos mais 

atrativos em outras regiões ou cidades mais próximas a grandes centros. Os 

profissionais mais citados foram os médicos e também há uma citação acerca da 

necessidade de agentes comunitários de saúde. Essas falas trazem indícios de uma 

expectativa maior sobre o trabalho do médico em relação ao dos demais, na medida 
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em que também são os mais requisitados pela população que demanda mais 

consultas, exames e atestados, que são mais fornecidos por esses profissionais. 

  Baixo comprometimento dos profissionais com o trabalho;  

Observa-se não existe nenhuma proposta para o saneamento da lacuna 

existente entre a formação e a qualificação destes profissionais para atuar na rede 

pública de saúde.  

 Precarização dos vínculos empregatícios, 

 O Ministério da Saúde define trabalho precário como aquele realizado sem a 

proteção social do trabalhador e, na administração pública, engloba também todo 

trabalho realizado sem concurso público. (BRASIL, 2009).   

 

 Profissionais desestimulados, desinteressados e despreparados para 

atuar nos serviços de AB; 

Nas falas, não se verifica a existência de planos de carreira e outras formas de 

incentivo aos trabalhadores, também não se verifica a garantia de espaços de EP 

para os profissionais, os quais iniciam o trabalho na AB oriundas de uma formação 

mais biomédica, sem conhecimento das suas atribuições, seu papel junto à equipe e 

ao território, ao deparar-se com a complexidade do serviço, sentem-se 

desestimulados, desinteressados e despreparados para atuar nos serviços de AB; 

sem ter uma proposta para sua qualificação. Além dos números apresentados com 

relação às quantidades de atendimento e procedimento, não se tem uma avaliação 

efetiva do impacto do trabalho realizado na qualidade de vida da população. 

  Quanto aos desafios para a coordenação da AB nos municípios, verificam-se 

os seguintes dados levantados: 

 Excesso de atribuições e atividades outras fora da AB impedindo o 

trabalho efetivo de coordenação; 

As falas das gestoras revelam a sobrecarga de trabalho quando dividem sua 

carga horária entre atividades de assistência e gestão, mesmo as que têm a função 

de coordenação, referem ter que atuar em diversas outras demandas, que não estão 

diretamente ligadas a AB, como questões de ordem administrativa e logística. 

_________________________ 

*O Ministério Publica, vem notificando as gestões municipais com relação a legalização dos vínculos 

empregatícios, acarretando  a contratação de Organizações Sociais (OS) para contratar e   gerenciar os recursos 

humanos principalmente do setor saúde, tendo como motivo apontado, a Lei de Responsabilidade fiscal, que 

impede os municípios de aumentar o quadro de pessoal através de contratação por concurso publica. 
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 Percepção de desvalorização da AB em detrimento a grande 

valorização do nível secundário e terciário de atenção à saúde por parte da 

população e da gestão municipal. 

A valorização de serviços de média e alta complexidade por parte da 

população e gestor municipal parece ser fruto da não resolubilidade da AB, vista 

como um serviço de baixa complexidade, voltados a prevenção de saúde, portanto 

com baixo investimento neste nível de atenção enquanto que os serviços de média e 

alta complexidade parecem ser mais resolutivos, por apresentarem tecnologias  

sofisticadas, mas que tem neste equivoco, a atuação hegemônica , biológica e do 

interesse do mercado de saúde no SUS  

 Pouca autonomia para tomar decisões frente aos secretários e 

prefeitos. 

Falta de governabilidade frente a questões que acabam sendo decididas pelos 

secretários e prefeitos das suas cidades, dando indícios de estilos de gestão mais 

verticalizados e pouco democráticos e coletivos; 

 Baixo financiamento da AB impedindo sua qualificação. 

Apesar da possibilidade de resolver a maioria dos problemas de saúde de uma 

comunidade, atuando na promoção, prevenção, assistência, redução de danos, 

reabilitação, ações de vigilância em saúde, diminuindo riscos e a vulnerabilidade dos 

usuários, o investimento que seria muito menor por se tratar da baixa necessidade 

de tecnologias, é canalizado para outros serviços que demandam tecnologias de 

grande investimento, impedindo a qualificação dos serviços de AB e de seus  

trabalhadores, que conforme mencionado pelos gestores, não são valorizados e sub 

financiados. 

 Em relação à importância dos encontros do GTAB, as gestoras referem que:  

 Se sentem apoiadas nestes encontros.  

 Importância da troca de experiências e conhecimentos entre as 

gestoras de outros municípios,  

 Importância de conhecer outras realidades e ações realizadas em 

outros municípios.  

 Espaços protegidos permitindo momentos de aprendizado e 

fortalecimento da AB nos municípios e na região,  

 Possibilidade de realizar ações compartilhadas. 

  Das diversas reuniões de gestão e administrativas em que as gestoras da 
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AB participam, referem que os encontros de GTAB realizadas proporcionam espaço 

democrático para o desenvolvimento do trabalho. 

De acordo com Zimerman (2007), o grupo não é somente uma somatória de 

indivíduos, mas sim um conjunto de pessoas independentes, que se reúnem 

movidos por interesses e necessidades semelhantes com objetivos comuns. O 

homem só existe ou subsiste em virtude de seus inter-relacionamentos grupais, 

quando consegue desenvolver e se aprimorar adquirindo habilidades e capacidades, 

numa constante troca de conhecimentos e experiências. 

Conforme refere Soares (2013) a ciência pautada no referencial teórico do 

materialismo histórico produz conhecimento sobre a realidade com o intuito de 

transformá-la no mundo concreto e em constante reformulação. Porém, o 

conhecimento não é suficiente para se obter a transformação, devendo ser 

articulado ao processo prático, para sair do idealizado, necessitando dos sujeitos 

para torná-lo, na prática, transformação. 

Os encontros do GTAB são coordenados pela figura do Articulador de 

Atenção Básica (AAB), que é um profissional ligado à Diretoria Regional de Saúde 

da Secretaria de Estado da Saúde com a função de atuar junto às coordenações da 

AB dos municípios no sentido de resgatar o papel do Estado enquanto articulador 

privilegiado para o desenvolvimento de ações que compõem a AB, o que vem a 

repercutir também nos demais serviços de média e alta complexidade, e que diante 

do processo de regionalização em que se configura o SUS, o fortalecimento da 

atenção básica é fundamental.  
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 O questionário as entrevistas e o grupo focal, utilizados como instrumentos de 

levantamento de dados, possibilitaram conhecer as características e as percepções 

sobre a AB e EP dos gestores da RS estudada, e através da análise do conteúdo 

das falas destas gestoras se buscou identificar elementos que levassem a 

compreender como dão significado às suas experiências a partir de duas 

motivações, uma para conhecer esta realidade e outra para buscar intervir na 

transformação da realidade observada no papel tanto de pesquisadora, mas também 

de Articuladora de Atenção Básica dessa região. 

. Entende-se que entre as atribuições do AAB, está a 
de promover processos que avalie, proporcione e 
promovam ações de qualificação deste nível de 
atenção, para tanto é necessário aproximar-se da 
realidade e do dia a dia do trabalho, ouvir, sentir, 
promover momentos de reflexão e de avaliação, 
caminhando junto e ao lado dos que gestão a ação. 
(DORICCI, 2014, p. 131). 

 

O SUS, alicerçado na premissa da saúde como direito de todos e dever do 

Estado com princípios e diretrizes como a universalidade, equidade, integralidade, 

descentralização e controle social, sem dúvida, é um dos maiores exemplos de 

política pública no Brasil, fruto de debates e lutas democráticas na sociedade civil e 

nos espaços institucionais, mas que sofrer de problemas crônicos, entre os quais o 

financiamento insuficiente e desigual, interesses do complexo produtivo da saúde, 

disputas profissionais corporativistas, ideário social neoliberal, conflitos de posição 

em estruturas de poder no trabalho, deficiências no processo de educação dos 

professores, de composição dos cenários de aprendizagem e de interação das 

instituições formadoras com as instâncias de condução setorial e atuação 

profissional da saúde podem ser as causas destas situações.  

A complexidade de ações necessárias para atuar na AB. em determinado 

território sendo responsável sanitariamente por ele, fazer vinculo, classificar 

priorizando ações, acolher, pactuar com a comunidade promovendo sua 

participação, realizar ações de Vigilância em saúde, promover qualidade de vida, 

diminuir danos e riscos, fortalecer a autonomia dos indivíduos, ser uma atenção à 

saúde de portas abertas e dar garantia do acesso via redes no SUS, com qualidade 
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e oportunidade, deve ser foco e centralidade de ações para possibilitar sua 

ampliação e promoção.  

 A RS estudada é pouco industrializada e tem no comercio, nos serviços 

públicos e no agronegócio as fontes de renda das populações que se aglomeram em 

pequenas e médias cidades. A região com sua especificidade sanitária vêm 

enfrentando, assim como demais regiões do país, as consequências da crise 

financeira do país, a crescente privatização da saúde, a dificuldade de fixação de 

profissionais, a distância dos centros formadores de profissionais para o SUS, a lei 

de responsabilidade fiscal impedindo a ampliação de contratação de pessoal efetivo 

para saúde, a ingerência politica sobre a administração da saúde, a não existência 

de apoio e desenvolvimento de projetos por instituição de ensino na região, 

incertezas quanto ao financiamento da AB, a não participação popular na tomada de 

decisões, a deficiências de retaguarda de serviços especializados na região, entre 

outros enfrentados pelas equipes gestoras municipais e aos esforços conjuntos das 

equipes gestoras de saúde, que vem efetivando ações de reorganização, ampliação 

e qualificação dos serviços, através da ampliação da cobertura de AB, revisão dos 

modelos tradicionais de assistência nas UBS, ampliação de equipes de SF e de 

NASF e propondo uma carteira de serviços para dar assistência a 81% de usuários 

SUS dependente da região.  

Na intencionalidade de proporcionar um momento de análise e proposição para 

AB da RS em questão, é que se pretende salientar fragilidades e potências, 

percebidas pelas gestoras da AB destacando-se as seguintes, iniciando-se pelas 

fragilidades: 

 Percepção do pouco conhecimento dos atributos da AB bem como de 

suas diretrizes, princípios norteadores e na sua importância para consolidação do 

SUS. 

 Percepção da simplificação da AB com sua focalização em grupos 

mais pobres e vulneráveis (medicina para pobres). 

 Percepção descontextualizada, considerando como fenômeno 

individual e isolado o baixo envolvimento e compromisso dos trabalhadores da AB e 

do SUS. 

 Percepção de que a demanda espontânea de saúde  resulta do 

desconhecimento dos usuários sobre os serviços oferecidos nas unidades. 
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 Percepção de que a AB deve atuar nos níveis de promoção e 

prevenção e que a assistência a demandas fora da rotina, provoca um 

congestionamento nas UBS, tornando-as não resolutivas. 

 Percepção de não existir um diagnostico de saúde local e avaliação 

dos serviços. 

 Percepção de impotência, frente a interesses particulares dos governos 

locais, dos trabalhadores e seu corporativismo, do triunfo do modelo biomédico e 

dos interesses do complexo médico-industrial influenciando a tomada de decisões 

que fragilizam a AB. 

 Percepção da complexidade crescente da AB com mais e mais 

atribuições e atributos, sem o devido aparelhamento e provisão. 

 Percepção da AB descolada da regulação e comunicação nas redes de 

atenção. 

 Percepção da baixa governabilidade, fragilidade e limitações das 

funções de gestor da AB nos municípios.  

 Percepção simplória e reducionista do que seja a Educação 

Permanente, concebendo-a como treinamentos, capacitações e reuniões de cunho 

administrativo. 

 Percepção que existe um perfil necessário, nem sempre definido para o 

profissional atuar na AB. 

Através das falas dos gestores podemos verificar as potencialidades reveladas 

através dos dados levantados e são elas: 

 Percepção da necessidade de aprimoramento e aprofundamento dos 

conhecimentos relativos à AB e a EP. 

 Percepção da necessidade de se conhecer a realidade local, 

locoregional e magro, tanto no que se refere aos indicadores de saúde como sociais 

e geopolíticos. 

 Percepção da importância dos encontros do GTAB para troca de 

experiência e espaços de aprendizado. 

 Percepção de apoio e fortalecimento dos gestores por parte do AAB e 

dos gestores da região. 

 Percepção da disponibilidade e interesse em fortalecer e qualificar os 

serviços de AB nos municípios, através da participação em processos de EP. 
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  Percepção da possibilidade de ações locoregionais para o 

fortalecimento da AB. 

Defender o fortalecimento e ampliação da AB deixa de ser simplesmente a 

defesa de uma proposta técnica, mas sim a defesa de um projeto técnico-político 

que deve mobilizar trabalhadores, gestores, conselheiros de saúde e usuários, como 

uma bandeira que precisa ser içada frente os fortes ataques ao SUS. A ampliação 

do mercado de clínicas privadas populares, a reforma trabalhista, o congelamento 

do financeiro da saúde por vinte anos, a nova PNAB, vem colocar em cheque os 

direitos constitucionais a saúde contida no Art. 5º. 

 Estratégias objetivas devem ser implantadas para superar o fato de que a 

atenção básica deve ser ampliada com condições materiais, humanas e simbólicas 

para funcionar como o centro de comunicação entre os vários pontos que compõem 

as complexas redes de saúde, capacitando-se para promover o cuidado mais 

integral e longitudinal, realizando sua grande promessa prevista na Reforma 

Sanitária. 

Mais do que questionar o processo de trabalho dos gestores da AB da RS 

estudada, deve-se desenvolver a capacidade de criar interrogações sobre o que 

está ocorrendo, abrindo possibilidades de inventar modos novos e singulares de 

realizar o trabalho em saúde dentro da realidade local, não somente de recortes 

programáticos, prescritivos supercentralizados de formulação de politicas publicas 

de saúde, com transferência de recursos cognitivos e tecnológicos descolados da 

realidade vivida. 

 A RS estudada assim como as demais, possui suas convicções, suas 

tendências, suas peculiaridades, sua epidemiologia, sua geografia, suas vocações e 

suas mazelas, as quais devem ser levadas em conta nos projetos de produção em 

saúde e no dia a dia do trabalho, sem romper com o pétreo do SUS. 

A EP pode ser um processo cada vez mais coletivo e desafiador das 

realidades. O primeiro passo é aceitar que as realidades não são dadas. Assim 

como as informações, as realidades são produzidas por nós mesmos, por nossa 

sensibilidade diante dos dados e por nossa operação com os dados que dispomos 

ou que vamos buscas. 
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Problematizar a realidade, fortalecendo as redes de troca de informações e de 

experiências, promovendo espaços protegidos de fala, de questionamentos, e de 

aprendizagem significativa, com processos de educação permanente em serviços; 

modelos de gestão mais participativos, ancorados na ideia de cogestão, parece ser 

um potencial caminho para promover a AB da RS estudada. 

Mesmo considerando o subfinanciamento, crise econômica e politica, 

empobrecimento da população, alta demanda populacional para os serviços com 

capacidade limitada, mudança de perfil epidemiológico e outras variáveis levantadas 

nesta pesquisa, propõem-se espaços de intervenções institucionais e produção 

compartilhada de conhecimento com os atores envolvidos com a AB da RS no 

aperfeiçoamento e avanços da atenção básica e do SUS, ainda que ameaçado, 

transformando se em resistência, através de seus representantes, que demostram 

grande potencial de defesa de um projeto de sociedade onde a saúde seja de fato 

produtora de vida. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

11. REFERÊNCIAS 

 
 

ALMEIDA, Patty Fidelis de. Atenção primária à saúde no Brasil e os 40 anos de 

Alma-Ata: reconhecer os desafios para seguir adiante. Cad. Saúde Pública, R J, 

v.34, n8,00136118,2018.Disponívelem<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art

text&pid=S0102311X2018000800201&lng=pt&nrm=iso>Acessos em  04  set.  2018. 

Epub 20-Ago-2018. http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00136118 

 

ANDRADE, Marta Campagnoni and  CASTANHEIRA, Elen Rose 

Lodeiro.Cooperação e apoio técnico entre estado e municípios: a experiência do 

programa articuladores da atenção básica em São Paulo. Saude soc. [online]. 2011, 

vol.20, n.4, pp.980-990. ISSN 0104-1290.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

12902011000400015 

 

ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre a metamorfose e a centralidade do 

mundo do trabalho. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1995. 

 

AROUCA S. O dilema preventivista: contribuição para a compreensão e crítica da 

medicina preventiva. São Paulo: Unesp, Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Atenção Básica. Disponível 

em:<dtr2012.saude.gov.br/dab/histórico_cobertura_sf/histórico_cobertura_sf_relatori

o.php. Acesso em10 FEVEREIRO  2018.  

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria nº 198, de 13 de 

fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

como estratégia do Sistema Único de Saúde para formação e o desenvolvimento de 

trabalhadores para o setor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Basília, 

DF, 16 fev. 2004 a. Seção 1 

. 

  BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. 

http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00136118
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902011000400015
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902011000400015


84 
 

Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2012.110 p.: il. – (Série E. Legislação em Saúde). 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação 

na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. A educação 

permanente entra na roda. Brasília, 2005a. 

 

CAMARGO JR., K. R. Das necessidades de saúde à demanda socialmente 

constituída. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Orgs.). Construção social da 

demanda: direito à saúde, trabalho em equipe, participação e espaços públicos. Rio 

de Janeiro: Abrasco, 2005. 

 

 CAMPOS, Gastão Wagner de Souza. Paidéia e modelo de atenção: um    ensaio  

sobre a reformulação do modo de produzir saúde. Olho Mágico, abr./jun.  2003, v. 

10, n. 2, p. 7-14.  

 

CAMPOS, Gastão Wagner de Souza. Um método para análise e co-gestão de 

coletivos: a constituição de sujeito, a produção de valor de uso e a democracia em 

instituições: o método da roda. São Paulo: Hucitec, 2000. 

 

CAMPOS, GWS & GUERRERO, AVP. Manual de práticas de atenção básica: saúde 

ampliada e compartilhada. Ed. Hucitec . SP 2008. 

 

 CARDOSO, I. M.; MURAD, A L. G.; BOFF, S. M. S. A institucionalização da 

educação permanente em saúde no Programa de Saúde da Família: uma 

experiência municipal inovadora. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de 

Janeiro, v. 3, n. 2, p. 429-439, 2005. CECCIM, Ricardo Burg. Educação Permanente 

em Saúde: descentralização       e disseminação de capacidade pedagógica na 

saúde. Ciênc. saúde coletiva 2005, vol.10, n.4, pp. 975-986. ISSN 1413-8123.  

 

CECCIM, Ricardo Burg."Um sentido muito próximo ao que propõe a educação 

permanente em saúde"!: O devir da educação e a escuta pedagógica da 

saúde. Interface (Botucatu) [online]. 2007, vol.11, n.22, pp.358-361. ISSN 1414-

3283. http://dx.doi.org/10.1590/S1414-32832007000200015.  



85 
 

______. A cultura e o saber: linhas cruzadas, pontos de fuga. Interface Comunic., 

Saúde, Educ., v.5, n.8, p.132-4, 2001.         [ Links ] 

______. Trabalhadores, direito à saúde e ordem social no Brasil. São Paulo 

Perspec., v.17, n.1, p.25-33, 2003.         [ Links ] 

______. Necessidades de saúde: mediações de um conceito (contribuição das 

Ciências Sociais para a fundamentação teórico-metodológica de conceitos 

operacionais da área de Planejamento em Saúde. 1991. Tese (Doutorado) - Escola 

Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.         [ Links ] 

 

ALBUQUERQUE, P.C.; STOTZ, E.N. A educação popular na atenção básica à 

saúde no município: em busca da integralidade. Interface Comunic., Saúde, Educ., 

v.8, n.15, p.259-74, 2004.          

 

ALVES, A A. Vamos contar uma história... a nossa. In: Folha de Itapetininga, edição 

especial. 

 

ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho. 2.ed. São Paulo: Boitempo, 

2000.         [ Links ] 

 

BATAIERO, M.O. Necessidades de saúde: uma análise da produção científica 

brasileira de 1990 a 2004. Monografia (Conclusão de curso) - Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo [on line]. Disponível 

em http://www.ee.usp.br/graduacao/exibe_monografia.asp> (2005.) Acesso em: 11 

mai. 2007.         [ Links ] 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 2.203, de 5 de novembro de 1996. Aprova 

a Norma Operacional Básica 1/96. Diário Oficial da União, Brasília, 6 nov. 1995. 

Seção 1, p. 22932-54.         [ Links ] 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2011 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ee.usp.br/graduacao/exibe_monografia.asp
javascript:void(0);
javascript:void(0);


86 
 

CALIPO, S.M. Saúde, estado e ética - NOB/96 e Lei das Organizações Sociais: a 

privatização da instituição pública da saúde? 2002. Dissertação (Mestrado) - Escola 

de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo.         [ Links ] 

 

CAMPAÑA, A. Em busca da definição de pautas atuais para o delineamento de 

estudos sobre condições de vida e saúde. In: BARATA, R. B. (Org). Condições de 

vida e situação de saúde. Rio de Janeiro: Abrasco, 1997. p.115-65.         [ Links ] 

 

CAMPOS, C.M.S. Necessidades de saúde pela voz da sociedade civil (os 

moradores) e do Estado (os trabalhadores de saúde). 2004. Tese (Doutorado) - 

Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo.         [ Links ] 

CAMPOS, C.M.S.; MISHIMA, S.M. Necessidades de saúde pela voz da sociedade 

civil e do Estado. Cad. Saúde Pública, v.21, n.4, p.1260-8, 2005.         [ Links ] 

 

CAMPOS, G. W. S. Reforma política e sanitária: a sustentabilidade do SUS em 

questão? Ciência Saúde coletiva, Rio de Janeiro, v.12 n. 2, mar./abr. 2007.   

 

CASTANHEIRA, E. R. L. Gerência do Trabalho em Saúde: Desenvolvimento 

histórico da administração em saúde nos serviços públicos do estado de São Paulo. 

Dissertação de Mestrado. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

São Paulo, 1996. 

 

CECCIM, R.B. Educação Permanente em Saúde: descentralização e disseminação 

de capacidade pedagógica na saúde. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2005, vol.10, 

n.4, pp.975-986. ISSN 1678-4561. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-

81232005000400020.  

 

CHIORO, A.A.R, SOTER A.P.M, FURTADO L.A.C, PEREIRA S.S.S. Tudo a temer: 

financiamento, relação público e privado e o futuro do SUS. Saúde Debate 2016; 

40(N. Especial):122-35. 

 

CECILIO, L. C. O. R, CHIORO. A.A.R,Atenção básica como eixo estruturante do 

SUS: Quando nossos consensos já não bastam!. Cad. Saúde 

Pública, RJ, v.34, n.8, e00136718, 2018  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232005000400020
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232005000400020


87 
 

Disponível-em<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2018000800504&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  04  set.  2018.Epub 20-Ago-

2018.  http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00136718. 

 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 

2000. 

 

COHN, A.; ELIAS, P.E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. São 

Paulo: Cortez/Cedec, 1998.         [ Links ] 

 

DORICCI, G. C. A Prática dos Articuladores da Atenção Básica. Comunicação e 

mudança do modelo de atenção em saúde. Dissertação de Mestrado apresentado à 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/ USP. Ribeirão Preto, 

SP, 2014. 155p. 

 

FAUSTO, M. C. R. Dos Programas de Medicina Comunitária ao Sistema Único de 

Saúde: uma análise histórica da atenção primária na política de saúde brasileira, 

2005. Tese de Doutorado, Rio de Janeiro: IMS/Uerj 

 

FERBER, R. Handbook of Marketing Research. New York, McGraw-Hill, 1974. 

 

FEUERWERKER, L. Educação permanente em saúde: uma mudança de 

paradigmas. Olho Mágico, Londrina, v. 12, n. 3, p. 13-20, 2005.  

 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). www.seade.gov.br 

 

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS-SEADE. Disponível 

em <http://www.seade.gov.br/produtos/iprs/>. Acesso em 15 Fevereiro2018. CRUZ, 

pp. 15-39. 

 

GALVÃO JÚNIOR, Antônio. Itapetininga e sua história. São Paulo: Gráfica Biblos 

Ltda., 1956, p. 10. 

 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

javascript:void(0);
http://www.seade.gov.br/
http://www.seade.gov.br/


88 
 

 

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 

1991.         [ Links ] 

 

IBGE, Censo demográfico 2015. Disponível e 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/towindow.htm?1. Acesso em 10 maio2017Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) www.ibge.gov.br 

 

ISSN 2179-7994. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/95/364>. 

Acesso em: 31 jul. 2017. doi:https://doi.org/10.5712/rbmfc6(20)95. 

 

JOB, Vera Ravagnani. Algumas considerações sobre o Ciclo do Ouro e o 

Tropeirismo. In: BONADIO, Geraldo.O Tropeirismo e a formação do Brasil. 

Sorocaba, Academia Sorocabana de Letras/Fundação Ubaldino do Amaral, 1984, p. 

12. 

 

KALLEBERG, A. L. O crescimento do trabalho precário: um desafio global. Rev. 

Bras. Ci. Soc., São Paulo, v. 24, n. 69, fev.2009. 

 

KOSTER, I. A Gestão do Trabalho e o contexto da flexibilização no Sistema Único 

de Saúde. 2008. 208f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional 

de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2008. 

 

LACAZ, F.A.C. O sujeito n(d)a saúde coletiva e pós-modernismo. Ciênc. Saúde 

Coletiva, v.6, n.1, p.233-42, 2001.         [ Links ] 

 

LAVRAS, C. Atenção Primária à Saúde e a Organização de Redes Regionais de Atenção à 

Saúde no Brasil. Saúde e Sociedade. São Paulo, v.20, n.4, p.867-874, 2011. 

 

 

 LIMA, J. V C. de et al. A Educação Permanente em Saúde como estratégia 

pedagógica de transformação das práticas: possibilidades e limites. Trab. educ. 

saúde [online]. 2010, vol.8, n.2, pp.207-227. ISSN 1981-7746. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1981-77462010000200003. 

javascript:void(0);
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/towindow.htm?1
http://www.ibge.gov.br/
https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/95/364
https://doi.org/10.5712/rbmfc6(20)95
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1590/S1981-77462010000200003


89 
 

 

 MACHADO, M. F. A.S. et al. Integralidade, formação de saúde, educação em saúde 

e as propostas do SUS: uma revisão conceitual. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2007, 

vol.12, n.2, pp. 335-342. ISSN 1678-4561. 

 

MANDU, E.N.; ALMEIDA, M.C.P. Necessidades em saúde: questões importantes 

para o trabalho da enfermagem. Rev. Bras. Enfermagem, v.52, n.1, p.54-66, 

1999.         [ Links ] 

 

MARCONI, M.A;LAKATOS, E.M. Fundamentos da metodologia cientifica. 6ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2007. 

 

MATSUMOTO, N.F. A operacionalização do PAS de uma Unidade Básica de Saúde 

no município de São Paulo, analisada sob o ponto de vista das necessidades de 

saúde. 1999. Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem, Universidade de São 

Paulo, São Paulo.         [ Links ] 

 

MATTA, G. C. A organização mundial de saúde: do controle de epidemias à luta pela 

hegemonia. Trabalho Educação e Saúde, 3(2) p. 371-396,2005 

 

MATTOS, R. A. Desenvolvendo e Ofertando Idéias: um estudo sobre a elaboração 

de propostas de políticas de saúde no âmbito do Banco Mundial, 2000. Tese de 

Doutorado, Rio de Janeiro IMS/Uerj 

 

MEDEIROS, Adriane Calvetti de et al. Gestão participativa na educação permanente 

em saúde: olhar das enfermeiras. Rev. bras. enferm. [online]. 2010, vol.63, n.1, 

pp.38-42. ISSN 0034-7167. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672010000100007.  

 

MELO-FILHO, D.A. Repensando os desafios de Ulisses a Fausto: a saúde, o 

indivíduo e a história. Cad. Saúde Pública, v.11, n.1, p.5-33, 1995.         [ Links ] 

 

MENDES G, R.B. Práticas de saúde: processos de trabalho e necessidades. São 

Paulo: Secretaria Municipal da Saúde, 1992. (Cadernos CEFOR,1).         [ Links ] 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672010000100007
javascript:void(0);
javascript:void(0);


90 
 

MENDES, E. V. Atenção Primária à Saúde no SUS. Fortaleza: Escola de Saúde 

Pública do Ceará, 2002. 

 

 MENDES, E. V. 25 anos do Sistema Único de Saúde: resultados e desafios. Estud. 

av. [online]. 2013, vol.27, n.78, pp. 27-34. ISSN 0103-4014. MERHY, E. E. Saúde: a 

cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002. 

 

MERHY EE. O desafio que a educação permanente em si: a pedagogia da 

implicação. Interfaci – Comunic Saúde Educ. 2005;9(16):172-74. 

 

MERHY, E.E.; FRANCO, T.B. Por uma composição técnica do trabalho em saúde 

centrado no campo relacional e nas tecnologias leves: apontando mudanças para os 

modelos tecno-assistenciais. Saúde em Debate, v.27, n.65, p.316-23, 

2003.         [ Links ] 

 

 MERHY, E E. O desafio que a educação permanente tem em si: a pedagogia da 

implicação. Interface (Botucatu). 2005, vol.9, n.16, pp. 172-174. ISSN 1807-5762. 

 

MINAYO, M. C. de S.O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10º 

ed. São Paulo. Hucitec/Abrasco, 2007. 

 

MINAYO, M. C. de S.O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10º 

ed. São Paulo. Hucitec/Abrasco, 2010. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gestão do trabalho e da regulação profissional em saúde: 

agenda positiva do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em 

Saúde. 3. ed. Brasília, 2009. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no 

SUS (DesprecarizaSUS): perguntas & respostas. Brasília, 2006a. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR), Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Política de educação e 

javascript:void(0);


91 
 

desenvolvimento para o SUS: caminhos para a educação permanente em saúde: 

Polos de Educação Permanente em Saúde. Brasília (DF); 2007.  

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria GM/MS n. 1996, de 20 de agosto de 2007. 

Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde e dá outras providências.  

 

MISOCZKY, M.C. A agenda para reformas do Banco Mundial e a política de saúde: 

algumas notas para reflexão. Saúde em Debate, v.47, p.5-7, 1995.         [ Links ] 

 

MONBEIG, P. O Brasil. Tradução e coordenação editorial de Antonio Christofoletti; 

revisão de Sueli Bastos.. São Paulo: DIFEL, 1985, 6ª ed 

 

NERY, S. O grupo Focal. (Extraído do projeto Itajubá - Tecnópolis). 1997. 

 

NOGUEIRA, R. P.; BARALDI, S. & RODRIGUES, V. A. Limites críticos das noções 

de precariedade e desprecarização do trabalho na administração pública. 

In:  BARROS, A. F. R. (Org.) Observatório de Recursos Humanos em Saúde no 

Brasil: estudos e análises. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. (Série B. Textos 

Básicos de Saúde).  

 

NUNES E.D. Saúde Coletiva: história de uma idéia e de um conceito. Saúde Soc. 

1994; 3(2):5–21. 

 

OLIVEIRA, D.C. A categoria necessidades nas teorias de Enfermagem: recuperando 

um conceito. Rev. Enferm. UERJ, v.10, n.1, p.47-52, 2002.         [ Links ] 

 

OLIVEIRA, D.C.; SÁ, C.P. Representações sociais da saúde e doença e implicações 

para o cuidar em enfermagem: uma análise estrutural. Rev. Bras. Enfermagem, v.54, 

n.4, p.608-22, 2001.         [ Links ] 

 

OPAS/OMS. Declaração de Alma-Ata. Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários em Saúde. 1978. Disponível em: http://www.opas.org.br  

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.opas.org.br/


92 
 

ORTEGA, F. Biopolíticas da saúde: reflexões a partir de Michel Foucault, Agnes 

Heller e Hannah Arendt. Interface Comunic., Saúde, Educ., v.8, n.14, p.9-20, 

2004.         [ Links ] 

 

PAIM, J.S.; ALMEIDA FILHO, N. Saúde coletiva: uma "nova saúde pública" ou 

campo aberto a novos paradigmas? Rev. Saúde Pública, v.32, n.4, p.299-316, 

1998.         [ Links ] 

PEREIRA, E.G. A participação da enfermagem no trabalho educativo em Saúde 

Coletiva: um estudo dos relatos de experiência produzidos por enfermeiros 

brasileiros no período 1988-2003. 2005. Dissertação (Mestrado) - Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo.         [ Links ] 

 

PIMENTEL, Í. R. S. et al. Caracterização da demanda em uma Unidade de Saúde da 

Família. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, [S.l.], v. 6, n. 20, 

p. 175-181, ago. 

  

PRESTES, L. F. Sorocaba, o tempo e o espaço séculos XVIII-XX. Tese de 

Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 

 

PUCCINI, P.T. Análise do financiamento do Sistema Único de Saúde: o caso da 

Região Metropolitana de São Paulo, 2016. http://www.paulopuccini.blogspot.com 

(acessado em 27/Jul/2014). 

 

 RAMOS, M. Educação pelo trabalho: possibilidades, limites e perspectivas da 

formação profissional. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 18, sup. 2. p. 55-59, 2009.  

 

RUDIO, F.V. Introdução ao projeto de pesquisa cientifica. 35ªed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2008. 

SABROZA, P.C. Concepções sobre saúde e doença. [on line]. Disponível em: 

<http://www.redepopsaude.com.br/principais/index-varal.htm> (s/d). Acesso em: 11 

mai. 2017.         [ Links ] 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.redepopsaude.com.br/principais/index-varal.htm
javascript:void(0);


93 
 

 SALA A, Nemes M.I.B, Cohen D.D. Metodologia de avaliação do trabalho na 

atenção primária à saúde. Cad Saúde Pública. 1998; 14(4): 741-51. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X1998000400016 

 

SAMPAIO, T. F. Relatório apresentado ao Dr. Pedro Vicente de Azevedo, Presidente 

da Província de São Paulo em 1886, referente à exploração dos rios Itapetininga e 

Paranapanema. São Paulo: Comissão Geográfica e Geológica da Província de São 

Paulo, 1886, p. 1. 

 

 SÃO PAULO (Estado). Resolução SS n. 187, de 05 de Dezembro de 2008. Dispõe 

sobre o Projeto de apoio técnico de Saúde do SUS/SP, monitoramento e avaliação 

da Atenção Básica e dá providências correlatas. Diário Oficial do Estado de São 

Paulo, São Paulo, de 13 jan. 2009. v. 7, Seção 1, p. 1. 

 

SCNES. Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Disponível 

cnes.datasus.gov.br/Mod_DownLoad_Fces1.asp.  Acesso em 10 maio 2017. 

 

 

SCHRAIBER, L.B.; MENDES G.R.B. Necessidades de saúde e atenção primária. In: 

SCHRAIBER, L.B.; NEMES, M.I.B.; MENDES G.R.B. (Orgs.). Saúde do 

adulto: programas e ações na unidade básica. São Paulo: Hucitec, 1996. p.29-

47.         [ Links ] 

 

SILVA, J.P.V.; PINHEIRO, R.; MACHADO, F.R.S. Necessidades, demanda e oferta: 

algumas contribuições sobre os sentidos, significados e valores na construção da 

integralidade na reforma do setor saúde. Saúde em Debate, v.27, n.65, p.234-42, 

2003.         [ Links ] 

 

SOARES, C.B.; ÁVILA, L.K.; SALVETTI, M.G. Necessidades (de saúde) de 

adolescentes do D. A. Raposo Tavares, SP, referidas à família, escola e bairro. Rev. 

Bras. Crescimento Desenvolv. Hum., v.10, n.2, p.19-34, 2000.         [ Links ] 

 

SOARES, C. B., CAMPOS, C M. S; YONEKURA, T. Marxismo como referencial 

teorico-metodologico em saude coletiva: implicacoes para a revisao sistematica e 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


94 
 

sintese de evidencias. Rev. esc. enferm. USP,  São Paulo ,  v. 47, n. 6, p. 1403-

1409,  dez.  2013 . Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342013000601403&lng=pt&nrm=iso>. Acessos 

em  10  janeiro.  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420130000600022. 

 

  STARFIELD B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços 

e tecnologia. Brasília: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura/Ministério da Saúde, 2004. 

 

STOTZ, E.N. A educação popular nos movimentos sociais da saúde: uma análise de 

experiências nas décadas de 1970 e 1980. Trab., Educ. Saúde, v.3, n.1, p.9-30, 

2005.         [ Links ] 

 

STOTZ, E.N. Os desafios para o SUS e a educação popular: uma análise baseada 

na dialética da satisfação das necessidades de saúde [on line]. Disponível em: 

<http://www.redepopsaude.com.br/varal/politicasaude/desafiosus.htm> (s/d). Acesso 

em: 11 mai. 2018.   [ Links ] 

 

STRAFORINI, R. No Caminho das Tropas. Sorocaba. SP. Editora TCM 

Comunicação, 2001. 

 

TRAD, L. A. B. Grupos focais: conceitos, procedimentos e reflexões baseadas em 

experiências com o uso da técnica em pesquisas de saúde. Revista de Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, 19[3]: 777-796, 2009, vol.19, n.3, pp.777-796.  

 

VIEIRA, R. A Feira de Muares em Sorocaba . In: BONADIO, G. O Tropeirismo e a 

formação do Brasil. Sorocaba, Academia Sorocabana de Letras/Fundação Ubaldino 

do Amaral, 1984, p. 33. 

 

 ZIMMERMANN, G. A Região Administrativa de Sorocaba. In São Paulo no Limiar do 

Século XXI - Cenários da Urbanização Paulista, Regiões Administrativas. Fundação 

SEADE 1992. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420130000600022
javascript:void(0);
http://www.redepopsaude.com.br/varal/politicasaude/desafiosus.htm
javascript:void(0);


95 
 

ANEXO 

QUADRO- ANALISE DO CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM 

OS TREZE COORDENADORES DA AB DA RS ESTUDADA 

 

GESTOR 1 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A. Porta de Entrada, 

resolutiva e não 

fragmentada, 

complexidade da 

atenção básica. 

 

 

B. Queixas da 

população, 

sobrecarga dos 

municípios, 

necessidade de 

melhora  do serviço. 

  “Atenção básica é a porta de entrada do 

sistema”, 

“resolver boa parte dos problemas de saúde 

da população” 

Não deve ter especialistas, não ser 

fragmentada. 

 A atenção básica não é simples é muito 

complexa 

 

 

“Eles não entendem que na AB não tem 

especialistas e querem o cardiologista o 

neurologista o psiquiatra” 

Município tem que resolver tudo, até outros 

níveis de atenção. 

Precisamos melhorar a prevenção e dos 

programas. 

 

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A)Como entende  

EP. 

 

 

 

B)ação de EP no 

município. 

 

A. Ferramenta  para 

melhorar a qualidade 

do trabalho 

 

 

B. Ações pontuais. 

 

“Ferramenta que ajuda resolver questões de 

processo de trabalho, para melhorar a 

qualidade do serviço é nosso espaço de 

trabalho, no dia a dia”. 
 

 “ não tem uma rotina para que ela aconteça, 

só fazemos quando tem alguma coisa nova”  

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

A) Desafios para 

efetivar  AB e EP no 

município. 

A. Sobrecarga de 

atribuições. 

Despreparo dos 

profissionais.  

  

 “muito trabalho, sobra tudo para mim”. 

“sou um faz tudo” 

 “ difícil parar para planejar  

 “Os profissionais vem trabalhar e não sabem 

nada de SUS”.  
 

4-PERCEPÇÃO 

DOS 

ENCONTROS 

GTAB 

A) Importância do 

GTAB 

 

 

 

 B) Papel do GTAB 

 C) Desafios para 

participação no 

GTAB 

 

 

 

 

A. troca de saberes 

 

 

 

 

B Fortalecimento. 

 

C. Garantia da 

Participação. 

. 

 “saber o que outros municípios fazem e que 

da certo ajuda muito, saber que o problema 

não é só nosso” 

“trocar experiências”  

 

“ compartilhar para aprender e se fortalecer” 

  

“Não sei se poderei ir sempre, por que eu sou 

um faz tudo”. 
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GESTOR 2 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A Porta de Entrada.  

Atendimento Básico. 

 

 

B. Falta de pessoal. 

Rotatividade de 

pessoal. 

Resolubilidade da 

AB 

 

  “Atenção básica é a porta de entrada do 

sistema”, 

 “suprir necessidades básicas” 

 

 

 “Dificuldade porque está faltando pessoal,”.       

“muitas mudanças de profissionais”, 

.“Tem bastante deficiência não tem 

especialista aqui, então tudo que a gente 

precisa encaminhar”. 

 

 

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A)Como entende  

EP. 

 

 

B)ação de EP no 

município. 

A. discussão em 

equipe para tomada 

de decisões.   

 

B. Ações pontuais. 

 

“Discutir com os profissionais qual a melhor 

maneira de fazer o trabalho, resolvendo 

juntos” 

“ já teve treinamento de vacina e quando 

surge uma coisa nova eu tento buscar 

informação e passar para equipe”  

 

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

 

 

 

 

 

A) Desafios para 

efetivar  AB e EP no 

município. 

. 

A. Demanda da 

população. 

 Sobrecarga de 

atribuições 

Despreparo dos 

profissionais.  

  

 “a demanda está grande entendeu? está 

muito grande. o povo quer que tenha todos os 

tipos de especialista”. 

“ difícil parar para planejar  

 “os profissionais não sabem o que é AB”. 

 

4-PERCEPÇÃO 

DOS 

ENCONTROS 

GTAB 

A) Importância do 

GTAB 

 

 

 B) Papel do GTAB  

 

 

  C- Desafios para 

participação no 

GTAB 

 

 

 

 

A Troca de 

experiência 

 

B.1 Fortalecimento  

 

 

 

C.1 Garantia da 

Participação. 

 Compromisso da 

Gestão. 

”troca de experiência acho muito importante” 

 

 

“Isto nos fortalece”. 

 

 

 

 “espero ser liberada para vir nas reuniões” 
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GESTOR 3 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A. Porta de Entrada. 

Atendimento Básico. 

 

 

B. Falta de pessoal. 

Queixas da 

população. 

Comprometimento 

dos profissionais. 

Rotatividade de 

pessoal 

 

 “Atenção básica é a porta de entrada do 

sistema”, 

“Primeiro suporte” 

 

 

 “Falta profissionais principalmente ACS” 

  “A população não sabe como funciona a AB, 

dai reclamam para o vereador, para o 

prefeito”  

 “Muitos profissionais principalmente os 

médicos, mudam muito, vão para lugar onde 

paga melhor”. 

 

 

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A)Como entende  

EP. 

 

 

B)ação de EP no 

município. 

 

A EP como um setor 

ou uma pessoa. 

 

B Desinteresse de 

alguns trabalhadores.  

 

“ela é um instrumento importante, se você tem 

alguém que faça no município”. 

“é difícil reunir os profissionais 

principalmente o medico” 

 

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

 

 

A) Desafios para 

efetivar  AB e EP no 

município. 

A. Demanda da 

população. 

 Sobrecarga de 

atribuições. 

Despreparo dos 

profissionais.  

 

 “muita demanda para consulta” 

 “difícil para planejar o serviço”  

 “os profissionais não sabem trabalhar na 

AB”. 

 

4-PERCEPÇÃO 

DOS 

ENCONTROS 

GTAB 

A) Importância do 

GTAB 

 

 

 

 B) Papel do GTAB  

 

 

 

 

  C- Desafios para 

participação no 

GTAB 

 

 

 

 

A.1 Apoio 

A.2 Ensino 

A.3 espaço protegido 

 

 

B. Fortalecimento 

regional. 

Ações  loco 

regionais. 

 

C. Garantia da 

Participação. 

 

“ é uma maneira da gente estar sempre por 

dentro 

acho que é uma coisa que deve continuar” 

 

 

 

”podemos conhecer melhor  a região para ver 

o que podemos melhorar” 

 

 

 

”acho que vir nos encontros vai ser um 

desafio” 
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GESTOR 4 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A.1 Porta de 

Entrada. Acesso 

Acolhimento 

 

 

B. Falta de pessoal. 

Queixas da  

População. 

Comprometimento 

 dos profissionais.  

Rotatividade de 

pessoal. 

Resolubilidade da 

AB. Melhora do 

serviço. 

  “Atenção básica é a porta de entrada de todo 

SUS”  

 “é o primeiro contato do paciente com o SUS, 

é o acolhimento da população” 

  

 

  “Falta muita gente para trabalhar, os  

profissionais  estão  sobrecarregados”  

 “A população não sabe como funciona a 

saúde, dai reclamam de tudo”           

“A questão dos profissionais não vestirem a 

camisa da atenção primária, dificulta muito o 

trabalho” 

“teremos que trocar toda a equipe por 

problemas na forma de contratação, isto faz 

começar tudo de novo”. 

 “ela está bem estruturada caminhando nesta 

nova gestão, a gente vem tentando através de 

grupos de trabalho reestruturar, 

reorganizar”. 

“a gente tem médicos, pediatra ginecologista 

e obstetra todos os dias. também tem dentista, 

fisioterapia qualquer um pode passar”. 

 

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A)Como entende  

EP. 

 

 

 

 

B)ação de EP no 

município. 

 

 

 

A.1 Ferramenta para 

melhorar a qualidade 

do trabalho. 

. 

B dificuldade de   

tempo para 

realização de EP..  

B.4 dificuldade de 

garantir espaço 

protegido. 

 “educação permanente é um instrumento de 

reorganização de serviço” 

 

 

“ estou acumulando AB e EP, tem hora que 

não sei o que vou fazer primeiro” 

“estamos tentando manter este espaço” 

 

 

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

A) Desafios para 

efetivar  AB e EP no 

município. 

A. Terceirização do 

Trabalho. 

  

  

”muita mudança no quadro de pessoal por 

causa da nova empresa terceirizada” 

   

4-PERCEPÇÃO 

DOS 

ENCONTROS 

GTAB 

A) Importância do 

GTAB 

 

 

 B) Papel do GTAB  

 

 

 

 

 C)- Desafios para 

participação no 

GTAB 

A.1 Apoio 

A.2 Ensino 

A.3 espaço protegido 

 

B. Fortalecimento 

regional. 

B.2 Ações loco 

regionais 

 

C. Garantia da 

Participação. 

 compromisso da 

Gestão. 

  

 “Está muito produtivo” 

 

 

“ a gente tem que caminhar mesmo numa 

mesma direção, este grupo vem fortalecer a 

região”. 

 

 

 

“às vezes não temos transporte para vir nas 

reuniões”. 
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GESTÃO 5 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A.1 Porta de 

Entrada. 

 Atendimento 

Básico. 

 Promoção e 

prevenção. 

 

B. Queixas da 

população. 

Comprometimento 

dos profissionais. 

 

“Atenção básica é a porta de entrada do 

sistema de saúde” 

“é o que tem de básico mesmo, que a gente 

tem que oferecer pra população”,  

 “é a promoção e prevenção em saúde” 

 

 

“Os pacientes ficam reclamando eles querem 

o atendimento médico”.  

G5“Os profissionais não querem se 

comprometer com o trabalho, só faz o mínimo 

que tem que fazer” 

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A)Como entende  

EP. 

 

 

 

B)ação de EP no 

município. 

 

A. EP como 

capacitação, 

. 

 

B. EP como um setor 

ou uma pessoa. 

 Ações pontuais. 

  

“ capacitar em serviço” 

 

“à partir do momento que eu percebo uma 

falha, eu percebo uma dificuldade, sento com 

a enfermeira de educação permanente para a 

gente bolar uma açã 

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

 

 

A) Desafios para 

efetivar  AB e EP no 

município. 

A. Envolvimento dos 

profissionais. 

. Demanda da 

população 

.  

 “profissionais muito difíceis de trabalhar, 

difícil cumprir horário, difícil de você fazer 

com que eles participem das reuniões” 

“população cobra muito” 

4-PERCEPÇÃO 

DOS 

ENCONTROS 

GTAB 

A) Importância do 

GTAB 

 

 

 

 B) Papel do GTAB  

 

 

 

 

 

  C- Desafios para 

participação no 

GTAB 

 

A. Apoio 

 Ensino 

 

 

 

B. Fortalecimento 

regional. 

Ações loco regionais 

 

 

 

C. Garantia da 

Participação. 

 

 “ acho que é super legal e importante, sinto 

que aprendo bastante“ 

 

 

 

“importante porque eu não tinha essa visão 

regional, podemos dividir nossos problemas” 

 

 

 

 

“vou tentar participar de todos, mas não 

garanto, aqui o gestor precisa muito de mim” 
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GESTOR 6 
 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A Porta de Entrada. 

Atendimento 

integral, próximo da 

família e 

comunidade  

 

 

 

 

 

B. Falta de pessoal. 

 

  “Atenção básica é como a entrada principal 

do SUS”, 

“atender o indivíduo como um todo como 

questão social, questão física e mental acolher 

ele e a família, questão social questão de 

saneamento, não é só doença”. 
 “Fica mais perto da família e da comunidade, 

onde ele mora, como ele trabalha, é uma visão 

mais ampla”.  

 

  “falta muita gente para trabalhar” 

 

 

 

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A)Como entende  

EP. 

 

 

B)ação de EP no 

município. 

 

A. Ferramenta para 

melhorar a qualidade 

do trabalho. 

 

B. Ações pontuais. 

 

“importante para este nível de saúde, ela é 

retenção de melhorias de qualidade de 

serviço, ferramenta para melhoria da 

qualidade do serviço”. 

 

 

“fazemos quando tem alguma coisa nova”  

 

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

 

A) Desafios para 

efetivar AB e EP no 

município. 

A. Sobrecarga de 

atribuições 

Despreparo dos 

profissionais.  

 “muito trabalho é muita atribuição, muita 

gente” 

“os profissionais tem muito desconhecimento 

do trabalho na AB”. 

 

 

 

4-PERCEPÇÃO 

DOS 

ENCONTROS 

GTAB 

A) Importância do 

GTAB 

 

 

 

 

 B) Papel do GTAB  

 

 

  C- Desafios para 

participação no 

GTAB 

 

 

 

 

A. Apoio 

 

 

 

 

B. Fortalecimento 

regional. 

 

 

C. Garantia da 

Participação. 

 Compromisso da 

Gestão. 

“muito bom estar sempre informada e 

aprender umas com as outras” 

 

 

 

 

 

“Importante para todos os municípios, 

ficamos todos mais unidos” 

 

 

”Não sei se vou continuar, se o secretário não 

vai por outra pessoa no meu lugar, pois tenho 

muita demanda”. 
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GESTOR 7 
 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A.1 Porta de 

Entrada. 

 

 

B. Queixas da 

população. 

 Resolubilidade da 

AB 

 

  “Atenção básica é a porta de entrada do 

sistema, é perto de onde mora as pessoas”, 

 

 

 “A população quer atendimento medico e 

remédio”.  

 “Tem que ofertar é sua obrigação, e você é 

cobrado direto, a população bate na sua 

porta”. 

            “hoje a AB consegue resolver muito 

problema de saúde, porque a gente acaba não 

só fazendo a atenção básica pois temos 

dificuldade pra referenciar paciente, o que é 

uma dificuldade, que a gente vê muito aqui na 

região” 

 “nossa população até gosta de vim  para o 

posto de saúde, mas não tem muito pra 

oferecer”. 

 

 

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A)Como entende  

EP. 

 

 

 

 

 

B)ação de EP no 

município. 

 

A. EP como curso, 

treinamento, 

reciclagem. 

A.3 EP como um 

setor ou uma pessoa 

 

 

B. Ações pontuais. 

 

 “não perder oportunidade de estar 

capacitando, ensinar o serviço, como é o 

trabalho na pratica”  

“a educação permanente entra pra trabalhar 

pontualmente no que a equipe esta 

precisando” 

 

 

“fazemos bastante treinamento quando é 

preciso” 

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

 

A) Desafios para 

efetivar AB e EP no 

município. 

 

A Sobrecarga de 

atribuições do 

município. 

 

  

 “Falta respaldo, das outras esferas de 

governo, fica tudo para o município”. 

 

 

 

4-PERCEPÇÃO 

DOS 

ENCONTROS 

GTAB 

A) Importância do 

GTAB 

 

 

 B) Papel do GTAB  

 

 

 

 

C)- Desafios para 

participação no 

GTAB 

 

A. Apoio 

 

 

 

B.1 Fortalecimento 

regional. 

B.2 Ações loco 

regionais 

 

C.1 Garantia da 

Participação. 

. 

 “a gente se sente muito perdido, sem ter com  

quem dividir, aqui temos apoio” 

 

 

“estes encontros são muito importantes para 

fazermos atividades juntos, decidirmos o que é 

melhor para nossa região” 

 

 

“ vou me dedicar ao máximo para participar 

destes nossos encontros” 
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GESTOR 8 
 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A. Porta de Entrada. 

Atendimento Básico. 

 

 

 

 

B.1 Falta de pessoal. 

  Resolubilidade da 

AB 

 

  “Atenção básica é por onde entra a 

população no sistema publico” 

“ é o atendimento básico mesmo, os demais 

problemas ficam  para outros seguimentos” 

 

  

“temos médicos especialistas, pediatra 

ginecologista, fisioterapia e vários 

profissionais na AB e todos podem usar” 

“falta muita gente para trabalhar”  

 

 

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A)Como entende  

EP. 

 

 

B)ação de EP no 

município. 

 

A. EP como um 

setor ou uma pessoa. 

 

 

B. Ações pontuais. 

 

“o setor ajuda muito na AB, tudo que 

precisamos corremos para EP nos ajudar”. 

 

 

“Nos da AB e EP, “fazemos muitas 

capacitações e treinamentos juntos” 

 

 

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

A) Desafios para 

efetivar AB e EP no 

município. 

A. falta de 

profissionais. 

Baixo investimento 

na AB  

 

. 

“faltam muitos profissionais” 

 “A AB não tem muito valor, tem pouco 

investimento é  mais hospitais” 

4-PERCEPÇÃO 

DOS 

ENCONTROS 

GTAB 

A) Importância do 

GTAB 

 

 

 

 B) Papel do GTAB. 

  

C)- Desafios para 

participação no 

GTAB 

 

 

 

 

A.1 Apoio 

 Ensino 

 

B. Ações loco 

regional. 

 

 

C. Garantia da 

Participação. 

 

 “sim, porque a gente pode levar as angustias 

e ouve as angustias de outros municípios, 

percebe que podemos resolver juntos com 

ações conjuntas”. 

 

 

 “podemos fazer muita coisa juntos” 

 

 

 

“quero participar e conhecer todos” 
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GESTOR 9 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A.1 Porta de 

Entrada. 

 Promoção 

Prevenção. 

 

B.2 Queixas da 

população 

  “Atenção básica é a porta de entrada do 

sistema”, 

“É boa para população” 

“o início de toda promoção, e prevenção” 

 

 

“A população quer exames e remédio, não 

quer prevenção, eles querem o atendimento 

médico”. 

 

 

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A)Como entende  

EP. 

 

 

 

B)ação de EP no 

município. 

 

 

 

 

A. EP como curso, 

treinamento, 

reciclagem. 

 

 

B. Ações pontuais. 

. 

B.4 dificuldade de 

garantir espaço 

protegido. 

 “orientações que são fornecidas em serviço” 

 

 

“sim, sempre foi feito capacitação de urgência 

e emergência, precisa ter mais”. 

 “a dificuldade de a gente parar o 

atendimento da população, o fato de você 

fechar porta nem que seja  só por meio 

período, mesmo assim  dá problema” 

 

 

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

 

 

 

A) Desafios para 

efetivar  AB e EP no 

município. 

A. Envolvimento dos 

profissionais.. 

 Sobrecarga de 

atribuições 

 Despreparo dos 

profissionais.  

 “O profissional trabalha mais pelo 

financeiro, não tem tanto envolvimento” 

 “o pessoal do hospital falou que eu não tinha 

nada para fazer na AB, que era muito 

sossegado, meu Deus, eles não sabem o que é 

AB não paro um minuto, tudo eu” 

G9 “na faculdade esta matéria é a que 

minguem gosta todo mundo acha chato, eles 

gostam de urgência emergência, UTI, dai cai 

aqui e não sabem nada”. 

 

4-PERCEPÇÃO 

DOS 

ENCONTROS 

GTAB 

A) Importância do 

GTAB 

 

 

 

 

 B) Papel do GTAB 

 

 

 

 

  C- Desafios para 

participação no 

GTAB 

 

A.1 Apoio 

A.2 Ensino 

A.3 espaço protegido 

 

 

 

B.1 Fortalecimento 

regional. 

Ações loco regional 

 

 

C. Garantia da 

Participação. 

Compromisso da 

Gestão. 

. “um respiro, um suporte, uma injeção de 

animo, eu me senti assim, acolhida mesmo 

essa é a palavra”. 

 “começando a me apaixonar pela equipe de 

saúde da família e pela AB, estou aprendendo 

muito”. 

 

“Conhecer a região é muito importante, 

entendemos como é muito parecido os 

problemas e podemos nos ajudar” 

 

 

“Talvez meu chefe não me libere sempre para 

vir, mesmo sendo uma vez por mês”. 
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GESTOR 10 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A.1 Porta de 

Entrada. 

Atendimento Básico. 

Promoção  e 

prevenção. 

 

B. rotatividade de 

pessoal 

 

  “Atenção básica é  a entrada do SUS”, 

“são serviços básicos para toda população” 

  “é promoção e prevenção em saúde” 

 

 

 

“muitas mudanças de profissionais”, 

“sai uns profissionais chegam outros e 

começa tudo de novo, dai sai de novo” 

  

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A)Como entende  

EP. 

 

 

 

 

B)ação de EP no 

município. 

 

 

A. EP como curso, 

treinamento, 

reciclagem. 

 EP como um setor 

ou uma pessoa. 

 

B. Ações pontuais. 

 

“para ensinar no trabalho, ensinar como 

trabalhar na AB”. 

“Esta difícil porque o setor esta sem ninguém 

e eu acumula os dois cargos” 

 

 

“todo mundo que entra temos que ensinar 

tudo para este profissional, ele é treinado nos 

programas” 

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

 

 

 

 

A) Desafios para 

efetivar  AB e EP no 

município. 

A. Envolvimento dos 

profissionais. 

Demanda da 

população 

 Despreparo dos 

profissionais.  

 “os profissionais entram sem saber, e não se 

esforçam para aprender” 

“os usuários querem sempre mais e mais, 

querem médicos e especialistas” 

4-PERCEPÇÃO 

DOS 

ENCONTROS 

GTAB 

A) Importância do 

GTAB 

 

 

 

 

 

 B) Papel do GTAB  

 

 

 

  C- Desafios para 

participação no 

GTAB 

 

 

 

 

A. Apoio 

 espaço protegido 

 

 

 

 

B. Fortalecimento 

regional. 

 

 

 

C. Garantia da 

Participação. 

Compromisso da 

Gestão. 

 “importante para mim, quero participar 

sempre, aprender com todos e dar minha 

contribuição”. 

“Local onde podemos parar para pensar” 

 
  

 

“todos nós vamos crescer e nos conhecer 

melhor” 

 

 

 

 

“quero estar em todos os encontros, mas não 

depende só de mim” 

 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 
GESTOR 11 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A. Porta de Entrada. 

Atendimento Básico. 

 Promoção 

Prevenção. 

 Próximas a família e 

a comunidade.  

 

B. Queixas da 

população. 

 Resolubilidade da 

AB 

 

  “Atenção básica é a porta de entrada do 

sistema”, 

 “é promoção e prevenção em saúde” 

“Atender as queixas e problemas básicos da 

população que mora na comunidade, atender 

suas famílias” 

 

 

“população procura o serviço com muitas 

queixas” 

“muito trabalho, muito encaminhamento” 

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A)Como entende  

EP. 

 

 

B)ação de EP no 

município. 

 

A.EP como curso, 

treinamento, 

reciclagem. 

. 

B. Ações pontuais. 

 

 “ensino em serviço, aprender na pratica” 

 

 

“Temos reuniões de equipe e discutimos os 

nossos problemas e dos pacientes também, 

toda semana” 

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

 

 

 

 

 

 

A) Desafios para 

efetivar  AB e EP no 

município. 

. 

A. Terceirização do 

Trabalho, 

insegurança e 

desmotivação. 

  

  
“todos os funcionários estão aguardando a 

empresa que vai assumir e ver se vai acabar 

tudo”. 

 

“ estamos fazendo tudo que podemos para 

manter o ritmo mas com insegurança sobre o 

futuro” 

“ninguém sabe se vão continuar todos estão 

inseguros com a terceirização” 

 

4-PERCEPÇÃO 

DOS 

ENCONTROS 

GTAB 

A) Importância do 

GTAB 

 

 

 

 

 B) Papel do GTAB 

 

    

 

  C- Desafios para 

participação no 

GTAB 

 

 

 

A. Apoio 

 Espaço protegido 

 

 

 

 

B. Fortalecimento 

regional. 

 

 

C. Garantia da 

Participação. 

 

 

“importante porque é um local onde podemos 

expor nossas ideias, onde podemos parar para 

pensar”. 
  

 

“a região pode trocar experiência e fortalecer 

os municípios” 

 

 

“não sei se vou continuar neste serviço, então 

não sei se estarei aqui para os próximos 

encontros”   
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GESTOR 12 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A. Atendimento 

Básico. 

A.2 Promoção 

Prevenção. 

 

B. Falta de pessoal. 

 Rotatividade de 

pessoal 

  Resolubilidade da 

AB 

 

 “É boa para população” 

“É tudo, faz um pouco de tudo, é promoção e 

prevenção” 

  

  

 “Dificuldade porque está faltando pessoal,”.  

  “está faltando muita coisa na verdade, nós 

não conseguimos, não dá para fazer atenção 

básica. teve a transição de prefeito e aquelas 

coisa, muda tudo” 

“temos feito o básico, vacina programa 

“hiperdia”, pré-natal estas coisas, mas tem 

muito pronto atendimento” 

 

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A)Como entende  

EP. 

 

 

 

B)ação de EP no 

município. 

 

 

A.2 EP como curso, 

treinamento, 

reciclagem. 

 

B.3 Desinteresse de 

alguns trabalhadores.  

 

“é  fazer curso”? É isso? 

 

 

“não temos nada disto aqui” 

“os profissionais aqui não querem nem se 

reunir, termina o serviço e vão embora”. 

 

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

 

 

 

 

 

A) Desafios para 

efetivar  AB e EP no 

município. 

A.1 Envolvimento 

dos profissionais. 

. 

A.5 Despreparo dos 

profissionais.  

   “os profissionais vão aprender o que é o 

SUS, a AB quando chegam ao serviço publico, 

na faculdade não aprendem nada disto, 

chegam perdidos” 

“é uma matéria que ninguém se interessa, dai 

chega aqui e ficam só o mínimo e vão 

embora” 

 

 

4-PERCEPÇÃO 

DOS 

ENCONTROS 

GTAB 

A) Importância do 

GTAB 

 

 

 B) Papel do GTAB 

 

C)- Desafios para 

participação no 

GTAB 

 

 

 

 

A.1 Apoio 

 Ensino 

 

 

B. Fortalecimento 

regional. 

 

C.1 Garantia da 

Participação. 

C.2 compromisso da 

Gestão. 

 “tem muita coisa que estou aprendendo com 

vocês que eu não tinha noção” 

 

 

“Quero muito aprender com a experiência de 

todos”  

 

“ vamos ver se vou continuar nesta função, 

espero que sim, dai pretendo estar 

aprendendo muito nestes encontros” 
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 GESTOR 13 
 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA UNIDADE DE 

REGISTO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como entende a 

AB. 

 

 

 

 

 

B) Como está a AB 

no município. 

A.1 Porta de 

Entrada. 

Atendimento Básico. 

 Próximas a família e 

a comunidade.  

 

 

B.1 Falta de pessoal. 

 Queixas da 

população 

 

  “Atenção básica é a porta de entrada do 

sistema, é a base da saúde”. 

 “É atender as pessoas dentro da família, da 

comunidade”. 

 

 

 

 “Falta profissional” 

“Muita demanda da população” 

  

 

2-PERCEPÇÃO 

SOBRE EP. 

A) Como entende  

EP. 

 

 

 

 

 

B) ação de EP no 

município. 

 

 

 

A.1 Ferramenta  para 

melhorar a qualidade 

do trabalho 

 EP como curso, 

treinamento, 

reciclagem. 

 

B. dificuldade de 

garantir espaço 

protegido. 

“ Capacitar o pessoal desde a porta de 

entrada da atenção básica, ela começa na 

recepção, ajudaria a mostrar o que é, o 

trabalho da atenção básica para os 

funcionários” 

 

 

 

 “eu acho que está faltando um dia só para 

reunir a equipe” 

“teríamos que parar o atendimento para fazer 

reunião e planejar” 

 

3-PERCEPÇÃO 

DOS DESAFIOS 

DA AB E EP 

 

 

 

A) Desafios para 

efetivar AB e EP no 

município. 

.A. profissionais 

desestimulados 

A. Sobrecarga de 

atribuições. 

 

 “vejo os profissionais desestimulados”  
 “muito trabalho, estou sobrecarregada, tudo 

para eu resolver”. 
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QUADRO- ANALISE DO CONTEÚDO DO GRUPO FOCAL REALIZADAS COM A 

PRESENÇA DOS TREZE COORDENADORES DA AB DOS MUNICÍPIOS DA RS  

CATEGORIA  SUBCATEGOR
IA 

UNIDADE DE 
REGISTRO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

1-PERCEPÇÃO 

SOBRE AB 

A) Como 

entende a AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) AB no 

município. 

A.1 Porta de 

Entrada. 

A.2 Atendimento 

resolutivo. 

A.3 Promoção 

Prevenção. 

A.4 Individuo, 

família e  

comunidade.  

A.5 

Complexidade 

 

 

 

 

 

 

B1-Falta de 

pessoal. 

B.2-Baixo 

comprometiment

o dos 

profissionais, 

B4 profissionais 

sem capacitação 

e rotatividade de 

pessoal 

B.5-pouca 

resolubilidade 

da AB 

B.6-muitas 

queixas da 

população. 

G1,G2,G3,G4,G5.G6,G7,G8,G9,G10,G11,G12

, G13  “Atenção básica é a porta de entrada do 

sistema”, 

G4 “tem que ser resolutiva”. 

G1 “resolver 80% dos problemas de saúde da 

população” 

 G6 “é onde ele vive, é próximo da vida dele” 

G3 “onde se faz toda promoção, e prevenção 

em saúde” 

G13 “a família a sociedade, atender o 

indivíduo como um todo”  

G13 “atender as pessoas dentro da família  da 

comunidade. 

G9” não tem nada de básico é muito 

complexo” 

G2 “complexo porque fica perto das pessoas, 

porta aberta” 

  G2, G3, G12, G13, “Dificuldade porque está 

faltando pessoal,”  

 G8, G13 “Falta profissionais capacitados” 

 G2, “Falta profissionais principalmente ACS” 

G10, G12, G7”falta comprometimento dos 

profissionais” 

G3,G12” mudança constante de profissionais 

que chagam sem saber como trabalhar” 

 G5, G9, G12“a população quer o atendimento 

médico, exames e remédio, não quer 

prevenção, eles querem o atendimento 

imediato”. 

G11“O pronto atendimento está sempre 

lotado” 

G3”eles vem buscar atestado medico e 

remédio para dormir” 

 G1 “eles não entendem que na AB não tem 

especialistas” 

G2“eles querem pediatra, cardiologista 
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psiquiatra não sabe como funciona a AB“  

 G7 “você é cobrado direto, a população vai 

reclamar para o prefeito”.                     

2-PERCEPÃO 

SOBRE EP. 

A) Como 

entendem  EP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) ação de EP 

no município. 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 Ferramenta  

para melhorar a 

qualidade do 

trabalho 

A.2 EP como 

curso, 

treinamento, 

reciclagem. 

A.3 EP como um 

setor ou uma 

pessoa. 

 

 

 

 

B.1-Ações 

pontuais. 

B.2-Ações 

isoladas. 

B.3 dificuldade 

de garantir 

espaço 

protegido. 

 B.3 

Desinteresse de 

alguns 

trabalhadores.  

 

 

G1“Ferramenta, para melhorar a qualidade do 

serviço”. 

G4 “é um instrumento de reorganização dos 

serviços” 

G6“é a educação no dia a dia do trabalho” 

G13 “deve ser para todos os funcionários” 

 G3, G9, G10, G12”não sei bem sobre isto” 

G9 “entendo que é reciclagem, capacitações e 

treinamentos necessários para trabalhar na 

AB”. 

G7”também é reuniões para discutir os 

problemas que os funcionários levantam” 

G8“aqui temos um setor de EP que sempre 

está  nos apoiando” 

G2, G3, G9, G10, G12 ”não tem um 

responsável pela EP no município, isto 

dificulta muito” 

G1,G2,G3, G5”sempre fazemos treinamento 

quando aparece alguma coisa nova” 

G8”as vigilâncias sempre fazem capacitações 

para AB” 

G1, G3, G4, G5, G8, “os NASF fazem 

matriciamento e reuniões com os 

profissionais”. 

G1, G2, G3,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11, G12, “ 

difícil parar o atendimento para fazer reuniões, 

a população não aceita” 

G2, G5, G9,G13” os profissionais também não 

tem interesse” 

 

3-PERCEPÇÃO 

DOS 

DESAFIOS DA 

 

A) Desafios 

para efetivar  

AB e EP no 

 

A.1 Falta de 

profissionais na 

AB 

 

 G2,G6,G7,G8,G10,G13“profissionais 

desestimulados”  

G3, G5, G9, G11, G12 ”profissionais 
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AB E EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

município. .A.2-Grande 

demanda de 

atendimento 

pela   

população. 

A.3-Falta de 

retaguarda de 

especialidades 

nos municípios 

.  

desinteressados” 

G2, G6,G7,G8,G10,G11, G12, G13” 

profissionais despreparados” 

G2, G5, G9, “A população está cada vez mais 

exigente, querem tudo na hora, remédio, 

exames” 

G1, G2, G3,G7,G11,G12,G13 “Tudo sobra 

para o município arcar com os recursos” 

G2, G3,G7,G11,G12” tem muita reclamação 

da prefeitura sobre gastos com saúde” 

G2, G6, G8, G12, G13 “dai não pode contratar 

pessoal, que esta faltando” 

 “G1, g2, G3, G4, G6, G7, G13 Os municípios 

estão sobrecarregados, tem muita dificuldade 

com encaminhamentos para especialidades, 

cirurgia, ortopedia, casos de câncer”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

APÊNDICE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Convido você a participar da pesquisa intitulada: Atenção básica e a educação 

permanente como ferramenta de organização do processo de trabalha nas Unidades 

de Saúde dos municípios da Região de Saúde de Itapetininga, na perspectiva dos 

gestores, que está sendo desenvolvida no Centro de desenvolvimento do ensino 

Superior em saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

A pesquisa será desenvolvida por meio da aplicação de questionário fechado, 

entrevista semiestruturadas e grupo focal, com os Gestores da Atenção Básica dos 

municípios da Região de saúde de Itapetininga. 

 Será aplicado, á principio um questionário para obter as primeiras 

informações para qualificação e informações a respeito da formação profissional dos 

gestores. No segundo momento entrevista semiestruturada para levantar as 

percepções que os gestores possuem sobre as ações na atenção básica. No 

terceiro momento, será realizado grupo focal com a participação dos gestores para 

levantar as impressões, compreensão, consensos e dissensos dos gestores sobre 

determinados aspectos do trabalho na atenção básica e no processo de educação 

permanente. Neste sentido, não há riscos nem desconfortos previstos para os 

participantes. 

Ao final deste estudo poderemos levantar como os gestores da Atenção 

básica dos municípios da Região de Saúde de Itapetininga concebem a Atenção 

Básica e a Educação Permanente como estratégia de organização do processo de 

trabalho nas Unidades de Saúde dos municípios. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais duvidas. O principal investigados é 

a Articuladora de Atenção Básica, Rita de Cássia Silva Carvalho, que poderá ser 

contatada pelos telefones (15) 99666.6262 ou (15) 35271983. 

Se você tiver consideração ou duvida sobre a ética da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)- Rua Botucatu, 572-1º 

andar- cj.14, 5571-1062, Fax: 5539.7162- email:cepunifesp@epm.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 
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As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos da 

pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica 

assegurado também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais 

da pesquisa, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há remuneração financeira relacionada á sua participação. Se 

existir qualquer adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Comprometo-me, como pesquisador principal, utilizar os dados e os materiais 

coletados somente para esta pesquisa. 

CONSENTIMENTO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, 

descrevendo o estudo: Atenção básica e a educação permanente como ferramenta 

de organização do processo de trabalha nos municípios da Região de Saúde de 

Itapetininga, na perspectiva dos gestores. 

Eu concordo em participar desta pesquisa. Ficaram claros para mim quais os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizadas, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso aos dados 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 

retirar meu consentimento a qualquer momento antes, ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízos ou perda de qualquer beneficio que eu possa ter adquirido, 

ou na minha atuação junto a Secretaria Municipal de Saúde do município que atuo 

ou qualquer outro serviço. 

 

_________________________________data: ____/___________/________ 

Assinatura do participante. 

_________________________________data: ____/___________/________ 

Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntaria o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste servidor para participação neste estudo. 

_________________________________data: ____/___________/________ 

Rita de Cássia Silva Carvalho. 
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 QUESTOES DA ENTREVISTA  
 

1-Diga livremente com suas palavras o que é AB para você? 

3-Como você vê a AB no seu município? 

4-Quais as principais dificuldades e desafios da AB em sua opinião? 

5-O que você entende EP? 

7-Quais ações de educação são realizadas no seu município?  

8-Quais as principais dificuldades e desafios para implantar EP no seu município? 

9- Que ações você acha importante realizar para fortalecer a AB e a EP no seu 

município? 

10- Qual a importância dos encontros do GTAB para você? 

 
 
Município_________________________________ data_________________ 
 
Entrevistado___________________________________________________ 
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QUESTOES DO GRUPO FOCAL 
 

1-O que entendem por AB, como está a AB na nossa região e quais as 

principais dificuldades e desafios. 

2-O que entendem por EP, como está sendo realizada a EP no município e 

quais os principais desafios? 

 3-Que ações acham ser importantes para fortalecer a AB e a EP? 

          4-Qual a importância do GTAB? 

          5-Qual o papel da Coordenação da AB? 
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UNIFESP - HOSPITAL SÃO PAULO –  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA 
 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
  

1. DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: ATENÇÃO BÁSICA E A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO 

FERRAMENTA DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHA NAS 

UNIDADES DE SAUDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SAÚDE DE 

ITAPETININGA, NA PERSPECTIVA DOS GESTORES. 

 

Pesquisador: RITA DE CASSIA SILVA CARVALHO 

2. Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 62598016.0.0000.5505 

Instituição Proponente: Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

3. DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.971.318 

4. Apresentação do Projeto: 

Nº CEP: 1627/2016 (parecer final) 

Trata-se de pesquisa qualitativa realizada junto aos gestores da Atenção Básica dos  

municípios de uma região de saúde, que pertence ao Departamento Regional de Saúde XVI. 

O objetivo é apreender as percepções e concepções desses gestores acerca do que seja 

a atenção básica e o dispositivo da educação permanente como ferramenta de 

qualificação do processo de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios sob 

sua gestão. Os dados serão produzidos através de levantamento bibliográfico sobre a 

situação da atenção básica nesses municípios e através de questionários, entrevistas e 

grupo focal com objetivo de captar com maior detalhamento os propósitos, as concepções, o 

grau de engajamento, as motivações e os relatos de experiências que avaliam como 

exitosas e/ou problemáticas enquanto gestores da Atenção Básica nesses municípios. 
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1. Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo 

relacionados: 

 
 

Tipo Documento           Arquivo Postagem    Autor Situação 

Informações 
Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO
_P 

14/03/2017  Aceito 

do Projeto ROJETO_816987.pdf 13:43:41  
Recurso Anexado carta.pdf 14/03/2017 Stella Maris 

Nicolau 
Aceito 

pelo Pesquisador  13:42:45   
Projeto Detalhado 
/ 

projeto.pdf 06/02/2017 Stella Maris 
Nicolau 

Aceito 

Brochura  22:23:19   
Investigador     
TCLE / Termos de TLCE_rita.pdf 06/02/2017 Stella Maris 

Nicolau 
Aceito 

Assentimento /  22:20:52   
Justificativa de     
Ausência     

Orçamento Orcamento.docx 02/12/2016 RITA DE 
CASSIA 

Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

2. Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

SAO PAULO, 19 de Março de 2017. 

 

                                              Miguel Roberto Jorge               

(Coordenador) 

 


