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RESUMO

RENATO APARECIDO DUTRA MATOS. Dificuldades e Desafios dos Gestores em
Unidade de Atenção Básica no Município de Santos. Dissertação (Mestrado) apresentada à
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP para obtenção do título de Mestre Profissional
em Ensino em Ciências da Saúde, Santos, 2020.

Diante da conjuntura de crise política e econômica que vem incidindo no país, os Serviços de

Saúde na Atenção Básica estão, cada vez mais, sendo alvo de discussões no que diz a respeito

à Gestão em Saúde, qualidade de atendimento prestado, acesso e escuta qualificada, solução

de problemas identificados e encaminhamentos resolutivos. Optou-se neste estudo pela

abordagem qualitativa por meio de entrevista estruturada individual com os Gestores de

Unidade de Atenção Básica em Saúde no Município de Santos. Tem por objetivo, analisar a

percepção dos Gestores de Unidade de Atenção Básica em Saúde no Município de Santos no

que concernem as dificuldades e desafios de ser Gestor para assegurar o acesso universal,

integral e equânime no Sistema Único de Saúde. O atual cenário de serviços na Atenção

Básica tem repercutido os gestores na forma como se organizam as equipes, fluxos de

serviços e acesso aos usuários. A dimensão qualitativa desse estudo contribuiu para

compreender acerca das dificuldades e desafios do Gestor em Unidade de Atenção Básica no

Município de Santos, apesar das limitações os Gestores são capazes conduzir estratégias

necessárias para uma saúde pública, universal, integral e equânime, que por vezes não são

percebidos pelos próprios gestores como determinantes de suas ações.

Palavras chave: Gestão em Saúde, Atenção Primária à Saúde, Acesso aos Serviços de Saúde,

Gestor de Saúde, Sistema Único de Saúde.



ABSTRACT

RENATO APARECIDO DUTRA MATOS. Difficulties and Challenges for Managers in a
Primary Care Unit in the Municipality of Santos. Dissertation (Master's) presented to the
Federal University of São Paulo - UNIFESP to obtain the title of Professional Master in
Teaching in Health Sciences, Santos, 2020.

In view of the conjuncture of political and economic crisis that has been affecting the country,

Health Services in Primary Care are increasingly being discussed in terms of Health

Management, quality of care provided, access and qualified listening , solving identified

problems and resolving referrals. In this study, the qualitative approach was chosen through

an individual structured interview with the Primary Health Care Unit Managers in the

municipality of Santos. It aims to analyze the perception of Primary Health Care Unit

Managers in the Municipality of Santos regarding the difficulties and challenges of being a

Manager to ensure universal, comprehensive and equal access in the Unified Health System.

The current service scenario in Primary Care, it has had repercussions on managers in the way

teams are organized, service flows and access to users. The qualitative dimension of this study

contributed to understand about the difficulties and challenges of the Manager in the Primary

Care Unit in the Municipality of Santos, despite the limitations, the Managers are able to

conduct necessary strategies for public, universal, integral and equitable health, which

sometimes cannot perceived by the managers themselves as determinants of their actions.

Key words: Health Management, Primary Health Care, Acess to Health Services, Health

Manager, Unified Health System.
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1. APRESENTAÇÃO

Graduado em Administração de Empresas em 1990 pela Universidade São Judas

em São Paulo e graduação em Enfermagem em 2010 pelo extinto Centro Universitário Monte

Serrat, em Santos/SP. Ao longo dos anos atuei em algumas frentes de trabalho: empresas e

instituições públicas no campo de Gestão em Saúde. O marco profissional de minha trajetória

deu-se em 2014, ano em que, como servidor público, ingressei no quadro da Secretaria

Municipal de Saúde (SMS) do Município de Santos, no Estado de São Paulo, no cargo função

Enfermeiro.

Assim, o interesse em realizar esta pesquisa está intimamente ligado a minha

atuação profissional, no momento, em cargo comissionado Chefe de Seção na Unidade de

Saúde da Família do Jardim São Manoel, Santos/SP, desde 2018 até a presente data.

Ao iniciar o Mestrado Profissional, preparei o Projeto de Pesquisa, associado ao

tema sobre a Cessação do Tabagismo, como forma de aproximação atribuída anteriormente

em minhas atividades profissionais. Entretanto, com o apoio e orientação da Profª Maria de

Fátima Ferreira Queiroz, resolvemos alterar a temática para Desafios e dificuldades dos

Gestores em Unidade de Atenção Básica no Município de Santos, considerando estar mais

conectado no universo de minhas práticas profissionais.

Nesse processo, fui construindo o interesse pela questão do estudo a partir de uma

inquietação pessoal relacionada à necessidade em analisar a percepção dos gestores no que

tange as dificuldades e desafios para a Gestão do trabalho em saúde na Atenção Básica,

considerando a importante missão dessa categoria profissional por representar grande

responsabilidade na efetivação dos princípios e diretrizes do Sistema Unico de Saúde (SUS),

ênfase a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Dessa forma, me identifiquei com a pesquisa e pela suprema possibilidade em

difundir o conhecimento, visando contribuir com a melhoria do serviço e aprimoramento nos

processos de trabalho. Tornam-se evidentes os desafios e as dificuldades dos gestores em

conduzir o gerenciamento e a fluidez dos serviços nas tradicionais Unidades Básicas de Saúde

(UBS) e Unidade de Saúde da Família (USF), doravante denominado Policlínicas na atual

gestão política interna da SMS. Entretanto, tornou-se evidente a denominação Policlínicas,

mas não tomar como natural sinônimos de UBS e USF.

O meu propósito e objetivo com a presente pesquisa é analisar a percepção dos

Gestores em Unidade de Atenção Básica em Saúde no Município de Santos no que
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concernem as dificuldades e desafios de ser Gestor para assegurar o acesso universal, integral

e equânime no SUS.

O ensejo em entrevistar os profissionais Gestores em Saúde na UBS e USF, visa

compreender os fatores importantes que afetam o desenvolvimento no processo de trabalho

relacionados à Gestão e os desafios para viabilizar o pleno atendimento do cidadão na

Atenção Básica.

Posterior a definição do local, metodologia utilizada (pesquisa qualitativa) e

autorização do Comitê de Ética para realização desta pesquisa, as entrevistas com os sujeitos

da pesquisa foi fundamental para compreender as percepções dos Gestores em Unidade de

Atenção Básica no Município de Santos, as dificuldades e desafios que transcendem sua

própria capacidade de trabalho em dimensão administrativa, produtiva e político-institucional.

Para manter o anonimato dos entrevistados, pensei em designar codinomes

representando os nomes fictícios referentes às variedades de Ervas para Chá.  A bebida o

“Chá” foi meu bom companheiro nos momentos de pausa para reflexão, relaxamento e

apreciação durante o desenvolvimento do projeto.

O Mestrado Profissional contribuiu muito para a minha prática profissional e

houve no decorrer desse tempo um amadurecimento pessoal. Tive a liberdade para pesquisar a

realidade com qual vivencio em minha atuação profissional, o que tem me proporcionado

constantemente no processo de aprendizagem, a busca do conhecimento para ampliação à

reflexão aberta, dialógica e transformadora sobre o tema estudado.

A realização desta dissertação é fruto de um trabalho científico que será

apresentado adiante, os discursos dos Gestores em Unidade de Atenção Básica no Município

de Santos. Nas considerações finais busquei sintetizar as questões centrais, apontar os limites

do estudo e identificar possíveis desdobramentos.

Considero ainda, uma importante missão do Gestor na unidade de saúde, em

possibilitar uma cultura organizacional, institucional de compromissos e responsabilização

dos serviços em Saúde, alinhados às diretrizes da Atenção Básica e do SUS.
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2. INTRODUÇÃO

Os avanços relacionados ao SUS, sobretudo, a PNAB define a organização na

Rede de Atenção a Saúde (RAS), como estratégia para um cuidado integral e direcionado às

necessidades de saúde da população.

As RAS são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes

densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico e logístico e de

gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (BRASIL, 2010).

Destaca-se a Atenção Básica estruturada como primeiro ponto de atenção e

principal porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a

população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de saúde das

pessoas do seu território (BRASIL, 2017).

Diante da conjuntura de crise política e econômica que vem incidindo no país, os

Serviços de Saúde na Atenção Básica estão, cada vez mais, sendo alvo de discussões no que

diz a respeito à gestão, qualidade de atendimento prestado, acesso e escuta qualificada,

solução de problemas identificados e encaminhamentos resolutivos (FERNANDES;

MACHADO; ANSCHAU, 2009, p.1542).

A complexidade desse cenário de trabalho pode representar desafios e

dificuldades no universo de trabalho dos Gestores na Atenção Básica em Saúde no Município

de Santos, no intuito em assegurar o pleno usufruto do direito à saúde, acesso universal,

integral e equânime no SUS.

O processo de gestão em saúde exige medidas de planejamento, alocação de

recursos escassos, avaliação de desempenho e outras atividades básicas de administração,

além de reuniões de equipe, padronização de procedimentos, coordenação, direção e controle

(MEZOMO, 2001, n. p.). A Organização Pan-americana de Saúde, há 18 anos atrás, descreveu

que
no cotidiano, observa-se que o gerenciamento em saúde ainda está centrado
no modelo biomédico, valorizando o trabalho em saúde focada na cura, nas
ações individuais e fragmentada, e, sobretudo na doença, sendo pequena a
preocupação com o processo de promoção, prevenção e integralidade de
atenção ao usuário. É crescente o consenso entre os gestores e trabalhadores
do SUS, em todas as esferas de governo, de que a formação, o desempenho e
a gestão dos recursos humanos afetam, profundamente, a qualidade dos
serviços prestados e o grau de satisfação dos usuários (OPAS, 2002, p. 7).
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Diante deste contexto, Mezomo (2001, n. p.) afirma que esta definição de gestão

em saúde instila que os gestores são os principais responsáveis pela solução de muitos

problemas apresentados pelos serviços de saúde. Isto requer que os gestores tenham

sensibilidade, determinação e visão clara, sejam pragmáticos, responsáveis e inteligentes.

É necessário que os gestores entendam o trabalho em saúde, de acordo com

Polidoro e Souza (2014, p. 36), o processo de trabalho em uma UBS é um todo complexo,

constituído por relações de interdependência entre vários subprocessos de trabalho (todos

complexos), que agem, interagem, dialogam e retroagem entre si.

Os Gestores em Unidade de Atenção Básica constituem uma importante missão

para a efetivação de políticas, incorporando um caráter articulador e integrativo, ou seja, a

ação gerencial é determinada e determinante do processo de organização de serviços de saúde,

fundamental na efetivação de políticas sociais e, em específicos, as de saúde (FERNANDES;

CORDEIRO, 2018, p. 195). Ainda, André e Ciampone (2007, p. 836) complementam que
ao focarmos o setor público de saúde e, mais especificamente, o papel dos
gestores de UBS é importante ressaltar que no nível local eles são reféns de
regulamentações que restringem severamente, no plano formal, sua
autonomia. Dentre outras limitações, não contam com orçamento próprio
para gerir recursos humanos, contratar, descontratar, realizar negociações
salariais ou instalar mecanismos de incentivo ou sanção condicionados à
produção de metas quanti ou qualitativas.

Além disso, o gestor requer maior autonomia e poder decisório nas UBS, tendo

em vista a necessidade de organização do processo de trabalho, de articulação com outros

pontos da rede de atenção e de gestão dos trabalhadores de saúde. Segundo Mishima et al.

(1997, p. 908) o processo de estruturação da Atenção Básica pressupõe uma maior autonomia

e poder decisório nas UBS tendo em vista a necessidade da organização do processo de

trabalho e da administração dos trabalhadores de saúde (em maior número e com maior

diversidade de formação profissional), não mais vistos como meros insumos, mas como

agentes sociais necessários a mudar o jeito de fazer saúde.
Inúmeras são as dificuldades de trabalho dentro de uma Unidade de Saúde.
Além dos obstáculos normais relacionados ao convívio e ao relacionamento
dentro da equipe de trabalho, também se devem considerar as dificuldades
que transcendem a própria capacidade de transformação pelo gestor por
problemas que vão além da abrangência de sua autonomia. O relacionamento
constante com a população também é fonte de estresse e sobrecarga das
pessoas envolvidas neste trabalho (POLIDORO, SOUZA, 2014, p.35).

O gerenciamento na UBS é exercido de maneira dinâmica, desenvolvendo

atividades junto à Unidade, realizando atendimento primário, proporcionando à população o

fácil acesso ao Sistema.
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Para Malik e Schiesari (1998, p. 15) nesse contexto tem sido um desafio,

principalmente pelas transformações ocorridas no âmbito político constitucional. Assim, o

profissional que atua na gerência, deve ter um comprometimento com o aumento da eficiência

e para isso, deve dominar uma gama de conhecimentos e habilidades das áreas de saúde e de

administração, assim como ter uma visão geral do contexto em que elas estão inseridas

(dimensões administrativas, políticas e técnicas). Neste caminho, Fernandes e Cordeiro (2018,

p. 195) esclarecem que
a capacidade de gerenciar uma equipe de saúde e atender as perspectivas dos
usuários requer um profissional equilibrado, que consiga superar as
limitações que o serviço apresenta e que, além de prestar assistência baseada
nos princípios do SUS, consiga lidar com o déficit de pessoal, de materiais,
de recursos, bem como com a demanda cada vez maior de usuários. Além
disso, o profissional atuante na gerência de serviços de saúde precisa ter
competência para trabalhar os relacionamentos interpessoais no interior das
organizações, minimizando os conflitos existentes. Competência gerencial,
determinação no alcance de metas e objetivos, personalidade e habilidade
com pessoas são características determinantes para a resolutividade das
ações, motivação da equipe e satisfação do usuário (FERNANDES,
MACHADO, ANSCHAU, 2009, p. 1542).

O excesso de incumbências leva a um atropelamento na execução de ações. É

fundamental que as atividades sejam realizadas mediante um planejamento amplo, que não

contemple apenas ações de tentativa de solucionar os problemas momentâneos locais

(FERNANDES; CORDEIRO, 2018, p. 197).

Assim, estão incluídos aspectos como definição da missão, análise dos recursos,

necessidades e cenários, e desenvolvimento e monitoramento dos planos de ação (SIMÕES,

2003).
Apoiando-se nessas considerações, o gerenciamento local de saúde deve ser
desenvolvido por profissional competente, capaz de liderar e agregar valor
aumentando o potencial de sua equipe e conjugando esforços para utilizar
recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos de modo a aumentar
a resolutividade do serviço na área de abrangência, em conformidade com o
modelo assistencial pautado na epidemiologia social (ANDRE;
CIAMPONE, P. 837).

O sistema continua referenciando que os gestores sofram processo de

desconcentração, definida com a delegação de responsabilidade sem a equivalência delegação

de poder decisório, transferindo-se responsabilidades pela implementação de decisões

centralizadas, porém sem a prerrogativa de poder modificá-las conforme a necessidade local.

(SILVA, 2001, p.72).

A qualidade dos serviços de saúde, dessa forma, passa a figurar como resultado de

diferentes fatores ou dimensões que constituem instrumentos, de fato, tanto para a definição e
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análises dos problemas como para a avaliação do grau de comprometimento dos profissionais

sanitários e gestores (prefeitos, secretários e conselheiros municipais de saúde, entre outros)

com as normas técnicas, sociais e humanas (COTTA et al. 1998, apud COTTA, 2006, p. 7).

Além de limitações de ordens práticas, financeiras e as ligadas à legislação

municipal, existe a subjetividade permeando as relações de poder advindas da dimensão

política partidária. A ascensão à posição de gestor de UBS não é decorrente de avaliação

meritória, mas proveniente de indicação política, relações de amizades e confiança mantidas

com o superior hierárquico imediato ou com instâncias políticas superiores (ANDRE;

CIAMPONE, 2007, p. 836). Ressalta-se que Mezomo (2001, n. p.) indica ser fundamental que

os Gestores em UBS estejam preparados e cada vez mais qualificados para enfrentar os

problemas e os desafios que se apresentam no processo de gestão em saúde.

Diante do exposto, a gestão do trabalho em UBS é uma questão que tem merecido,

na atualidade, a devida atenção por parte de todos os serviços de saúde, porém é

imprescindível compreender o processo histórico do trabalho e sua transformação ao longo do

desenvolvimento da sociedade.

2.1. Processo histórico do trabalho

A maioria dos pesquisadores apontam que o termo trabalho é originário do latim

tripalium, que era, a princípio, um instrumento utilizado na lavoura. Em fins do século VI,

este passou a ser também o nome de um instrumento romano de tortura. A palavra é composta

por "tri" (três) e "palus" (pau) - o que poderia ser traduzido por "três paus". Argumenta-se

que daí surgiu o termo tripaliare (ou trepaliare), que significava acometer alguém ao

tripalium (ALBORNOZ, 2017, p. 10).

Por muito tempo o significado de trabalho foi associado a fardo e sacrifício. Na

Grécia Antiga, o trabalho era desprezado pelos cidadãos livres. Platão considerava o exercício

das profissões vil e degradante. Nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto

como tarefa penosa e humilhante, como punição para o pecado. Ao ser condenado, Adão teve

por expiação trabalhar para ganhar o pão com o suor do seu próprio rosto (RIBEIRO; LEDA,

2004).

O significado de trabalho possui diversas concepções, a definição básica de

trabalho tem como objetivo definir qualquer atividade física ou intelectual, que é realizado

pelo ser humano, traz a ideia de ser o conjunto de atividades realizadas, caracterizadas pelo
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esforço físico feito por indivíduo com o objetivo de atingir a meta, fim ou propósito. Coggiola

(2002, p. 182) indica que

para chegar a uma definição de trabalho, é preciso procurar os elementos que
definem, ao longo da trajetória humana bem como as relações estabelecidas
entre o homem e o ambiente. Ora, “o trabalho só começa quando uma
determinada atividade altera os materiais naturais, modificando sua forma
original”.

Ou seja, Marx (1998, p. 45) define o trabalho

como o processo que realiza a mediação entre o ambiente e o homem,
quando este põe em ação as forças de que seu corpo está dotado – braços,
pernas, cabeça, mãos –, transformando os elementos que encontra
disponíveis na natureza em produtos, suprindo assim suas necessidades, não
importando “se elas se originam do estômago ou da fantasia”.

Limitaremos a uma análise sobre o conceito de trabalho em Marx e Engels, tais

atores abordam de maneira histórica, mais clara e profunda, o conceito de trabalho. Partindo

desses pressupostos, o conceito de trabalho em Karl Marx deve ser compreendido como
[…] um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o
homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com
a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma potência
natural. A fim de apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua
vida, ele põe um movimento às forças naturais pertencentes a sua
corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza
externa e modificando-o por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo
tempo, sua própria natureza (MARX, 1998, p.149).

O trabalho para Marx deve ser compreendido então como a relação consciente

entre o homem e a natureza na qual o homem faz uso de todas as forças naturais que

encontram presentes no seu corpo fazendo com que ele também transforme aquilo que está ao

seu redor (DE ALMEIDA, 2015, p. 25).

Na abordagem do trabalho Engels [s.d.] busca demonstrar
como através do processo lento de transição do macaco ao homem formam
desenvolvidas certas habilidades como a mão, a fala e o cérebro,
fundamentais na fabricação de instrumentos e no surgimento dos primórdios
do trabalho. Deixando o uso das mãos para caminhar, e passando a adotar
uma atitude ereta, todas as funções agora são realizadas por estas, como
recolher e sustentar alimentos, construir ninhos nas árvores ou telhados entre
os ramos, empunhar garrotes, etc. Eram funções simples, mas adquirindo
destrezas e habilidades, ganham flexibilidade e transmitem hereditariamente,
aumentando de geração em geração.

O trabalho é o fundamento da vida humana e, em determinado aspecto, criou o

próprio homem. Engels afirma que o trabalho e a palavra articulada “foram os dois estímulos
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principais sob cuja influência o cérebro do macaco foi-se transformando gradualmente em

cérebro humano” (ENGELS, s.d., p. 272).
Vivendo coletivamente precisam comunicar-se e comunicar o que
apreendem e observam, expressando ideias, signos, etc.. Em contato com o
meio ambiente, o homem aprende a dominá-lo, ao longo de sua existência,
desenvolvendo habilidades como a pesca, a caça, a agricultura e a tecelagem,
além de diversas ferramentas e diferentes formas de organizar as sociedades.
É o trabalho se diversificando e aperfeiçoando de geração em geração. Todo
esse desenvolvimento – do trabalho, da linguagem, da capacidade de
abstração, dos sentidos –, “em grau diverso e em diferentes sentidos entre
diferentes povos e as diferentes épocas” (ENGELS, s.d., p. 273).

A questão do trabalho e sua transformação ao longo da história suscitam as mais

diferentes interpretações desde o momento em que foram colocadas.

Para Marx (1998, p.48) o trabalho é o motor de todos os processos sociais, a

categoria chave na compreensão das relações sociais de produção e também para a

compreensão do homem. Deixa clara a importância atribuída ao trabalho na história humana,

em um trecho perfeitamente condizente com uma leitura materialista da história, ao afirmar

que: “Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, o homem ao mesmo tempo

transforma sua própria natureza”.

Podemos também mencionar os estudos de Engels  [s.d.] sobre a importância da

sociabilidade, da atividade, da comunicação e do trabalho para a evolução ou humanização

dos humanos, quando este considera que "o trabalho, dizem os economistas, é a fonte de toda

a riqueza. Mas é infinitamente mais. É a condição fundamental primeira de toda a vida

humana, o trabalho criou o próprio homem”.

No entanto, uma importante característica do modo capitalista de produção é a

divisão técnica e social do trabalho, que sofreu intensa elaboração desde o fim do século XIX,

por meio de estudiosos da atividade humana (Taylor, 1990, p. 34), que sistematizaram a

separação entre concepção e execução, sofisticada por inúmeras formas de controle e

organização do trabalho fabril, o que acabou comprometendo o caráter humanizador do

trabalho.

O trabalho assim concebido – ação deliberada sobre o meio, caracterizada e

dirigida pela inteligência e pela capacidade de abstração e formulação de conceitos – nada

tem a ver com as atividades que realizam outros animais, como as abelhas ou as formigas.

(MARX, 1998, p. 149).

O homem se diferencia dos demais animais ao criar suas próprias ferramentas e

sua ação não se limita a modificar os materiais que encontra disponíveis na natureza:
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No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início deste
existiu na imaginação do trabalhador, e, portanto, idealmente. Ele não
apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza, ao
mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina,
como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar
sua vontade (MARX, 1998, p. 149-150).

Todavia, entendemos no corpo do pensamento marxiano-engelsiano que o

trabalho humano apenas media a relação homem-natureza, tornando adaptada a natureza às

demandas humanas, mas a fonte de riqueza é a natureza da qual são os produtos e bens de

consumo por via do trabalho (RODRIGUES, 2002, p.12). O que evidencia na abordagem, que

para Marx, humanidade e natureza estão inter-relacionadas e que a maneira historicamente

específica das relações de produção constitui o cerne dessa inter-relação em qualquer período.

Desde os primeiros tempos da humanidade houve uma divisão do trabalho, que no

início se dava em função de características fisiológicas, como gênero, idade, força física, até

considerando mútua cooperação entre culturas e exercendo influência nos povos

contemporâneos (DURKHEIM, 2005, p, 27). Nas sociedades antigas o trabalho se dava de

modo coletivo, orgânico, destinado basicamente à produção de bens, visando de maneira

objetiva à satisfação das necessidades primárias e o cerne limitava-se à obtenção de valores de

uso (RODRIGUES, 2002, p. 12).

No Manifesto Comunista, Marx e Engels estabelecem que “a história de todas as

sociedades que existiram até nossos dias têm sido a história da luta de classes”. A nossa época,

a época da burguesia, caracteriza-se, contudo, pelo fato de ter simplificado os antagonismos

de classes. A sociedade toda cinde-se, cada vez mais, em dois grandes campos inimigos, em

duas grandes classes diretamente confrontadas: a burguesia e proletariado (MARX &

ENGELS, 2007, p. 44).

Essas duas classes antagônicas, em processo de contradição, possuem interesses

diametralmente opostos. Enquanto a burguesia visa à acumulação capitalista, por meio da

expropriação e exploração de força de trabalho, representada pelo proletariado, por meio da

mais-valia, essa visa obter, por meio de venda de sua força de trabalho (uma vez que não

possui propriedade dos meios de produção), mais que do que sua simples subsistências, mas

sua existência enquanto ser humano.

Logo, é nas sociedades capitalistas que as mediações se tornam mais complexas,

onde o valor atua como mediador das relações humanas e de acesso à natureza (RODRIGUES,

2002, p. 12).
Mas, à medida que o trabalho se diversificava e se tornavam mais complexas
tanto a técnica como a tecnologia, essa primeira divisão do trabalho foi
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sendo superada pela divisão entre o trabalho material e o trabalho intelectual.
Passava a haver, quanto à função imediata do indivíduo no meio social, um
trabalho realizado pela mente e um trabalho realizado pelas mãos, sendo o
primeiro entendido como afastado da prática humana, um produto da
consciência humana e não de um órgão. Cada indivíduo ficou limitado a
esferas profissionais particulares, exclusivas, não devendo sair delas, sendo
unicamente caçador, operário, professor ou administrador. Com essa divisão,
o trabalho e seus produtos passaram a ser, qualitativa e quantitativamente,
distribuídos de forma desigual (MARX & ENGELS, 2007, p. 44-48).

Também as relações homem-natureza assumem novos postulados, em que novas

perspectivas são assumidas no lucro, exigindo um uso mais acelerado dos recursos naturais

extraídos pelo trabalho (RODRIGUES, 2002, p. 12).

No capitalismo o trabalho se transforma em valor de troca onde o homem vende

sua força de trabalho para realizar a reprodução social – consumir e produzir.

A força de trabalho é compreendida por Marx (1998, p. 187) como
o conjunto de faculdades físicas e mentais, existentes no corpo e na
personalidade viva de um ser humano, as quais ele põe em ação toda a vez
que produz valores de uso de qualquer espécie. Ao estabelecerem relações
sociais estes dois sujeitos – que aqui simbolizam relações e interesses de
diferentes classes sociais – defrontam-se reciprocamente como possuidores
de mercadorias, comprador e vendedor da força de trabalho. Nessa relação
reside marca particular da sociedade capitalista: relações sociais são
convertidas em relações econômicas quando a força de trabalho é cedida pelo
vendedor (o trabalhador) ao comprador (o capitalista) como mercadoria, por
tempo determinado sem que o vendedor renuncie a sua propriedade.

Dessa forma, parte-se da aceitação dos pressupostos constantes na obra de

Karl Marx como subsídio para entender como ocorreu o desenvolvimento do setor saúde

dentro de um contexto de luta de classes e conflito de interesses bem como estes interfere hoje

sobre o trabalho no SUS (SILVA; MACHADO; DE LIMA, 2014).
A história da sociedade brasileira está permeada por contradições e conflitos
de interesses de classes, e nesse contexto, o setor saúde tem adquirido
importância como política pública, que ao mesmo tempo em que atua como
forma de social e cooptação de classes populares serve como instrumento de
acumulação capitalista Estabelecido pela Constituição Federal de 1988, o SUS,
representa a prova de criar um sistema de saúde baseado em pressupostos
como universalidade, integralidade, descentralização e controle social. Deste
modo, fariam dele um construto voltado aos interesses dos usuários e
potencialmente prejudicial aos interesses da acumulação capitalista, na medida
em que um menor número de usuários necessita acessar planos privados de
saúde ou utilizar equipamentos de saúde de maior densidade tecnológica, de
maior custo, ou seja, o SUS, por esse motivo seria, na sua essência,
contraditório (SILVA; MACHADO; DE LIMA, 2014).

A apreciação  crítica e vertente  sobre o processo de trabalho e sua transformação

é uma característica marcante da humanidade e constitui uma parte central do processo de
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desenvolvimento humano. Parto do pressuposto que o trabalho em saúde tem algumas

peculiaridades que ampliam a tensão entre a racionalidade gerencial hegemônica e o

desenvolvimento das potencialidades do ser humano (Campos, 2010, p. 2340).

A organização e a gestão dos processos de trabalho em saúde, em especial do

trabalho de uma equipe na atenção básica, constituem um dos eixos centrais da reordenação

da atenção à saúde no SUS.

2.2 Marcos históricos, Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem

operacionalizados na Atenção Básica.

A Declaração de Alma-Ata em 1978 é o resultado da Conferência Internacional

sobre Cuidados Primários de Saúde que conclamou os países a implantarem a Atenção

Primária, particularmente, os países em desenvolvimento (WHO, 1978).

O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e

regulamentado pelas leis 8080/90 e 8142/90 relativas à participação da população nos

serviços (BRASIL, 2006d). A Lei Orgânica da Saúde (LOS) (8080/90), que dispõe sobre as

condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, refere-se aos princípios e às

diretrizes do SUS (BRASIL, 1990a).
Cabe enfatizar que o Art. 196 define “a saúde como um direito de todos e
dever do Estado”, e o Art. 198 estabelece a criação do SUS. Tanto nesses
artigos quanto nos demais, apresentam-se os princípios e as diretrizes do SUS,
que é regulamentado após dois anos, através das Leis Orgânicas da Saúde nº
8.080/1990 (BRASIL, 1990ª)  e nº 8.142/1990 (BRASIL, 1990b).

Segundo esse aparato jurídico, as ações e os serviços que integram o SUS devem

ser desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,

obedecendo a princípios ético-doutrinários (universalidade, equidade e integralidade) e

organizativos: descentralização, regionalização, hierarquização e participação social BRASIL

(2016a).

A instituição de formas de gestão coparticipativas foi estimulada, de acordo com o

nível organizacional e de comprometimento com o SUS de cada município, representando um

nível diferente e progressivo de transferência de responsabilidades:
Os dispositivos legais que discorrem sobre a operacionalização do SUS são as
Normas Operacionais Básicas do SUS (NOB/SUS): NOB 91, NOB 93, NOB
96 e a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) nº 01/2001. Em
cada NOB, novas formas de relação entre os gestores foram introduzidas e,
com elas, novos formatos de alocação de recursos no setor. A descentralização
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da política da saúde foi acontecendo gradativamente, assim como a do seu
financiamento (MANSUR, 2001).

A adesão dos municípios a esse processo de descentralização deu-se de maneira

bastante intensa, fato que resultou no enfraquecimento dos estados, vistos agora como

coadjuvantes e não mais protagonistas na gestão dos serviços de saúde pública brasileiros.

Com o processo de municipalização crescendo substancialmente, especialmente em nível da

atenção básica (MARQUES, MENDES; 2002), a NOB/96 (BRASIL, 1996).

Na consolidação do SUS criou-se o Programa Saúde da Família (PSF), em 1994,

com a finalidade de alcançar um modelo pautado na integralidade do cuidado individual,

familiar e coletivo, reorientando as práticas de saúde (SECLEN; FERNANDES, 2004, p. 123).

Segundo Silva-Roosli e Athayde (2011), devido à sua abrangência e características

inovadoras, no ano de 1998, o PSF passa a ser compreendido e denominado Estratégia da

Saúde da Família (ESF).

Parte dos artigos situa a APS enquanto serviços de saúde do primeiro nível de

atenção, indo ao encontro de sua definição como porta de entrada para o sistema, tendo nas

unidades básicas, sua instância operacional com o nível próprio atendimento (TEIXEIRA,

2003, p. 257).  Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade,

da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

O Pacto pela Saúde, criado em 2006, é divido em três dimensões ou diretrizes

operacionais: Pacto pela Vida; Pacto em defesa do SUS; Pacto de Gestão; e incontáveis

portarias ministeriais com indicativos que se referem à saúde do indivíduo e das populações,

nas três instâncias de gestão do SUS: municipal, estadual e nacional.
O Pacto pela Vida compõe um conjunto de compromissos sanitários
considerados prioritários, expressos em objetivos de processos e resultados
que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população .O Pacto em
Defesa do SUS expressa os compromissos entre os gestores do sistema, de
repolitizar a saúde com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira .O
Pacto de Gestão estabelece diretrizes para o sistema, valorizando o
fortalecimento da gestão compartilhada e solidária (BRASIL, 2006e).

Concomitantemente, a pactuação de novos compromissos e responsabilidades na

gestão do sistema público, nas relações federativas no SUS e cooperação intergovernamental

com a criação dos fundos de saúde, dos repasses fundo a fundo, das comissões intergestores

tripartite e bipartite.
O marco legal que estabeleceu a missão da Atenção Primária à Saúde (APS)
no Brasil foi a PNAB de 2006, reformulada em 2011, regulamentação por
meio do Decreto Presidencial nº 7.508 de 28/06/2011, que dispõe sobre a
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organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências
(BRASIL, 2011). Passou por  passou por nova reformulação, com o objetivo
apresentar princípios e diretrizes do SUS e das RAS a serem
operacionalizados na Atenção Primária e utilizados na Portaria da PNAB de
2017 (BRASIL, 2017).

Tal reformulação admite, além da ESF, outras estratégias de organização da Atenção

Primária, com vagos parâmetros populacionais de adscrição e carga horária profissional (BRASIL,

2017).

São apresentados no quadro 01, os princípios e diretrizes do SUS e da RAS a

serem operacionalizados na Atenção Básica e utilizados na Portaria da PNAB de 2017

(BRASIL, 2017):
I  princípios: universalidade, equidade e integralidade;

II diretrizes: Diretrizes: regionalização e hierarquização, territorialização,
população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade,
longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede e
participação da comunidade.
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Quadro 01: Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção
Básica

PRINCIPIOS DESCRIÇÃO

Universalidade Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos,
caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da RAS (primeiro contato),
acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas
necessidades de saúde.

Equidade Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com
as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações
sociais e deve atender à diversidade.

Integralidade É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da
população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção
de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos.

DIRETRIZES DESCRIÇÃO

Regionalização e
Hierarquização

Consideram-se regiões de saúde como um recorte espacial estratégico para fins de
planejamento, organização e gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada
localidade, e a hierarquização como forma de organização de pontos de atenção da RAS entre
si, com fluxos e referências estabelecidos.

Territorialização Considera-se Território a unidade geográfica única, de construção descentralizada do SUS na
execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e
recuperação da saúde.

População
adscrita

População que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de
relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser
referência para o seu cuidado.

Cuidado centrado
na pessoa

Aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as
pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária
para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de
forma mais efetiva.

Resolutividade Reforça a importância de a Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de
construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, centrada na
pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.

Longitudinalidad
e do cuidado

Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e
responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e
consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida
das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são
decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.

Coordenação do
cuidado

Elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS.

Ordenação da
rede

Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as
necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo
para que o planejamento das ações, assim como, a programação dos serviços de saúde, parta
das necessidades de saúde das pessoas.

Participação da
comunidade

Estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na Atenção
Básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e
capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território.
Considerando ainda o enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, através de
articulação e integração das ações intersetoriais na organização e orientação dos serviços de
saúde, a partir de lógicas mais centradas nas pessoas e no exercício do controle social.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no. 2.436 de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). Brasília: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 2017. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html>. Acesso em: 02 de Nov.  de 2020.
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O subfinanciamento também esta entre os obstáculos para ampliação do acesso na

melhoria de qualidade de saúde, a emenda constitucional nº 95 de 15 de dezembro de 2016

(Brasil, 2016b), que resultará em perdas de recursos para o SUS e aprofundamento de seu

crônico subfinanciamento. O SUS está envolto de políticas governamentais, que vem

acarretando sérios desafios aos Gestores na contradição de perspectivas da universalidade do

acesso, da integralidade e da equidade. Momento político de repercussão negativa, que

pavimentam o desmonte SUS e a rumo à privatização na Atenção Básica, como o polêmico:
Decreto nº 10.530, de 26 de Outubro de 2020 (revogado), que dispõe sobre a
qualificação da política de fomente ao setor de atenção primária à saúde, no
âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da
Republica, no intuito em avaliar a possibilidade de conceder à iniciativa
privadas as UBS (BRASIL, 2020b).

2.3. Atenção Primária a Saúde ou Atenção Básica de Saúde: terminologia na

consolidação do modelo assistencial do SUS.

Alguns utilizam o termo APS e outros o termo Atenção Básica, sendo eles muitas

vezes empregados de forma ambígua e intercalados. Há uma frequente discussão sobre a

terminologia ideal para nomear o primeiro nível de atenção à saúde.

Em diversos momentos, a APS a Saúde tem sido descrita como uma estratégia de

atenção à saúde seletiva, focalizada na população mais pobre e portadora de uma tecnologia

simples e ilimitada. Em contrapartida, outros advogam um sentindo mais amplo, sistêmico e

integrado de APS, possibilitando articulações intersetoriais em prol do desenvolvimento

humano, social, econômico da população (FAUSTO, MATTA, 2007, p. 43).

No Brasil, essa discussão ganha contornos especiais a expressão “Atenção Básica”

foi oficializada pelo Governo Federal, embora, em documentos oficias brasileiros, identifique-

se uma crescente utilização de APS (MELLO, FONTANELLA, DEMARZO, 2009, p.204).
A primeira definição acerca de APS foi proposta na Conferência
Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata.
De acordo com a declaração de Alma-Ata, a APS corresponde aos cuidados
essenciais à saúde, baseados em tecnologias acessíveis, que levam os
serviços de saúde o mais próximo possível dos lugares de vida e trabalho das
pessoas, constituindo assim, o primeiro nível de contato com o sistema
nacional de saúde e o primeiro elemento de um processo contínuo de atenção
(WHO, 1978).

A concepção de atenção primária à saúde em Alma-Ata contempla componentes

essenciais do SUS e coaduna-se com diretrizes do SUS de garantia do direito à saúde de
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forma a atender a maior parte das necessidades da população de uma forma regionalizada,

contínua e sistematizada:
A APS pode ser entendida como o primeiro nível do sistema de serviço de
saúde, o qual deve funcionar como porta de entrada preferencial do sistema,
com ações resolutivas sobre os problemas de saúde, articulando-se com os
demais níveis de complexidade, formando assim uma rede integrada de
serviços (STARFIELD, 2004).

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

primária se denomina aqui de atenção básica. Em função dessa visão ideológica da APS,

interpreta-se primeiro como primitivo; ao contrário, o significante primário, que referir-se ao

complexismo princípio da APS, o do primeiro contacto (MENDES, 2015, p. 2).

Na Atenção Primária a forma de acesso deve ser ordenada e organizada pela

Atenção Básica, caracterizada pelo Pacto pela Saúde, 2006, como “conjunto de ações de

saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde”

(BRASIL, 2006a). É preconizado, ainda, o acesso prioritariamente pelos serviços próximos ao

local de moradia (BRASIL, 2006b). Esses locais são conhecidos como UBS. De acordo com o

Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2012).
a Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde,
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a
redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver
uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É
desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão,
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a
populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade
sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem
essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que
devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior
frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco,
vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda,
necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhido.

A concepção de atenção primária à Saúde predomina um modelo de organização

de sistemas municipais de saúde e serviços, numa perspectiva mais ampla, enquanto atenção

básica à saúde.

A formulação de uma política voltada para a organização de um sistema de saúde

equânime, integral e resolutivo, surge diversos programas governamentais, relacionados à

atenção básica.
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A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários com o SUS, uma

vez que é a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a RAS. É instalada

perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha um

papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade (BRASIL,

2011). Segundo a PNAB são identificados como principais serviços oferecidos pelas UBS as

“consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais,

tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação

básica”. Ainda, de acordo com o PNAB,
as UBS devem ofertar um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual
e coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a
manutenção da saúde. Seus objetivos são os de prestar atenção integral que
impacte na situação de saúde, promover a autonomia das pessoas e incidir
nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL,
2011). As UBS, com ou sem ESF, são indispensáveis à realização das ações
de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal (BRASIL, 2017).

As equipes de UBS devem dispor, minimamente, para a prestação do cuidado em

saúde, de equipes multiprofissionais compostas por médico, enfermeiro, cirurgião dentista,

auxiliar de consultório dentário ou técnico em higiene dental, auxiliar de enfermagem ou

técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS), entre outros.  Para atingir os

objetivos de integralidade, resolutividade e qualidade, requer abordagem multiprofissional

(BRASIL, 1997). Entende-se que os profissionais da Atenção Básica devem ser capazes de

planejar, organizar, desenvolver e avaliar ações que respondam às necessidades da Unidade,

na articulação com os diversos setores envolvidos na promoção da saúde.

2.4. Perspectivas da Universalidade do acesso, integralidade e da equidade na Atenção

Básica.

Desde então, os Gestores de Unidade de Atenção Básica, tem uma importante

missão para que possa garantir um melhor funcionamento dos serviços de saúde e em

consonâncias aos princípios da universalizaçãodo acesso, da integralidade e da equidade.

O princípio de universalidade caracteriza a saúde como um direito de cidadania,

ao ser definido pela Constituição Federal como um direito de todos e um dever do Estado

(BRASIL,1988).
Pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde
que parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas
UBS devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram seus serviços, de
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modo universal, de fácil acesso e sem diferenciações excludentes, e a partir
daí construir respostas para suas demandas e necessidades (BRASIL, 2017).

Neste sentido na Atenção Básica, o acesso universal abrange a cobertura, o acesso

e o atendimento nos serviços que englobam ações de promoção, prevenção e tratamento,

relacionadas à saúde da criança, da mulher, do homem, do idoso, saúde mental, planejamento

familiar, como prevenção a câncer, pré-natal, cuidado a doenças crônicas não transmissíveis

como diabetes, hipertensão, tabagismo, etc. Além disso, dentro da unidade, a população tem

acesso a medicações, exames laboratoriais, inalação e imunização, aplicação de vacina,

tratamento odontológico e encaminhamentos com especialistas.

A integralidade caracteriza-se como princípio que atribui à população o direito de

atendimento de forma plena em função das suas necessidades, pela articulação de ações

curativas e preventivas nos três níveis de assistência (BRASIL, 2006d).  Na ótica, na Atenção

Básica, fica evidente prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda

de forma contínua e racionalista.
Inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de
atenção à saúde e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas,
psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das
diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessária a estes fins, além da
ampliação da autonomia das pessoas e coletividade (BRASIL, 2017).

Garantir a equidade objetiva-se diminuir as diferenças sociais, proporcionando

atendimento desigual para necessidades desiguais, caracterizado como o princípio de justiça

social (CUNHA; CUNHA, 1998).
Deve atender à diversidade, ficando proibida qualquer exclusão baseada em
idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade
de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou
limitação física, intelectual, funcional, entre outras (BRASIL, 2017).

Nesse contexto, justificam-se promover ações de enfrentamento das iniquidades e

desigualdades em saúde com destaques para grupos populacionais de negros, quilombolas,

indígenas, ciganos, prostitutas, população em situação de rua, entre outros.

2.5.  Estrutura e Serviços da Atenção Básica no Município de Santos

Santos é uma cidade do Estado de São Paulo, o município está localizado no pólo

da Região Metropolitana da Baixada Santista. Possui um Sistema de Saúde formado por uma

extensa rede pública de serviços de saúde em todos os níveis de complexidade (atenção básica,
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média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar), garantindo-se que o sistema público de

saúde no Município atenda integralmente à população.

Santos, economicamente concentra nas atividades ligadas ao Porto (o maior da

América Latina), nos setores do Turismo, de Serviços e da Pesca em geral. A exploração de

extensa camada pré-sal de petróleo e gás na Bacia de Santos, completam a lista de maiores

atividades da economia santista, fazendo de Santos a cidade da Região Metropolitana da

Baixada Santista mais importante economicamente e uma das mais ricas do país (PMS, 2020).

Possui uma população estimada, em 2019, de 433.311 habitantes (IBGE, 2019) e

divide-se em duas áreas geográficas - insular e continental, sendo que essa última tem 70% do

território ocupado por área de preservação ambiental. A área insular, conta com 99% da

população santista.

No município de Santos, a SMS (PMS, 2020) com objetivo de assegurar o acesso

universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde, a SMS planeja, organiza,

controla e avalia iniciativas executadas em Santos relacionadas a esta área, em conformidade

aos preceitos do SUS. Além disso, com a finalidade de controlar as agressões ao meio

ambiente que tenham repercussão sobre a saúde, a SMS colabora com a fiscalização em

parceria com órgãos municipais, estaduais e federais competente.

De acordo com o Decreto nº 5489 de 08 de Janeiro de 2010 (PMS, 2010), que

dispõe sobre as atribuições e funcionamento das unidades administrativas da prefeitura na sua

estrutura organizacional, nos termos do art. 89 da complementar nº 667 de 29 de Dezembro de

2009:
Art. 175 Compete à Secretaria Municipal de Saúde:
I - auxiliar o Prefeito:
a)  no cumprimento do programa de metas estabelecido no Plano Plurianual

de governo para o setor de Saúde;
b)  na formulação e implantação da Política Municipal de Saúde;
II – Dirigir o processo de elaboração, aprimoramento e implantação de

planos, programas e projetos voltados à Saúde, priorizando o
planejamento, a execução, a administração, a regulação das ações de
saúde do Município nas esferas da promoção da saúde, prevenção de
doenças, assistência e recuperação da saúde;

III - Observar e fazer cumprir os princípios do Sistema Único de Saúde –
SUS, atualizando constantemente as políticas de saúde através da
legislação vigente, no seu âmbito de atuação;

IV -Participar de todas as instâncias e instituições colegiadas e de
representação que dão suporte e permitem a construção permanente do
SUS, bem como estimular a participação da sociedade organizada
através dos espaços de atuação do controle social;

V – participar de câmaras e projetos intersetoriais, e da consolidação da rede
de colaboração governo-sociedade, com interface na Saúde;

VI – gerir o Fundo Municipal de Saúde;
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VII –desenvolver outras tarefas correlatas, a critério do Prefeito Municipal.

A SMS é constituída por seis departamentos integrados que cuidam da Atenção

Básica, da Atenção Pré-hospitalar e Hospitalar, das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária,

dos Serviços de Especialidades, de Regulação e de Infraestrutura e Finanças.

A natureza jurídica das UBS e USF integra a administração pública direta, gestão

municipal e prima pela descentralização, utilizando os mecanismos definidos pelas leis que

regem a administração pública e estrutura organizacional da PMS. É responsável pelo

Gerenciamento e funcionamento de todas as UBS e USF, funcionam em horário simplificado

(60 horas semanais) e outras em horário estendido de 75 horas semanais, conforme  adesão ao

Programa Saúde na Hora, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde,

Portaria nº 397/GM/MS, de 16 de março de 2020 (BRASIL, 2020a).

A ESF e o fortalecimento da Atenção Básica têm constituído política prioritária

desde 2016, visando proporcionar uma estruturação dos serviços com abordagem mais ampla

na atenção integral à saúde da população Santista na perspectiva de um sistema de saúde

equânime, integral e resolutivo.

Na operacionalização da RAS no Município de Santos, a concepção de

organização da atenção e gestão, a forma hierárquica é substituída pela poliarquica e o sistema

organiza-se sob a forma de uma rede horizontal de atenção à saúde. A organização apresenta

as diretrizes e estratégias para superar a fragmentação da atenção e da gestão em saúde, com

vistas à melhoria do desenvolvimento político institucional do SUS, bem como as bases

conceituais e operacionais, conforme ilustração no Quadro 02.
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Quadro 02- Arranjos Organizativos – RAS – Município de Santos, 2020.

Característica RAS
Organização: Poliarquia
Coordenação da
Atenção:

Feita pela APS

Comunicação entre os
componentes SMS

Atenção Básica, Atenção Pré-hospitalar e Hospitalar, Vigilâncias
Epidemiológica e Sanitária, Serviços de Especialidade, de Regulação e
de Infraestrutura e Finanças.

Foco: Nas condições agudas e crônicas por meio de uma RAS.
Objetivos: Manter a qualidade da atenção oferecida à população, aperfeiçoando o

acolhimento e o acesso oportuno, promovendo ações em prol da adequada
resolutividade da rede de serviços, incentivando a responsabilização dos
profissionais para o cuidado dos pacientes, integrando os serviços por meio
das Redes de Atenção a Saúde.

Sujeito: Agente corresponsável pela própria saúde.

A forma de ação do
sistema:

Proativa e resolutiva, baseado em plano de cuidados de cada indivíduo,
realizando conjuntamente pelos profissionais e pela pessoa usuária.

Intervenções: Promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras e reabilitadoras.
Modelo de Atenção a
Saúde:

Integrado, com estratificação dos riscos voltada para os determinantes sociais
da saúde intermediados e proximais e sobre as condições de saúde
estabelecida.

Modelo de Gestão: Governança sistêmica que integra a APS, os pontos de atenção à saúde, os
sistemas de apoio e os sistemas logísticos da rede. Gestão Plena Ampliada.

Planejamento Planejamento das necessidades, definido pela situação das condições de saúde
da população adscrita e de seus valores e preferências.

Ênfase no cuidado Atenção colaborativa realizada por equipes profissionais e pessoas usuárias e
suas famílias com ênfase ao autocuidado apoiado.

Ações Clínicas Partilhadas por equipes multiprofissionais e pessoas usuários.
Tecnologia de
Informação

Integrada a partir de cartão de identidade das pessoas usuárias e de
prontuários eletrônicos. Articulação do sistema em forma progressiva com os
demais componentes da rede de atenção à saúde.

Organização
territorial

Territórios sanitários definidos pelos fluxos sanitários da população em busca
de atenção.

Fonte: Adaptado de: MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. Brasília, DF: Organização Pan-Americana de Saúde,
2011.

Meados do ano de 2015 têm sido influenciado por um trabalho articulado pela

SMS, à reorganização da Atenção Básica. Foi baseada na adoção da ESF que envolveu um

processo de transição em relação ao modelo tradicional vigente das UBS, numa perspectiva

de reorientação do modelo de atenção.

Esse processo de expansão de Saúde da Família no decorrer do ano, foi se dando

de forma integrada e contínua. Atualmente, o município de Santos, conta no âmbito da

Atenção Básica, 31 Policlínicas, sendo 20 USF, 10 UBS e 01 Unidade de Cuidado

(Consultório de rua), conforme mostra quadro 03 (tipos de unidades e equipamentos de saúde

no âmbito da atenção básica, Município de Santos, 2020).
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A ESF vem se destacando como estratégias para reorganização da atenção básica,

dentro de uma nova lógica, que atribui às respostas básicas de saúde da população na

abrangência, proporcionando uma dinâmica social em maior contato com as singularidades de

cada indivíduo, família e comunidade, por meio da organização do território.

A Coordenadoria de Atenção Básica de Saúde (CORABS) é subordinada ao

Departamento de Atenção Básica (DEAB). As CORABS são responsáveis pela coordenação e

fluxos sanitários nas UBS e ESF, além de integrar a organização, o planejamento, execução

de ações e serviços de saúde na Área Continental, da Região Central Histórica (04 USF, 02

UBS e 01 Unidade de Cuidado), dos Morros (09 USF e 01 UBS), da Orla e Zona

Intermediária (06 UBS) e da Zona Noroeste (07 USF e 01 UBS).

Das competências do DEAB e unidades subordinadas, de acordo com o Decreto

nº 5489 de 08 de Janeiro de 2010 (PMS, 2010):
Art. 197 Compete ao Departamento de Atenção Básica de Saúde:
I - Gerenciar:

a) O cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual do
governo na respectiva área de competência;

b) A elaboração e implantação de planos, programas e projetos
estabelecidos pela Secretaria de Saúde, especialmente as ações e
serviços de atenção primária;

c) A elaboração de diagnósticos, estudos, prognósticos, a criação e
manutenção de indicadores na gestão dos programas de saúde
previamente definidos, de interesse da coletividade, visando
aprimoramento no nível de saúde dos munícipes;

d) O acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do
sistema de saúde, com território adscrito, em consonância com os
princípios do SUS;

e) As unidades subordinadas
II - Propor medidas visando à melhoria da qualidade e produtividade da

atenção primária à saúde;
III - Executar outras tarefas correlatas, a critério do Secretário Municipal de

Saúde.

Art. 198 Compete às Coordenadorias de Atenção Básica de Saúde:
I - Coordenar:

a) A prestação de assistência básica integral, contínua e organizada à
população do município, com o diagnóstico, tratamento, reabilitação,
manutenção e vigilância em saúde na sua área de atuação.
b) O cuidado na rede de serviços com a integração de ações
programáticas e demanda espontânea, e o desenvolvimento do trabalho
de forma interdisciplinar e em equipe;
c) O estimulo a participação popular e o controle social;
d) As unidades subordinadas.

II - Apoiar as atividades de capacitação e formação permanente dos
profissionais de saúde da rede, avaliar a execução das atividades e
indicadores e promover eventos visando à divulgação e informação da
comunidade referente à sua área de atuação;
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III - Supervisionar as campanhas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de
Saúde, pertinentes à atenção primária, integrando suas unidades
prestadoras de serviço;

IV - Apoiar a realização das ações de Vigilância em Saúde naquilo que
compete as suas unidades, a identificação de agravos e o
desenvolvimento das políticas de vigilância traçados pelo Departamento
de Vigilância em Saúde;

V - Executar outras tarefas correlatas, a critério do Chefe de Departamento
da Atenção Básica.

Ainda de acordo com a Lei Complementar nº 542 de 27 de Setembro de 2005.
Art. 286 - Compete às Seções de Programa de Saúde da Família - Área

Continental, Morros, Região Central Histórica, Zona Noroeste e Zona
Leste, nas respectivas áreas geográficas de atuação:

I - executar ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das
pessoas, de forma integral e contínua.

II - incorporar e reafirmar os princípios básicos do Sistema Único de Saúde -
universalização, descentralização, integralidade e participação da
comunidade - estruturada a partir da Unidade Básica de Saúde;

III - garantir atenção integral aos indivíduos e às famílias e assegurar a
referência e a contra-referência para unidades e serviços de maior
complexidade da Secretaria;

IV - definir território de abrangência, cadastramento e acompanhamento da
população vinculada a esta área;

V - cadastrar as famílias pelas quais é responsável, fazendo o diagnóstico de
suas características sociais, demográficas e epidemiológicas;

VI - identificar os principais problemas de saúde e situações de risco aos
quais a população que ela atende está exposta;

VII - aplicar programas e ações educativas e intersetoriais para enfrentar os
problemas de saúde identificados.

VIII - acompanhar as ações desenvolvidas pelas equipes de saúde da família.
IX - garantir o registro, organização e avaliação dos dados produzidos pelo

programa;
X - executar outras tarefas correlatas, a critério do Coordenador de Saúde

Coletiva.
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Quadro 03: Tipo de Unidades e equipamentos de saúde no âmbito da Atenção Básica,
Município de Santos, 2020.

DEAB /

CORABS

C
N

ES

CADASTRO NACIONAL DE
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

(CNES) CONSULTA POR
ESTABELECIMENTO

Unidade de Saúde

TI
PO eS
F

eA
B

ES
B

EC
R

N
A

SF
-

A
B

2055038 Unidade de Saúde da Família do Jardim São
Manoel

ESF 2 1 sim

Zona 5729041 Unidade de Saúde da Família do Jardim
Piratininga

ESF 1 1 sim

Noroeste 2054256 Unidade de Saúde da Família Alemoa e Chico
de Paula

ESF 3 2 sim

2059738 Unidade de Saúde da Família São Jorge e
Caneleira

ESF 3 2 sim

2062364 Unidade de Saúde da Família do Bom Retiro ESF 3 2
5230233 Unidade de Saúde da Família Areia Branca ESF 2 2 sim
6502695 Unidade de Saúde da Família Jardim Castelo ESF 4 1 sim
2053543 Seub de Saúde do Rádio Clube UBS 1 1 1
2043971 Unidade de Saúde da Família do Valongo ESF 3 2

dos Morros 5730019 Unidade de Saúde da Família Penha ESF 1 sim
3312054 Unidade de Saúde da Família Monte Serrat ESF 1 1 sim
2052466 USF e Pronto Atendimento da Nova Cintra ESF 3 1 1 sim
2064480 Unidade de Saúde da Família do Jabaquara ESF 2 1 sim
2050390 Unidade de Saúde da Família do Morro São

Bento
ESF 3 2 sim

5370000 Unidade de Saúde da Família Vila Progresso ESF 1 sim
2061171 Unidade de Saúde da Família do Morro José

Menino Santos
ESF 2 1 sim

7897421 Unidade de Saúde da Família Morro Santa
Maria

ESF 1 1 sim

2036460 Seub de Saúde do Marapé UBS 1 sim
Área 2029308 Unidade de Saúde da Família Martins Fontes ESF 3 2 sim

Continental e
Região

5455642 Unidade de Saúde da Família Central Histórica
Ilha Diana

ESF 2 2 sim

Central 2043750 Seub de Saúde da Conselheiro Nébias UBS 1 1 1
Histórica 2085712 Seub de Saúde da Vila Mathias UBS 1 1 1

2050064 Unidade de Saúde da Família Caruara ESF 1 1 sim
7131763 Unidade de Saúde da Família Monte Cabrão ESF 1 sim
2050021 Unidade de Cuidado Porto de Santos ECR 1

Orla 2061171 Seub de Saúde do Jose Menino Pompéia UBS 1 1 1
2054205 Seub de Saúde do Campo Grande UBS 1 1 1

Zona 2052448 Seub de Saúde do Gonzaga UBS 1 1 1
Intermediária 2054840 Seub de Saúde do Embaré UBS 1 1

2034840 Seub de Saúde da Aparecida UBS 1 1 1
2034382 Seub de Saúde da Ponta da Praia UBS 1 2 1

Legenda:

eSF - Equipe Saúde da Família

eAP - Equipe Atenção Primária à Saúde

ESB - Equipe Saúde Bucal

ECR - Equipe consultório na rua

NASF-AB - Equipe Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica.

Fonte: <http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp>. Acesso em: 14 nov. 2020.
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A região da Orla e Zona Intermediária possui melhor condição socioeconômica,

enquanto as outras três apresentam maior desigualdade social e população em situações de

maior vulnerabilidade.
De acordo com a PNAB 2017, O NASF-AB constitui uma equipe
multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais
da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica, Portaria n°
2.436, de 21 de setembro de 2017. É formado por diferentes ocupações
(profissões e especialidades) da área da saúde, atuando de maneira integrada
para dar suporte clínico, sanitário e pedagógico aos profissionais das eSF e
eAB. Ressalta-se que os NASF-AB: devem, a partir das demandas
identificadas no trabalho conjunto com as eSF e eAB, atuar de forma
integrada à RAS e seus diversos pontos de atenção, além de outros
equipamentos sociais públicos/privados, redes sociais e comunitárias
(BRASIL, 2017).

Em relação à reorganização da Atenção Básica, por meio da ESF, o gestor assume

uma posição cuidadosa e realista com a SMS, articulando-a às necessidades que refere aos

usuários de saúde/pacientes e suas respectivas famílias.

2.6.  Gestor como trabalhador na Atenção Básica no Município de Santos

Estabelecido pela Constituição Federal de 1988, o SUS representa a prova de criar

um sistema de saúde baseado em pressupostos como universalidade, integralidade, equidade,

descentralização e controle social. Deste modo, fariam dele um construto voltado aos

interesses dos usuários e potencialmente prejudicial aos interesses da acumulação capitalista,

na medida em que um menor número de usuários necessitam acessar planos privados de saúde

ou utilizar equipamentos de saúde de maior densidade tecnológica, de maior custo, ou seja, o

SUS, por esse motivo seria, na sua essência, contraditório (SILVA; MACHADO, DE LIMA,

2014, p. 19).

O SUS, fundamentado aos princípios doutrinários como universalidade,

integralidade, descentralização e controle social, partindo dos pressupostos de um sistema

público de saúde e as formas pelas quais pode ocorrer à gestão partindo por duas vertentes: a

de um sistema público complementado pelo privado filantrópico e ao serviço de saúde público

propriamente dito (SILVA; MACHADO, DE LIMA, 2014, p. 22).

A descentralização do sistema brasileiro de saúde vem possibilitando o

desenvolvimento de inovações pautadas por ações de solidariedade, de cooperação e apoio

mútuo, que tendem a se estabelecer, tornando-se o ponto de partida para renovação dos

modelos e práticas de atenção e cuidado a saúde (COSTA,2005).



38

No SUS a Gestão em Saúde representa um importante papel de relacionamento

constante com diversos grupos e atores sociais, nos diferentes espaços de negociação e

decisão existentes, formais e informais no território e rede de articulação. O que se tornam

cada vez mais diversificados e complexos as necessidades e alcances das ações específicas

nas ofertas e demandas de Serviços em UBS.

Para entender o processo de trabalho na gestão do SUS é importante revisar

alguns conceitos e tecer reflexões. No sentido mais abrangente da palavra “gestão”, pode-se

entender como gestores envolvem a todos relacionados direta e indiretamente com o SUS. A

Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS indica que
[...] podemos conceituar a gestão em saúde como a capacidade de lidar com
conflitos, de ofertar métodos (modos de fazer), diretrizes, quadros de
referência, para análise e ação das equipes nas organizações em saúde. Além
disso, a gestão é um campo de ação humana que visa à coordenação,
definindo os termos de articulação e interação dos recursos e trabalho
humano para a obtenção de fins metas/objetivos. Trata-se, portanto de um
campo de ação que tem por objeto o trabalho humano que, disposto sob o
tempo guiado por finalidades, deveria realizar tanto a missão das
organizações como os interesses dos trabalhadores (BRASIL, 2009 a., p. 10).

Campos e Campos (2012, n, p.) traz uma reflexão essencial, pois refere que a

gestão é uma tarefa coletiva, e não apenas uma atribuição de uma minoria dotada de poder

e/ou conhecimentos especializados. Os gestores (pessoas) são os que respondem legalmente

por todos os procedimentos jurídicos institucionais do SUS na esfera de governo sob sua

responsabilidade.

Nesse contexto, reconhecendo o cenário de disputas e diversidade de

compreensões, um gestor que deseja realmente governar e influenciar, com mais efetividade,

no resultado do processo de conflito e disputa, deve apostar na criação de oportunidade que as

diferentes visões da realidade e práticas de saúde tenham expressão e construam consensos

(BRASIL, 2009).

De acordo com Merhy; Feuerwerker (2009, p. 30), as práticas em saúde, com

toda atividade humana, são atos produtivos, pois modificam alguma coisa e produzem algo

novo. Certamente, o Gestor é condicionado a um modelo de atenção à saúde

predominantemente a esfera de gestão que está centrada os serviços ou processos de trabalho.

O processo de trabalho em saúde é a forma como os trabalhadores de saúde

realizam a produção dos serviços. Refletem, portanto, o cotidiano do trabalho em saúde.  Por

trabalhadores de saúde, entende-se:
Indivíduo que se insere direta ou indiretamente na prestação de serviço de
saúde, no interior dos estabelecimentos de saúde ou em atividades de saúde,
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podendo deter ou não, formação específica para o desempenho de funções
atinentes ao setor. O mais importante na definição de trabalhador de saúde é
a ligação com o trabalho no setor ou atividade de saúde, independente da
formação profissional ou capacitação do indivíduo (BRASIL, 2009, p.49).

O trabalhador de saúde utiliza diferente saberes, o saber técnico e o saber

científico em consonâncias as diretrizes operacionais, que leva a estabelecer as relações de

comunicação e diálogos com os sujeitos. Segundo Pires (2009, n. p.), o trabalho em saúde tem

uma grande divisão, são as diferentes formas como seres humanos, ao viverem em sociedades

sócio-históricas, produzem e reproduzem a vida.

Na área da saúde, estão bastantes presentes a divisão social e a divisão técnica do

trabalho, definidas como:
Divisão Social do Trabalho: diz respeito ao caráter específico do trabalho
humano e apresenta-se de diferentes formas de acordo com as diferentes
sociedades, em cada momento histórico. Como exemplo: em nossa cultura, o
trabalho médico, quanto mais especializado mais valorizado e reconhecido
ele é. Divisão Técnica do trabalho: Infere ao trabalho executado por
trabalhadores especializados em cada tarefa; é típica do modo de produção
capitalista e surgem em meados do século 13. Como exemplo: na categoria
de enfermagem, o enfermeiro ocupa a coordenação do trabalho da equipe de
enfermagem que é composta, além dele, pelo técnico em enfermagem e pelo
auxiliar de enfermagem. O mesmo ocorre com a equipe da Saúde bucal
(PIRES, 2009, n.p.).

Essas divisões sociais e técnica do trabalho tendem a gerar situações de conflitos e

disputas de espaços nos serviços de saúde. Um dos desafios do SUS é justamente fomentar e

promover a integração dos trabalhadores, configurando equipes multiprofissionais de saúde.

O trabalho de equipe pode ser conceituado como:
[...] uma modalidade de trabalho coletivo, construído por meio da relação
recíproca, de dupla mão, entre as múltiplas intervenções técnicas e a
interação dos profissionais de diferentes áreas, configurando, através da
comunicação, a articulação das ações e a cooperação (PEDUZZI, 2001, p.
104).

Dessa forma, cabe a reflexão de que a produção da saúde requer dos gestores

diferentes arranjos de equipes de saúde, cada qual atuando em um determinado espaço. Assim

o trabalho é uma estratégia cada vez mais necessária, para reduzir os efeitos da verticalização

do conhecimento e, na saúde, integralizar as práticas de cuidado.

Segundo Peduzzi (2001, p. 105), existem dois tipos de equipes: a equipe

agrupamento e a equipe integração. Como o próprio nome diz, na equipe agrupamento as

ações são realizadas de forma paralela, sem interação e articulação entre seus componentes. A

integração possibilita a gestão efetiva do trabalho em equipe.
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É importante que o Gestor identifique, primeiramente, no âmbito interno da

instituição/organização, quais as potencialidades que o gestor tem a partir do conhecimento as

diferentes equipes e da distribuição das responsabilidades pelos diferentes setores.

A interlocução com os profissionais/trabalhadores de saúde é bastante importante

para fortalecer a capacidade de gestão, projetos de mudanças que se pretende realizar e

também para minimizar possíveis situações de conflitos em diferentes equipes. O conceito

mais ampliado à totalidade de pessoas que contribuem para a prestação dos serviços é o de

força de trabalho em saúde:
A força de trabalho em saúde inclui os profissionais servidores, contratados,
terceirizados, empregados temporários, enfim todos aqueles que direta e
indiretamente estão trabalhando para o cumprimento da missão da Secretaria
de Saúde que é, em última instância, prestar o cuidado em saúde à população.
É importante, que o gestor/equipe tenha conhecimento sobre a força de
trabalho em saúde da qual dispõe. Quantos são, onde estão, onde há falta e
onde há excesso, quantos estão para se aposentar e precisam ser substituídos,
enfim, ter as informações essências para a gestão do trabalho (GIL et al.,
2016, p.23).

A função do Gerente de Atenção Primária (Brasil, 2017) é se dedicar,

exclusivamente, à administração e planejamento do dia a dia das unidades de saúde,

garantindo a gestão e organização de todo o processo de trabalho das equipes nas UBS e USF,

otimizando os fluxos de atendimento ao cidadão.

Na Prefeitura de Santos, a denominação do cargo Diretor e/ou Gerente na Unidade

de Atenção Básica, a SMS compõe-se no cargo em Comissão, Função Gratificada Nivel-1

(FG-1), “Chefe de Seção”. A função é exercida por funcionários ocupantes de cargo efetivo

ou do quadro permanente (PMS, 1984).

Preconiza-se que o profissional para atuar no cargo/função, Chefe de Seção em

Unidade de Atenção Básica tenha conhecimento do funcionamento de toda a RAS, à fim de

organizar o fluxo das pessoas dentro da unidade, articulando entre equipes que atuam na

Atenção Primária e nos diferentes pontos de atenção, garantindo e orientando os pacientes a

outros serviços da rede, se necessário.

No que tange a Política de Valorização do Trabalhador Gestor são discutidos em

reuniões mensais DEAB, as circunstâncias relacionadas ao trabalho do trabalhador Gestor.

Ao longo dos anos, em Santos, a Coordenadoria de Formação e Educação Continuada

(COFORM), seção responsável pela consolidação e coordenações técnicas para o

desenvolvimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), tem

fomentado a identificação das demandas com os Gestores em Unidade de Atenção Básica,
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discussões e pactuações necessárias à efetiva implantação de novas políticas de Valorização

aos Profissionais de Saúde e implantação das atividades para formação, qualificação e

educação continuada.

Dessa forma, a Educação Permanente em Saúde (EPS) deve se
constituir como uma política estratégica do SUS, na perspectiva de
seu aprimoramento. Deve ser pactuada entre os gestores do sistema;
construída com a participação dos profissionais; e, alicerçada em
processos educacionais que incorporem novas tecnologias e
modalidades de ensino e conformem redes de apoio institucional. No
âmbito do estudo, a EPS foi considerada como estratégia política de
formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS, relacionada à
qualificação dos serviços e das práticas de cuidado em saúde e pode
ser compreendida como um conjunto de condições que possibilitam a
formação e o desenvolvimento dos trabalhadores em sua integralidade
humana, profissional, social e política, que se desenvolve a partir das
distintas práticas sociais e educativas, formais e informais, assentadas
na concepção de uma educação politicamente estruturada e
relacionada às necessidades de saúde da população e às melhorias dos
serviços de saúde (NEEP, 2017, p. 25).

Em meados de 2013 foi implantado o Programa Participação Direta nos

Resultados (PDR), trata-se de um programa de mérito por resultados, diretivas de eficiências

norteadas por um sistema de indicadores de desempenho para suporte aos contratos de gestão

de metas e resultados da Prefeitura de Santos (SANTOS, 2013).

A nova PNAB 2017 (Brasil, 2017), com intuito de desafogar outros trabalhadores

da área clínica, como os enfermeiros, de incumbências gerenciais, credencia municípios

receberem incentivos financeiros referentes à Gerência de Atenção Básica. Exige experiência

na área de Saúde e dá preferência a quem tenha ensino superior embora não seja uma

obrigatoriedade.

O trabalho do Gestor em UBS é visto como um processo de trocas, de criatividade,

coparticipação e corresponsabilização, de enriquecimento mútuo. O trabalhador é percebido

como um sujeito e agente transformador de seu ambiente e não apenas mero recurso

produtivo realizador de tarefas previamente estabelecidas pela administração local.

Na UBS tem repercutido ao gestor na forma como se organizam as equipes e os

serviços no atendimento na Atenção Básica em saúde nos cenários atuais para assegurar o

acesso universal, integral e equânime no SUS.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Analisar a percepção dos Gestores em Unidade de Atenção Básica à Saúde no

Município de Santos no que concernem as dificuldades e desafios de ser Gestor para

assegurar o acesso universal, integral e equânime no Sistema Único de Saúde.

3.2 Objetivo Específico

Identificar as dificuldades e desafios que compõem o universo de trabalho dos

Gestores em Unidade de Atenção Básica no Município de Santos.
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4. HIPÓTESE

O Sistema de Saúde passou por diversas transformações das práticas de saúde,

criando condições para o direcionamento dos processos de trabalho dos gestores, modelos

contemporâneos de gestão e tecnologias de cuidados orientados às necessidades de saúde da

população.

Apesar dos avanços, sobretudo à ampliação de oferta e demandas de serviços na

Atenção Básica, tem se proporcionado aos Gestores em Unidade de Atenção Básica no

Município de Santos, programas e estratégicas comprometidas à lógica que orienta as reais

demandas da população no processo saúde-doença-cuidado.

A complexidade desse cenário de trabalho é a partilha que está em jogo, cujas

dimensões agrupam os principais desafios na consolidação da gestão diante das

fragmentações existentes no SUS.

Diante desse contexto persegue-se a hipótese de que inúmeras são as dificuldades

e desafios dos Gestores em Unidade de Atenção Básica no Município de Santos, limitações e

barreiras, provenientes da dimensão administrativa, técnica e política. Compõe ainda este

espectro de entraves no processo de gestão de trabalho: as dificuldades no processo de

formação ou escassez de profissionais qualificados para Gestão; a precariedade de

infraestrutura (sucateamento de recursos humanos e materiais); as dificuldades de aceitação,

entendimento do novo modelo de atenção em saúde preconizado pelo Ministério da Saúde; O

universo complexo abrange ainda, por exemplo, os desafios nos processos de informatização

de prontuários e das áreas de gestão administrativa e assistencial; as questões inerentes à

Política de Valorização do Trabalhador Gestor; os desafios na tomada de decisão e a

autonomia no trabalho; Desafios e enfrentamentos das políticas públicas em cenário de

transição demográfica, mudanças sociais e deterioração das condições de vida.

Todos os fatores acima relacionados interferem na realização do trabalho do

gestor e por vezes não percebidos pelos próprios gestores como determinantes na construção

de suas ações na UBS.

Diante do exposto, a identificação das dificuldades e desafios dos Gestores em

Unidade de Atenção Básica, pode intervir e transformá-las em ações mais efetivas no

exercício crítico, técnico-científico e político-institucional, num sistema funcional e

resolutivo.
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5. JUSTIFICATIVA

Os paradigmas da prestação de serviços de saúde, ofertas e demandas na rede de

APS, têm sido direcionados em consonâncias às políticas públicas e às prioridades do governo.

Os Gestores em Unidade de Atenção Básica no Município de Santos têm um

importante papel no território que é o de possibilitar uma cultura institucional de

compromisso e responsabilização das Policlínicas, ou seja, das UBSs e USFs.

É fundamental, analisar a percepção dos Gestores em Unidade de Atenção Básica

no Município de Santos sobre as dificuldades e desafios de ser gestor que transcendem a

própria capacidade de trabalho na dimensão administrativa, reestruturação produtiva na saúde

e político-institucional.

Inúmeras são as dificuldades de trabalho em seu cotidiano, que incluem a

resolutividade de problemas e que vão além da abrangência de sua autonomia, de suas

decisões para a consolidação do modelo de atenção preconizado pelo SUS. Além dos desafios

em implementar estratégias para melhoria da qualidade nos serviços de saúde, bem como

articulação com os trabalhadores de saúde, dirigentes técnicos da SMS / DEAB,

matriciamento RAS e demais equipamentos sociais no território abrangente da UBS e USF.

Subsidiar as estratégias para intervenção de mudanças necessárias, que induzem

alternativas na organização do processo de trabalho, objetiva superar as dificuldades

encontradas em prol da integralidade do cuidado nas perspectivas do SUS.

Considerando estas concepções, percebe-se que é fundamental discutir com os

Gestores em Unidade de Atenção Básica no Município de Santos sobre o desafio em ser

Gestor. Conhecer suas percepções quanto ao acesso aos serviços de saúde na Unidade de

Atenção Básica para consolidar respostas mais rápidas às demandas de serviços e repensar no

processo de trabalho visando à reorganização de novas práticas e modelos de gestão que visa

assegurar o acesso universal, integral e equânime no SUS.
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6. MÉTODO

Optou-se, neste estudo, pela abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa busca

entender um fenômeno específico em profundidade, visa corresponder espaços mais

profundos das relações dos processos de trabalho e maior compreensão de um grupo social. A

pesquisa qualitativa procura responder a questões muito particulares, tendo em vista que ela

se ocupa com um nível da realidade não reduzível a números, por se tratar de um universo

composto por significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2007,

p. 14). No contexto da abordagem qualitativa optou-se por desenvolver entrevistas semi-

estruturadas com os gestores das unidades básicos de saúde e unidades de saúde da família.

O estudo foi realizado no Município de Santos/SP, na Secretaria Municipal de

Santos-SMS, Departamento de Atenção Básica-DEAB nas Policlínicas: Unidade Básica de

Saúde–UBS e Unidade de Saúde da Família-USF.

O desenvolvimento do tema e pesquisa, sobre dificuldades e desafios dos Gestores

em Unidade de Atenção Básica no Município de Santos, foi proposto visto que a gerência

possui um caráter articulador e integrativo, criando condições para o direcionamento de

trabalho, para o desenvolvimento de serviços, aplicação de recursos necessários, melhoria nas

relações interpessoais e resolutividade e satisfação dos usuários (FERNANDES;

MACHADO; ANSCHAU, 2009).

Diante dessa estruturação, foram definidas as Unidades e a seleção dos sujeitos de

pesquisa, por critérios de amostragem aleatória simples. Foram sorteados 08 (oito)

profissionais Gestores na Atenção Básica em Santos, sendo respectivamente 02 (dois)

Gestores por CORABS.

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada individual

com os Gestores em Unidade de Atenção Básica no Município de Santos. O roteiro de

entrevista foi construído em duas partes: PARTE I – dados de identificação, que refere aos

dados pessoais do sujeito (APÊNDICE A) e Parte II – Perguntas norteadoras (APÊNDICE B)

no intuito de analisar a percepção dos Gestores em Unidade de Atenção Básica no Município

de Santos, bem como as dificuldades e desafios que compõem o universo do trabalho dos

gestores. Optou-se pela entrevista semiestruturada por permitir um roteiro orientador e

possibilitar, a partir da interação entre entrevistado e pesquisador, a emergência de novas

questões, que pudessem contribuir para melhor captar as múltiplas dimensões de fenômenos

complexos (TRIVIÑOS, 1987).
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Delineou-se alcançar a compreensão sobre as dificuldades relatadas, permeando a

fala dos(as) trabalhadores(as), e também as possibilidades de construir saídas diante de

barreiras que porventura fossem relatadas. A entrevista foi desenvolvida em uma atitude de

escuta do pesquisador sobre todo relato do(a) gestor(a). Perguntas esclarecedoras de fatos

foram introduzidas de acordo com a necessidade de aprofundamento de questões importantes

para o desenvolvimento da pesquisa. Os dados referentes à categorização dos gestores das

Policlínicas foram incluídos e se referiram a idade, sexo, estado civil, formação profissional,

tempo de trabalho no Município de Santos.

O tempo médio estimado com os participantes nas entrevistas foi de

aproximadamente 40 (quarenta) minutos e foram previamente agendadas as datas e os

horários com os(as) Gestores(as) das Unidades, em ambiente acolhedor e reservado.

As entrevistas contemplando a Parte II do roteiro foram gravadas em gravador de

voz digital, com autorização do participante, mediante a assinatura do Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C), o Termo de Autorização para

Gravação de Voz (APÊNDICE D), e Termo de Confidencialidade e Sigilo (APÊNDICE E). As

entrevistas foram realizadas nos meses de Agosto a Dezembro/2019.

Os critérios de inclusão se referiram aos (as) Gestores(as) que atuam na UBS e/ou

USF, pelo menos a mais de seis meses na função. Foram excluídos aqueles que recusaram a

participar da pesquisa ou outra condição que impossibilitou a coleta de dados no momento de

realização das entrevistas por ausência do sujeito em virtude de férias, folgas, afastamentos e

deslocamento para outros fins.

Ainda em relação às entrevistas a que se ressaltar a dificuldade dos gestores em se

colocarem à vontade para falar de seu trabalho e desafios. A condição de comissionados

guarda sempre uma ressalva nas histórias a serem contadas, pois a segurança no emprego

depende da atitude reservada que o cargo exige. Neste sentido, o pesquisador procurou

abordar os entrevistados em ambiente confortável, conforme já citado, e garantindo aos

entrevistados o sigilo que tal abordagem exige.

A análise foi desenvolvida utilizando a Análise de Conteúdo sistematizada por

Bardin, que a define como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, através de

procedimentos temáticos e objetivos para descrever o conteúdo das mensagens e obter

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de

produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 2009).  As entrevistas foram transcritas na

íntegra e posteriormente feita uma leitura exaustiva e aprofundada e assim submetidas à

análise de conteúdo temático.
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A análise dos resultados, com o objetivo de manter o anonimato dos Gestores de

Unidade de Atenção Básica que se dispuseram em participar do estudo, utilizou-se codinomes

representando literalmente nomes de variedades de Ervas para Chá.

Em último momento, foi feito um refinamento dos códigos, por meio do

agrupamento em categorias temáticas (categorias analíticas). Os resultados foram

apresentados por dimensões organizadas com trechos de citações dos participantes, para

ilustrar cada uma das categorias empíricas (Discursos dos Gestores).

Aos preceitos éticos, todos os participantes foram esclarecidos quanto ao objetivo

do estudo, a garantia de sigilo das informações e o anonimato, a participação espontânea e a

liberdade de se retirarem da pesquisa a qualquer momento, potenciais benefícios e riscos,

conforme rege o TCLE. Foram impressas duas vias, uma entregue ao participante e a outra via

em posse do pesquisador.

Em observância as diretrizes da Resolução Conselho Nacional de Saúde (CNS), nº

466, de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2013a) e homologada pela Resolução CNS nº 510,

de 07 de Abril de 2016 (BRASIL, 2016a), a pesquisa atendeu aos seguintes aspectos éticos: o

consentimento da instituição por meio da assinatura da folha de rosto obtida na Plataforma

Brasil; Autorização de realização da pesquisa pela SMS, por meio da Comissão de Avaliação

e Acompanhamento de Pesquisas e Projetos de Extensão – CAAPP – SMS; e submissão ao

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),

Campus Baixada Santista, Santos, SP. Parecer nº 3.409.089 de 11/08/2019 (ANEXO A)

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) CAAE: 14497219.3.0000.5505.
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7. RESULTADOS

7.1. Caracterização dos sujeitos entrevistados

Foram entrevistados, oito (N=8; 100%) profissionais do quadro permanente dessa

Municipalização e que exercem a FG-1, Chefe de Seção, por mais de 6 meses na função nas

respectivas UBS e ESF.

Simultaneamente, entrevistados quatro (N=4; 50%) gestores que atuam em USF e

quatro (N=4; 50%) gestores que atuam UBS tradicionais, após a estratificação da amostra

aleatória, respectivamente dois Chefe de Seção por CORABS..

No tocante à caracterização do perfil de formação, são profissionais de nível

superior e a maior parte dos Gestores de Saúde da Atenção Básica são Enfermeiros (N=7;

90%) e hum (N=1; 10%) Cirurgião Dentista.  Quanto ao gênero, seis (N=6; 80%) são do sexo

feminino e dois (N=02; 20%) são do sexo masculino.

Os entrevistados possuem 34 anos ou mais anos de idade. O tempo de exercício no

cargo Chefe de Seção dos participantes resultaram entre 10 meses a 52 meses na função.

Os dados referentes à caracterização dos gestores(as) entrevistados são

apresentados no quadro 04.

Quadro 04- Caracterização dos Gestores(as) da SMS entrevistados, Santos, 2019.

Cargo Função
Gratifi-

cada

Tipo
Unidade

de
Saúde

Nome
fictício

Idade Sexo Tempo
no

cargo
(meses)

Formação

Chefe de Seção FG-1 USF Chá Mate 42 M 52 meses Superior

Chefe de Seção FG-1 USF Maça&Canela 46 F 25 meses Superior

Chefe de Seção FG-1 USF Chá Verde 45 M 10 meses Superior

Chefe de Seção FG-1 USF Capim Limão 54 F 18 meses Superior

Chefe de Seção FG-1 UBS Erva-Doce 41 F 33 meses Superior

Chefe de Seção FG-1 UBS Hortelã 37 F 14 meses Superior

Chefe de Seção FG-1 UBS Camomila 37 F 29 meses Superior

Chefe de Seção FG-1 UBS Melissa 34 F 13 meses Superior
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7.2. Categorias temáticas

Após a transcrição literal os discursos dos sujeitos entrevistados foram analisados

compreendendo os significados relacionados ao objeto de estudo e as falas foram agrupadas

em categorias temáticas. No processo de análise foram identificadas quatro categorias que

convergiram os discursos dos gestores para a caracterização dos objetivos propostos. O

quadro 05 apresenta as categorias temáticas:

Quadro 05 - Categorias temáticas – Desafios e Dificuldades dos Gestores em Unidade de
Atenção Básica no Município de Santos, 2019.

Categorias temáticas (categorias analíticas) Discursos dos Gestores (categorias empíricas)
Ser gestor em Unidade de Atenção Básica. a) Perspectivas em acesso universal e continuo

na unidade de Atenção Básica.
b) Complexidade de ostentação dos recursos e
serviços.

Entraves no processo de Gestão do trabalho na
Atenção Básica.

a) Precariedade de infraestrutura e limites de
autonomia nos serviços.
b) Recursos Humanos e escassez de
profissionais qualificados em Gestão em Saúde.
c) Ruídos de comunicação e conflitos.

Desafios evidenciados pelos Gestores em Unidade
de Atenção Básica.

a) Determinantes da Gestão em Saúde na
Atenção Primária.
b) Educação Permanente em Saúde.

Êxito do Gestor em Unidade de Atenção Básica. a) Potencialidades e êxito das ações na Gestão
em Unidade de Atenção Básica.

Diante dos resultados, a seguir serão apresentados à discussão dos Gestores,

organizada conforme as categorias identificadas no quadro 02, com trechos de citações dos

participantes.
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8. DISCUSSÃO DO GESTOR

8.1 Categorias: Concepção ser Gestor em Unidade de Atenção Básica.

No que dizem respeito à concepção “ser Gestor em Unidade de Atenção Básica”,

os entrevistados apontaram a importância de ser Gestor nas perspectivas em possibilitar o

acesso universal e contínuo a serviços de saúde, caracterizado como porta de entrada

preferencial do SUS.

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de

descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Ela

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de

comunicação com toda a RAS. Por isso, é fundamental que ela oriente-se pelos princípios da

universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da

atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social

(BRASIL, 2012).

A expressão porta de entrada do sistema poderia ser entendida como o primeiro

contato na vida do sujeito com o sistema de saúde e, nesse sentido, pressupõe desse processo,

a responsabilidade do Gestor em Unidade de Atenção Básica conduzir o acesso aos serviços

básicos de saúde e a oferta das ações de vigilância em saúde, inerentes a esse nível de atenção.

8.1.1. Perspectivas de acesso universal e continuo na Unidade de Atenção Básica.

Os entrevistados, quando definiram o termo ser gestor, abordaram os desafios em

atender as perspectivas de acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e

resolutivos, da reorganização do processo de trabalho para ampliação do acesso a UBS e ESF.

Pontuaram em suas falas a responsabilidade em garantir o funcionamento dos serviços e ações

para promoção, proteção e recuperação da saúde, envolvendo diferentes profissionais e

usuários, a busca pela qualidade de atendimento, como transcrito abaixo:
[...] Então, ser Gestora é um grande desafio, porque a gente que tá
trabalhando na ponta, na Unidade de Saúde, a gente não vê o que o Gestor
passa. Ele passa a ter contato, ele tem as metas a cumprir e também vários
funcionários que você tem que direcionar orientar e às vezes ocorrem... você
tem que administrar conflitos e processos de trabalho, sempre visando que
atingir as metas da melhoria da qualidade de saúde no seu bairro, no seu
município, a parte administrativa, são várias coisas que você acaba tendo
que fazer que represente um desafio para quem muda de uma posição de
assistência na ponta pra Gestão (CAPIM LIMÃO).
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[...] gestor é aquele que enfrenta os desafios, que está ali para acolher,
resolver, ter resolutividade e fazer a gerência ou gerenciamento de Gestão
(CHA VERDE).

As falas apontam que os gestores reconhecem suas responsabilidades para com o

sistema de saúde e seus usuários, mas reconhecem que enfrentam grande desafio, embora não

consideraram quais desafios estão presentes no seu dia a dia do trabalho.

O SUS enfrenta muitos desafios que demandam ações governamentais em busca

de caminhos que possam levar a mudanças na organização do sistema e dos serviços de saúde

e na forma de cuidar dos usuários. No entanto, é preciso investir em ações transformadoras

para interferir no modelo constituído (MERHY; MALTA; SANTOS, 2004).

As políticas públicas adotadas pelo SUS têm passado por sucessivas

transformações, buscando reafirmar a saúde como direito universal. O acolhimento, diretriz

operacional da Política Nacional de Humanização - HumanizaSUS (PNH) e Gestão do SUS,

vem ganhando contornos próprios e relevância na APS para garantir acesso humanizado e

resolubilidade às demandas de saúde dos usuários e das comunidades no Brasil (MITRE;

ANDRADE; COTTA, 2012, p.2071).

Esta transformação na política de saúde, como um movimento de mudança, um

modelo de gestão enfatizando o dever de provê-lo diretrizes e respostas capazes de intervir na

resolução de problemas, humanização na saúde e no acesso com qualidade.

Ser gestor faz-se necessária a presença de um profissional com visão sistêmica e

integral do indivíduo, família e comunidade, um profissional capaz de atuar com criatividade

e senso crítico, mediante uma prática humanizada, competente e resolutiva, que envolve ações

de promoção, de proteção específica, assistencial e de reabilitação. Um profissional

capacitado para planejar, organizar, desenvolver e avaliar ações que respondam às reais

necessidades da comunidade, articulando os diversos setores envolvidos na promoção da

saúde (PSF, 2000, p.318).

O papel dos Gestores em Unidade de Atenção Básica é percebido como parte da

mudança necessária, posiciona-se até com medidas eficientes e eficazes em diferentes

percepções que sustentem a melhoria das condições do trabalho, melhor assistência à clientela

e população.

André e Ciampone (2007, p. 838) corroboram quanto ao perfil de competência dos

gestores, que define como competências consensuais no seu estudo: ter responsabilidade ética

e social; ter visão sistêmica abrangente e de longo prazo; ter comunicação eficaz; saber
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negociar; gerir mudanças e conflitos; desenvolver e aglutinar equipes; ter consciência política;

ser um bom negociador e liderar e trabalhar com planos, ações e resultados.

Para os entrevistados o processo de Gestão em Saúde na Atenção Básica é vista

como uma ramificação de responsabilidade de condução técnico-científica e política

institucional de maior complexidade, o que engloba as ações direcionadas em incidir os

determinantes sociais de saúde vinculadas a APS, de forma em assegurar uma atenção de

saúde para todos:
[...] ser Gestora é uma batalha diária, porque existem as necessidades do
paciente, existem as necessidades dos servidores e existem as necessidades
de cumprimento dos prazos da Secretaria (CAMOMILA).

Na fala de Camomila a batalha diária pode ser a denominação do trabalho. O

conteúdo do trabalho tem caráter de batalha, pois envolve responder, dar solução em três

níveis: ao paciente (usuário), aos funcionários sob sua gestão e aos seus superiores

representados pela Secretaria. E nesse contexto o papel do gestor ainda se modela às

discussões atuais sobre a gestão como área estratégica de mudança.

Em suas considerações Castanheiras (2000, p. 222) refere que a gestão de UBS a

gerência tem sido colocada como área estratégica para a transformação das práticas em saúde,

em função de sua posição entre as estruturas centrais, com poder de definição técnica e

política e a prestação direta dos serviços, próximo da produção da atenção, de profissionais e

usuários do sistema, caracterizando-se como polo privilegiado de tradução das políticas de

saúde em formas concretas de organização dos serviços. Para desempenhar a função de

Gestor de Unidade de Atenção Básica é necessário conhecer o planejamento, estratégias para

sua implementação, programação, entender sobre as formas de contrato, gestão de pessoas,

gestão dos processos de trabalho e do conhecimento, organização da rede de saúde, além das

questões relacionadas à infraestrutura predial e sua manutenção (FRANCO; SANTOS;

SALGADO, 2011, p.60).

Ressalta-se que a proposição dos autores não se traduz em um papel “fácil” ou

“leve” no desenvolvimento de um gestor. Este se coloca em lugar de conciliador de

relacionamentos humanos que podem ser conflituosos e que podem ser gerada no âmbito da

gestão ou como um atravessamento externo a gestão.

Segundo a PNH e Gestão no SUS:
[...] Podemos conceituar a gestão em saúde como a capacidade de lidar com
conflitos, de ofertar métodos (modo de fazer), diretrizes, quadros de
referência para análise e ação das equipes nas organizações em saúde. Além
disso, a gestão é um campo de ação humana que visa à coordenação,
definindo os termos articulação e interação de recursos e trabalho humano
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para a obtenção de fins metas/objetivos. Trata-se, portanto, de um campo de
ação que tem por objeto de trabalho humano que, disposto sob o tempo e
guiado por finalidades, deveria realizar tanto a missão das organizações e
como os interesses dos trabalhadores (BRASIL, 2009, p. 44).

A responsabilidade e abrangência do trabalho dos gestores são muito

diversificadas, com muitas funções e tarefas. A dimensão da gestão do trabalho em saúde é

um processo de construção visando contribuir com ações na Atenção Básica em conformidade

as diretrizes recomendadas pela SMS e Ministério da Saúde.

8.1.2.    Complexidade de ostentação dos recursos e serviços.

Os entrevistados pressupõem que ser gestor é um processo desafiante numa

complexidade de ostentação dos recursos e serviços que responda às expectativas e

necessidades de saúde da população em seu território.

Os participantes destacam-se como desafios permanentes as tensões presentes que

são percebidas no cotidiano da organização nas unidades de saúde:
[...] Gestor na Unidade de Saúde é um desafio gigantesco, porque cada dia
é uma surpresa [...] as demandas municipais que são enormes [...] tem que
disponibilizar os funcionários para atender essas demandas, fora que é
muita cobrança (MAÇA&CANELA).

[...] Ser Gestora de uma Unidade Básica de Saúde é uma função bastante
desafiadora. Eu percebo isso. Até porque são várias problemáticas que a
gente encontra e eu acho que é um desafio diário você construir esse papel
de gestão (MELISSA).

Em geral, os Gerentes ou Gestores só tomam contato com a Gestão em saúde

quando assumem esta função nas organizações, aprendendo no dia a dia e com a experiência

como se portar como responsável pela Unidade de Saúde. O senso comum sobre a Gerência

ou Gestores recorre a habilidades inatas, como bom senso, autoridade, capacidade de tomar

decisões, dentre outros, como suficientes para o exercício de um bom trabalho. Apesar de

muito importante, esta visão deixa de lado o desenvolvimento e a avaliação das habilidades

gerenciais que podem atuar de forma significativa para o bom desempenho gerencial

(MOTTA, 2003, p.256).

Desafios e dificuldades nas perspectivas do processo de Gestão em Saúde, ser

gestor expõem o manejo de situações que revelam contradições presentes nos serviços e

trabalho na UBS e/ou USF, sejam relativas ao pensar ou agir, configurando-se um exercício

permanente da busca da responsabilização no trabalho em saúde.



54

Depara-se com conjunto expressivo no cotidiano na Unidade de Saúde conforme

demanda a relação entre vários sujeitos: profissionais de saúde, usuário, lideranças e gestores:
[...] Ser Gestor numa unidade de saúde hoje, quer dizer enfrentar desafios
inesperados [...] são problemas a serem resolvidos; são anseios a serem
resolvidos; são visões equivocadas que precisa se ter um diálogo, uma
explicação, inclusive uma tolerância, um respeito pela história de quem de
repetente até nem acredita no serviço prestado [...] Gestão nos dias de hoje,
em Unidade de Saúde, é realmente estar preparado para enfrentar todos os
desafios, e saber que diariamente a gente vai ter novidades, vamos ter
muitas alegrias, vamos ter muitas tristezas, mas saber que a cada vivência
dessas é um momento pra gente estar estudando, analisando o que foi de
bom, o que foi de ruim, o que deu de resultado positivo ou negativo, para em
qualquer uma das situações, melhorar cada vez mais a nossa prestação de
serviços (ERVA-DOCE).

A identificação dos desafios dos Gestores em Unidade de Atenção Básica constitui

uma nova interface dialógica, que terá um enorme potencial para a reconstrução das práticas

de saúde. Assim, a corresponsabilização assume importância fundamental no cuidado, que

engloba a construção do vínculo serviço-usuário, a garantia do controle social das políticas

públicas e a gestão dos serviços de saúde (MITRE; ANDRADE; COTTRA, 2012, p. 2076).
[...] Tem dias que parece que estou vivendo um ontem, porque o nosso maior
desafio hoje é tentar resolver principalmente a situação do paciente, os
problemas que ele enfrenta para conseguir ter o acesso ao serviço de saúde,
e as reclamações são sempre as mesmas: é a fila de espera que não anda, é
a consulta que atrasa, é o medicamento que não tem, é o exame que ele não
conseguiu fazer, a gente vai tentando resolver todos os dias sempre os
mesmos problemas, na questão do paciente (CAMOMILA).

Resolver a situação do paciente é um desafio constante do Gestor. Reduzir a

demanda por consulta especializada e exames, especialmente de maior complexidade. Maior

assistência prestada em nível das UBS ou ESF possibilita significativa redução de

encaminhamentos para os serviços de especialidades.

Observando as capacidades dos Gestores apontadas acima, verifica-se que estes

têm potencial para promover mudanças ou legitimar situações dadas, mesmo que

gradualmente e sutilmente, dando direcionalidade ao processo de trabalho das equipes de

saúde. Este entendimento do papel do gestor vem superar a antiga concepção clássica de

gerenciamento, onde administrar era apenas resolver problemas relativos aos recursos

materiais, humanos e estruturais. O que se propõe é um olhar voltado às necessidades dos

usuários do serviço, com flexibilidade e capaz de adaptar-se aos novos desafios e mudanças,

sem deixar de gerir com eficiência e qualidade os recursos humanos e materiais. (RAMIRES;

LOURENÇÃO; SANTOS, 2004).
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8.2. Categoria: entraves no processo de Gestão do Trabalho na Atenção Básica

Chamou atenção a semelhança de problemas que têm gerado entraves no processo

de Gestão do Trabalho na Atenção Básica, as dificuldades envoltas por precariedades nas

infraestruturas dos serviços, limites de autonomia, escassez de profissionais qualificados,

ruídos de comunicação e conflitos.

8.2.1. Precariedade de infraestrutura e limite de autonomia nos serviços

A precariedade de infraestrutura e limites de autonomia nos serviços apresentam-se

uma das fragilidades identificadas e que geram entraves no processo de trabalho de gestão:
[...] Ser Gestora hoje, numa Unidade de Saúde é muito difícil. Enfrentamos
faltas de recursos humanos, faltas de insumos, falta de medicação, falta de
estrutura, falta de manutenção, falta de tudo. Lidar com isso no dia a dia é
muito difícil (HORTELÃ).

A precariedade no ambiente de trabalho emerge na fala de Hortelã. As condições

dadas para o desenvolvimento do trabalho incluem “faltas” que se repetem no discurso. Como

trabalhar diante de estrutura que não oferece o necessário para o bom desenvolvimento da

gestão? Como ser original para sanar problemas para os quais a resolução não depende

exclusivamente do gestor? Essas são questões que permeiam o cotidiano dos gestores na

atenção básica. Soma-se às necessidades o fato de conhecer as demandas no território que

compõe algumas das características gerenciais que têm sido executadas pelo gestor da

Atenção Básica para ampliar o acesso e as ofertas de serviços e fortalecer a APS na função de

porta de entrada preferencial do sistema de saúde no Município de Santos.

No contexto de um sistema de saúde e em referência aos serviços de saúde,

Donabedian (1980) define infraestrutura da instalação como o total de todos os componentes

físicos, técnicos e organizacionais ativos que são requisitos para a prestação de cuidados de

serviços de saúde, que pode ser visto como um dos principais componentes da qualidade

estrutural de um sistema de saúde.

A disponibilidade de equipamentos e materiais, com os recursos necessários é de

fundamental importância para organização dos processos de trabalho e atenção à saúde dos

usuários:
[...] A infraestrutura das unidades de saúde e os equipamentos indispensáveis
para o desenvolvimento das ações na atenção básica. Estrutura física
adequada e disponibilidade de equipamentos e materiais necessários, de
acordo com o quantitativo da população adscrita e suas especificidades, são
de fundamental importância para o acolhimento, a humanização do
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atendimento, a organização dos processos de trabalho e a atenção à saúde
dos usuários (BRASIL, 2013b, pag. 49).

A precariedade de infraestrutura tem trazido implicações sobre a governabilidade

do Gestor, o qual referiram aspectos negativos relacionados ao sucateamento de recursos e

dispêndio de tempo nos processos burocráticos com a falta de agilidade existente na

instituição.
[...] precariedade de infraestrutura, é algo presente, salvo algumas
unidades que tiveram atualmente alguns prédios construídos ou reformados,
mas que na maioria da estrutura, existe sim o sucateamento de recursos de
materiais, às vezes, inclusive para eu me desfazer de um material inservível
há dificuldade, de eu estar arrumando um local adequado para este material.
Então me geram cada vez mais inadequações no ambiente de trabalho
(ERVA-DOCE).

Segundo os gestores entrevistados emergem nas faltas a relação com processos

burocráticos em demasia e hierarquizados em estrutura rígida:
[...] Infelizmente, nós não temos grandes respaldos, nós temos grandes
necessidades, mas são tantas demandas que às vezes até a própria
Secretaria fica perdida com o que a gente precisa resolver primeiro ou com
que eles precisam ter nas mãos primeiro. (CAMOMILA)

[...] Porque nem tudo depende do Gestor da Unidade de Saúde. Então a
gente às vezes precisa de algumas coisas que não são de nossa
governabilidade, então isso é um entrave...  a gente segue uma hierarquia
muito grande. Então muitas vezes a gente não consegue resolver uma coisa
num tempo mais rápido, dar um trâmite mais rápido, porque, a gente
depende de seguir uma hierarquia. Então tem coisas que a gente não tem
governabilidade para resolver rapidamente. Então eu acho que simplificar
esses processos, agilizaria... autonomia para resolver, autonomia total seria
mais rápido (CAPIM LIMÃO).

O tempo para resolução de problemas tem que ser reduzido para se alcançar uma

efetiva resolubilidade, e depende da ação demandada. Nesse caminho, a resolução de

problemas parece estar relacionada às respostas de hierarquias superiores e à limitada

autonomia. De acordo com Cattani (2002, p.43) a autonomia refere-se a um conjunto de

valores e de experiências sociais que se ampara no princípio da livre determinação do

indivíduo, de um grupo especifico ou de um conjunto político maior. Ainda, segundo o autor

o princípio geral autonomista contrapõe-se à lógica autoritária, ao poder decisório e

discricionário empresarial ou estatal-burocrático.

Um estudo realizado no Brasil com gestores do setor público e privado destaca a

insuficiência de recursos financeiros e as fragilidades na gestão em saúde. E que essa última

está relacionada à inexperiência profissional na área de gestão, o retardo na inclusão de novas
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tecnologias que contribuam nos processos de gestão e organização do trabalho (MENDES,

2015). Em relação à inexperiência profissional tem-se que atentar para a deficiente formação

na área de gestão no âmbito das ações de saúde. A inexperiência parece ser tratada, de acordo

com as entrevistas com gestores, na prática cotidiana nas unidades de saúde, ou seja, no saber

fazer o trabalho.

Assim, pode-se afirmar que o sistema continua referendando que os gestores

sofram processo de desconcentração, definida como a delegação de responsabilidade sem a

equivalente delegação de poder decisório, transferindo-se responsabilidades pela

implementação de decisões centralizadas, porém sem a prerrogativa de poder modificá-las

conforme a necessidade local (ANDRÉ; CIAMPONE, 2007, p. 838).

Flexibilidade e descentralização da autoridade são importantes instrumentos de

gestão essenciais para fomentar as ações na APS, ao mesmo tempo, a gestão encontrar um

equilíbrio satisfatório entre a autonomia necessária aos profissionais e a garantia de alcance

dos objetivos esperados seja em UBS e/ou no âmbito da ESF.

Segundo André e Ciampone (2007), ao pesquisar as competências dos gestores de

unidade básica, o autor conclui que os gerentes referiram ser importante as normas e as regras

da instituição nas quais trabalham e ter conhecimento sobre saúde pública, mas não

conseguiram consenso em elencar as competências necessárias para o cargo de gestor de

unidade básica.

Os entrevistados referiram falta de autonomia para realização das atribuições nas

atividades internas e rotineiras da UBS ou ESF, mas quando depende da decisão de outras

ações, envolve todo processo burocrático para continuidade da realização do trabalho com as

equipes multiprofissionais e comunidade:
[...] É mais a questão de autonomia mesmo, pra gente poder gerir de uma
melhor maneira. Então como não temos tanta autonomia, não conseguimos
fazer as coisas da maneira que idealizamos ou que achamos que teria que
ser. E eu acho que a dificuldade de autonomia e comunicação afeta nosso
serviço, porque algumas coisas param onde não deveriam parar aí a gente
não consegue dar continuidade por melhor atendimento, por melhor serviço,
por melhor desenvolvimento da Atenção Básica com ela deveria ser
(HORTELÃ).

Muitos gerentes da área da saúde clamam por autonomia para decidir questões

relativas ao processo de trabalho e que possam alterar a produtividade dos trabalhos sob seu

controle (MAIA, 2000).

Para Mintzberg (2011), a liderança é componente essencial do trabalho do gestor e

pode ser exercida sobre indivíduos e equipes. No papel de liderança o gestor energiza os
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indivíduos a sua volta através da motivação, persuasão, apoio, convencimento, encorajamento

e envolvimento, além de fazer o papel de facilitador e educador.

Boas et al. (1998), salienta que é fundamental diferenciar a postura de assumir

inúmeras funções e articular os processos de trabalho. A primeira diz a respeito a fazer de

tudo um pouco para ser um bom gerente, e a segunda, é a de que como um ator social que

desenvolve ações interdependentes, o gerente é essencial para obtenção de resultados,

eficientes e eficazes.

A observação de Junqueira (1990, p. 297) sobre o papel atual da gerência é que

essa surge hoje como um meio de dar eficácia aos serviços de saúde. Nesse panorama

ressalta-se que, para bom desenvolvimento do papel de gerente a infraestrutura e a logística

das ações compõe o conjunto que interfere nas ações no campo da administração. A prática

administrativa de planejamento, administração, direção, coordenação e controle constitui o

fulcro da gerência. Ainda, Junqueira (1990) afirma que a tarefa de gerenciar é que possibilita

a organização de saúde mudar os níveis de atenção e a qualidade dos seus serviços.

No exercício das suas funções os entrevistados relatam dificuldades na parte de

gestão, as falas a seguir mostram como o gestor descrevem esses enfrentamentos:
[...] Nós temos muitas dificuldades na parte de gestão mesmo, até porque eu
sinto muita dificuldade das minhas coordenações e chefias nos apoiares. Eu
me sinto sozinha às vezes, sozinha com a minha equipe, resolvendo todos os
problemas. Além da falta de mão de obra qualificada, falta de segurança,
tem dia que você tem poucos funcionários para trabalhar, falta também
material, você tem um sistema que não funciona direito que é o MV (Sistema
de Informatização / Policlínicas), então tudo isso, a gente está se sentindo
sucateado, dificulta muito, a gente depende de ter muita criatividade, muita
força de vontade e assim, você nunca desliga você está sempre pensando em
como resolver e apagando o incêndio, então você não consegue... o que me
deixa mais agoniada, é não conseguir ter um planejamento de ações
(MAÇA&CANELA).

Novamente as falas apontam para a precariedade das condições de trabalho

representadas pela falta de mão de obra qualificada e falhas de funcionamento do sistema

informatizado. Esses aspectos compõem entraves no planejamento das ações em saúde nas

unidades de atenção básica.

Conforme Martins e Waclawovsky (2015), a falta de planejamento pode

comprometer seriamente a gestão, acarretando em ações desnecessárias e que não atendem

aos interesses dos usuários dos serviços de saúde.  Corrobora Vieira (2009) quando indica que

o planejamento tem papel vital no direcionamento de ações para que se alcancem os objetivos

traçados. Sem planejamento, as atividades ocorrem por inércia e os serviços funcionam de

maneira desarticulada.
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Nos estudos de Peduzzi et al. (2011, p.632), avaliando o papel da gerência das

UBS/ESF para o desenvolvimento do trabalho em equipe, os autores consideram que a

composição de instrumentos como espaço de trocas e diálogo entre os profissionais, vínculo

entre profissionais e usuários, autonomia das equipes e responsabilização pelo próprio

processo de trabalho exige dos gestores uma ação intensamente comunicativa e de cogestão.

As condições adequadas, harmoniosas, do ambiente de trabalho são fatores que

contribuem para o melhor desenvolvimento do trabalho. De acordo com Andre e Ciampone

(2007, p. 838), ao focarmos o setor público de saúde e, mais especificamente, o papel dos

gestores de Unidades Básicas de Saúde é importante ressaltar que no nível local eles são

reféns de regulamentações que restringem severamente, no plano formal, sua autonomia.

Dentre outras limitações, não contam com orçamento próprio para gerir recursos humanos,

contratar, descontratar, realizar negociações salariais ou instalar mecanismos de incentivo ou

sanção condicionados à produção de metas quanti ou qualitativas. Os funcionários

concursados não podem ser demitidos e, para que ocorra uma simples transferência, o gestor

depende da anuência de instâncias de âmbito regional e central. As questões apontadas

configuram-se como um relevante gargalo da gestão na área de saúde.

A discussão aborda ainda a problemática em torno da falta de definição sobre o

papel do gestor, o que gera transtornos para o profissional no gerenciamento dos serviços de

saúde, quanto à definição de suas responsabilidades, sobrecarga profissional com atividades

além de sua alçada, somando a falta de institucionalização do cargo para o desempenho da

função gerencial, comprometendo a organização e serviços.

A precariedade de recursos e autonomia nas funções gerenciais tem sido

caracterizada um desafio cotidiano do gestor em Unidade de Atenção Básica, a dinâmica em

que essas se processam e os limites dela decorrente. Mishima (1997) nos alerta também que a

função gerencial não implica apenas o domínio dos conhecimentos técnicos, administrativos

por quem os executa, mas também a capacidade de compreender essa dinâmica maior de

determinações sociais presentes na organização dos serviços de saúde.

8.2.2. Recursos Humanos e escassez de profissionais qualificados em Gestão em Saúde

Quanto às dificuldades em relação à gestão de pessoas os entrevistados destacaram

como principais fragilidades: o dimensionamento inadequado que acarreta sobrecargas de

atividades e o despreparo dos profissionais nos processos de trabalho de gestão:
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[...] em relação à escassez de trabalho e ter funcionários capacitados é um
problema que todo Serviço Público, você trabalhar com os funcionários que
você tem ali no dia a dia, e tentar aos poucos identificar talentos, perceber o
momento que o funcionário tá produzindo mais ou produzindo menos, aí
adequar à função, na verdade pelo fato de eu já ter uma vivência com os
funcionários, já conhecer um pouco do perfil deles, isso facilita um pouco.
Mas questão da escassez de recursos humanos é difícil porque você acaba
sobrecarregando aqueles que ainda estão, e isso é difícil porque você sente
uma pressão, porque você como Gestora, você precisaria resolver essa
questão, mas é uma situação que não depende da gente, então trabalhar isso
com eles de tentar motivar, de tentar cuidar dos que ainda a gente tem, é
bastante difícil (MELISSA).

[...] principalmente na nossa área a gente vem vivenciando uma escassez
realmente de profissionais em número de profissionais e suporte
principalmente para alguns, né. Hoje a gente vê muitos profissionais
trabalhando de uma forma doentia, na realidade a gente não tem um suporte
clínico, suporte psicológico porque hoje vivemos sobre pressão, até mesmo
pelo número baixo de pessoas para assumir alguma responsabilidade (CHÁ
VERDE).

Na gestão de Recursos Humanos para a atenção primária, a contratação por

concurso público coloca-se como uma estratégia essencial, para facilitar a fixação de

profissionais, embora não suficiente para manter os profissionais em suas posições de trabalho.

Um fator limitante é a não vinculação desta estratégia à definição de plano de carreira

específico para a área da saúde (MENDONÇA; GIOVANELLA; ESCOREL, 2010, p. 2359).

Nos discursos de Melissa e Chá Verde sobressaem as questões referentes ao

adoecimento do trabalhador da saúde e a pressão sobre os gestores. O trabalho é desenvolvido

em condições precárias já apontadas, como a falta de autonomia e as responsabilidades

delegadas aos gestores e soma-se a essas a pressão sobre o trabalhador. Não importa qual

sejam as condições o trabalho tem que ser realizado, as ações têm de ser desenvolvidas e a

resolubilidade é meta importante a ser alcançada.

Nesse contexto, André e Ciampone (2007, p. 839) apontam que os gestores de

UBS são despreparados para assumirem sua função, tal como se observa, são um nó crítico

importante do serviço público, pois propicia discrepâncias quanto à liderança necessária para

conduzir processos de mudanças e executar as políticas de saúde, levando à manutenção de

projetos que necessitam ser superados. Os autores indicam importantes questões, mas não

descrevem que o despreparo para assumir funções é decorrente da deficiência de formação no

âmbito geral da saúde coletiva e das responsabilidades com os trabalhadores que assumem

cargos de gestores em unidades de saúde, incluindo a unidade básica. Acrescenta-se que ao

utilizar suas intuições nas vivências cotidianas os gestores se encontram em condições de

vulnerabilidade que podem gerar agravos a saúde desses trabalhadores. Verifica-se ainda que
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construir competências para as UBS é ainda um projeto individual de alguns gestores, sem

condução pelo governo federal, estadual e municipal.

Alves, Penna e Brito (2004, p.442), mencionam que a questão da competência

também é um fator que compromete significativamente a gestão em saúde, pois em virtude do

despreparo dos gestores em saúde, há grandes distorções na atuação destes gestores, sendo

essas distorções manifestadas através de algumas dificuldades em seu cotidiano de trabalho

com falta de compreensão das estratégias governamentais, ocasionando entraves para que o

gestor assuma uma postura de liderança. Esta atitude é fundamental à realização do trabalho

com a comunidade e com as equipes multiprofissionais.

A questão do dimensionamento de pessoal é foco de atenção dos gestores, por

interferir diretamente na eficácia da qualidade. A demanda e a complexidade de atendimento

têm sobrecarregado os profissionais:
[...] A falta de recursos humanos é constante. O próprio funcionário que se
disponibiliza a estar prestando sua assistência. Chega um momento que há
um desgaste, porque é muito difícil à substituição de um funcionário
afastado e isso vai gerando um quadro de recursos humanos aonde chega
perto de 50% de funcionários afastados, e os 50% ou um pouco mais que
seja 50 ou 60% trabalham de uma maneira totalmente desgastante, que vai
gerar outros afastamentos futuros (ERVA-DOCE).

A fala de Erva-Doce nos chama atenção para o fato do ciclo de adoecimento pelo

trabalho em que os adoecidos se afastam, o número de trabalhadores para dar conta do

processo de trabalho encontra-se então reduzido e com a carga de trabalho para os que se

mantém na ativa leva ao adoecimento desses trabalhadores. Atravessando esses ciclos

encontra-se o gestor que tem como ação conseguir levar o trabalho a frente com o contingente

que sobra a trabalhar e por sua vez esse gestor pode também adoecer.

Ressalta-se que a gestão de Recursos Humanos é a parte importante do

desenvolvimento do trabalho em qualquer organização de saúde e está vinculada diretamente

à qualidade do atendimento e do serviço prestado aos usuários. Por essa razão torna-se

relevante pensar na adequação dos quadros de profissionais, considerando ainda que “os

trabalhadores do setor de saúde constituem a base para viabilização e implantação dos

projetos, ações e serviços de saúde disponíveis para a população” (BRASIL, 2005). É

necessário ainda construir um trabalho em ambiente saudável e distante de condições

precárias.

A rotatividade de profissionais constitui importantes obstáculos, descontinuidade

de processos iniciados pelos gestores, e desmotivação de trabalhadores e profissionais:
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[...] principalmente no último ano que nós passamos por três coordenações
e com isso as informações vêm muito truncadas, são trocadas a todo o
momento, e infelizmente quando as pessoas que assumem a chefia da Gestão,
não tem o conhecimento de como funciona a Rede eles acabam
atrapalhando a gente que está aqui em baixo, tentando desenvolver um bom
trabalho. Então, acaba atrasando algumas coisas e acabam nos
confundindo em outras e acabam muitas vezes não conseguindo suprir as
necessidades da Unidade e da equipe, que, diga-se de passagem, vem
sofrendo já a um bom tempo com a escassez de profissionais, não só nas
áreas de enfermagem, mas nas outras áreas também, nas áreas
administrativas, inclusive nas áreas médicas (CAMOMILA).

[...] a verdade o que a gente tem vivenciado nesse ano foi desafios em
relação em mudança de coordenação. Então foi um período bastante
instável para nós, então estar à frente de uma unidade que o departamento
está sofrendo algumas mudanças, é um período bastante difícil para todo
mundo. Até para você entender quais são as novas propostas e tudo mais,
então é um processo que exigiu muito da gente, muita calma, esperarem as
coisas realinharem (MELISSA).

A contratação de Coordenadores de Saúde na CORABS / DEAB, tem sido

permeada por processos decisórios da SMS no intuito de fortalecer a Atenção Primária e

proporcionar aos gestores em Unidade de Atenção Básica o manejo de gestão mais eficiente e

responsável, o qual responda as demandas e necessidades de saúde provenientes no Município

de Santos.

De acordo com Andre; Ciampone (2007, p.835) existe a subjetividade permeando

as relações de poder advindas da dimensão político-partidária. A ascensão à posição de gestor

de UBS não é decorrente de avaliação meritória, mas proveniente de indicação política,

relações de amizade e confiança mantidas com o superior hierárquico imediato ou com

instâncias políticas superiores. Por exemplo, cada vez que muda o Prefeito, ocorrem

indicações para cargos considerados de confiança, que se estendem também aos escalões

técnicos no âmbito dos serviços de saúde, gerando descontinuidade de ações em função de

interesses partidários e não em função de avaliações ancoradas em necessidades reais.
[...] O que me falta hoje, são profissionais enfermeiros, profissionais de
enfermagem, e os auxiliares de odontologia que isso traz alguns entraves
para o atendimento. Eu tenho alguma dificuldade de aceitar, ou não temos
de onde tirar o profissional. Já fui atrás algumas vezes, já corri, já liguei, já
conversei diversas vezes com as minhas chefias, mas infelizmente eles não
têm muito que fazer. Infelizmente, é o modelo hoje que é adotado de
diminuir sempre, de cortar custo sempre, mas quem está sofrendo somos nós
aqui na ponta, com a falta do profissional para realização dos serviços
(CAMOMILA).
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A fala de Camomila destaca-se a dificuldade no dimensionamento adequado de

pessoal, considerando as reais demandas dos serviços e perspectiva da equipe proporcionar a

assistência adequada aos usuários da UBS.

A força de trabalho em saúde inclui os profissionais servidores, contratados,

terceirizados, empregados temporários, enfim todos aqueles que direta e indiretamente estão

trabalhando para o cumprimento da missão da SMS que é, em última instância, prestar o

cuidado em saúde (GIL et al., 2016, p. 23).·· .

8.2.3. Ruídos de comunicação e conflitos

Os entrevistados também mencionaram desafios e fragilidades no trabalho de/em

equipe. Os ruídos de comunicação acarretam transtorno (conflitos) para o profissional e,

gerenciamento dos serviços de saúde:
[...] Em relação ao ruído de comunicação, comunicação é uma coisa
que a gente precisa ir trabalhando também, e isso muito na equipe,
porque isso prejudica demais os relacionamentos e você tendo uma
equipe que está fragilizada, um relacionamento ruim ali no dia a dia é
difícil, porque somos nós que prestamos assistência, então isso
atrapalha no resultado daquilo que a gente está oferecendo. Eu como
Gestora, a gente começou a fazer as reuniões de equipe. Eu priorizei
pra gente retomar as reuniões de equipe, porque era o momento da
gente estar mais próximos, se comunicando, ter aquele momento da
gente parar e tentar construir as coisas juntos, das informações
começarem a ficarem mais lineares e a gente começar a se entender
melhor. Então foi uma coisa que consegui retomar, e isso foi bastante
positivo, mesmo assim como há bastante tempo não tinha reunião de
equipe, ainda a equipe não entendeu que esse é o nosso momento da
gente acertar as situações, de ficar mais claro as relações no nosso
dia a dia, que é uma situação positiva para a equipe, que é o momento
de se reunir e ter esse momento de melhor comunicação (MELISSA).

A comunicação é um dos papéis fundamentais do gerente, para relacionar-se com

as pessoas, comunicar-se com a equipe, sempre aberto ao diálogo e à negociação para

alcançar a concordância do grupo.

A característica do trabalho na Atenção Básica, conformada em equipes, exige

para a adequada coordenação das ações executadas e serviços prestados, a necessidade de

comunicação e interação constante entre os profissionais. De acordo com Peduzzi et al. (2011)

a literatura nacional e internacional converge no entendimento que a comunicação é condição

sine qua non para o trabalho da equipe.

A comunicação na relação entre os sujeitos (profissionais e usuários) nem sempre

apresenta um canal de comunicação efetiva com os diferentes níveis, sendo um elemento-
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chave a ser enfrentado nas tarefas concretas de gestão e que sejam capazes de modificar para

melhorar as condições de saúde e atendimento resolutivo:
[...] Olha, eu visualizo que o que mais me atrapalha nas conquistas pelos
objetivos na Gestão, é a dificuldade em traduzir os interesses. Eu digo isso
de forma abrangente, que por mais que na hora de tentar entender a
dificuldade que o nosso usuário está querendo, eu tenho também a
dificuldade em passar para os meus superiores as necessidades que eu
preciso estruturar na unidade para poder resolver aquela demanda do
munícipe. Então, eu tenho diversos outros problemas, mas com certeza o
maior é essa abertura para a comunicação. A falta de tempo, os problemas,
a economia em RH, isso aí tudo faz com que a gente precise trazer respostas
muito rápidas e não existe resposta rápida que venha de uma forma
satisfatória, se a gente não usar de diálogo. E em dias que o diálogo hoje,
que não tem tanto tempo para estar presente então isso acaba fortalecendo
assim o meu maior apontamento para essa maior dificuldade. Então
baseado em todo entendimento, e mais a falta de tempo, eu entendo que a
comunicação é o que mais fragiliza na Gestão. O que mais poderia
colaborar numa melhoria é ter mais abertura, mais clareza e mais verdade
nos assuntos (ERVA-DOCE).

[...] é uma situação muito delicada que a gente tem que administrar essa
comunicação, essa fragilidade de comunicação, justamente para não
colocar todo nosso trabalho, em prejuízo, todo nosso trabalho (CAPIM
LIMÃO).

O conflito é um tema complexo, está presente no cotidiano do trabalho coletivo, e

objeto de estudos em funções dos diferentes tipos que podem trazer para as organizações.
[...] falhas na comunicação geram mal entendidos que acabam gerando
conflitos. E aí, a minha atitude frente ao conflito qual é? Eu procuro
administrar isso, porque assim, desde que eu cheguei à unidade de saúde eu
procurei trazer a equipe, valorizar a equipe, as suas individualidades, os
seus talentos, então quando eu tenho que administrar um conflito eu sempre
levo isso em conta. Eu converso, eu elogio e depois eu sugiro a mudança,
uma mudança pontual aqui ou ali, para estar evitando este conflito entre os
funcionários. É uma parte que é difícil né? A gente ainda tem que melhorar
muito, ler, fazer outros cursos, mas é muito importante, porque q
comunicação é tudo né? E às vezes essas falhas geram conflitos por
próprios mal entendidos mesmo, entre um funcionário e outro e se isso não
for sanado vai ocasionar o que? Problemas na equipe que vão gerar
problemas para a Unidade como um todo (CAPIM LIMÃO).

Lidar com conflitos, consiste exatamente na escolha e implementação de

estratégias mais adequadas para se lidar com cada tipo de situação. Para trabalhar a

negociação na gestão de conflitos, é importante separar as pessoas dos problemas; concentrar-

se nos interesses e não nas posições e criar alternativas por meio de critérios objetivos.

O conflito acentua-se quando não há estruturação e suporte assistencial adequado

para suprir o atendimento da demanda reprimida:
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[...] No meu dia a dia, a gente gerencia muito conflito. A gente gerencia
conflito de profissionais, dos munícipes, e essa é uma parte desgastante
(CHA MATE).

No cotidiano do trabalho em saúde nem sempre a interação entre os trabalhadores,

entre esses e a gerência, resulta em entendimento, sendo frequente a manifestação de conflitos.

Nos estudos analisados por Carvalho, Peduzzi e Ayres (2014) os resultados foram

triangulados e apontam a convivência de distintas concepções de conflito. Foram tipificadas

seis modalidades de conflitos, relacionados à falta de colaboração no trabalho; ao desrespeito

decorrente de relações assimétricas entre trabalhadores; ao comportamento do funcionário

problema; aos problemas pessoais; à assimetria com outros níveis de gestão e à infraestrutura

deficitária dos serviços.

Os respondentes apontaram ainda causas que estão relacionadas provenientes de

problemas de comunicação. O Gestor tem direcionado estratégia mais adequada para

solucionar ou reduzir os conflitos que acontecem no ambiente do trabalho:
[...] tenho profissionais que muita das vezes, se veem em conflito com o
munícipe, servidor e munícipe, e muita das vezes, eu não deixo ficar frente
da situação, muita das vezes tirando ele de dentro desse conflito, relocando
ele em outro local, para que ele não fique exposto a um novo conflito (CHA
VERDE).

São sintomas de presença de conflitos nos locais de trabalho: hostilidade,

alienação, tensão, ansiedade, competição, desentendimento, entre outros.  Há conflitos que, na

sua resolução, permitem o crescimento da equipe. Há outros que evoluem para

comportamentos nocivos que comprometem e prejudicam o trabalho da equipe (GIL et al.,

2016).

Para MATUS (1996), os processos de mudanças no interior das organizações

causam conflitos de interesses, pois de um lado existem forças que querem mudanças e de

outro, as que querem a manutenção da situação tal como está. Assim, para que as mudanças

ocorram, há necessidade de estratégias voltadas à construção de viabilidade, por sua vez, há

confronto de interesses.

8.3 Categorias: desafios evidenciados pelos Gestores em Unidade de Atenção Básica

Os desafios para os gestores são enormes e expressam suas responsabilidades no

pleno funcionamento dos serviços, sendo determinantes de suas funções gerenciais: ofertas de

serviços, monitoramento das ações pactuadas pela SMS e fortalecimento da EPS.
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8.3.1. Determinantes da Gestão em Saúde na Atenção Primária

Os entrevistados identificaram os principais desafios e dificuldades determinantes

da Gestão no âmbito da UBS:
[...] É atender a diferente população que tem no meu território. Então eu
tenho a população que vem de uma parte mais esclarecida, mais afortunada,
mais questionadora e impositora, mas que eu tenho que entender essa
população de uma maneira que eles acham que é a correta, e também tem a
população mais simples, que é uma população que talvez aceite muito mais
coisas e tenho também a dificuldade da população ter faixas etárias muito
diferentes. Então a gente atende de 0 a 100 e o fluxo por ser muito grande
em todas as faixas de idade. Nós notamos um aumento muito grande de
usuários, devido à situação financeira que está ocorrendo no nosso país e
aumentou o número de pessoas que perdeu o convênio particular que agora
são usuários do SUS. E às vezes, essas pessoas são as maiores dificuldades,
porque elas não entendem como realmente funciona uma rotina de Atenção
Básica (HORTELÃ).

Corrobora-se com Lucchese (2003, p.445) quando este menciona a equidade como

um grande desafio a ser enfrentado pelos gestores públicos, pois há a necessidade de se

reduzir as diversas desigualdades em saúde por meio de tarefas concretas de gestão que sejam

capazes de modificar para melhores condições de saúde daqueles que se encontra em

situações menos favorecidas.  A equidade é um princípio ético que dá condições ao direito à

saúde, dessa forma é fundamental que os serviços de saúde atendem às necessidades de saúde

dos usuários de acordo com os níveis de atuação (MARTINS; WACLAWOVKY, 2015).

Para Fernandes et al. (2009, p.1542), a reorientação das funções gerenciais pode

ser uma estratégia de consolidação do SUS, direcionando o processo de trabalho das equipes,

melhorando as relações interpessoais e a satisfação do usuário. Para o autor, o gestor possui

caráter articulador e integrativo, sendo determinada e determinante no processo de

organização do serviço. O gestor destes serviços precisa lidar com as limitações próprias no

setor de saúde, como déficit de pessoal e material, conflitos interpessoais, informações e

dados em saúde, planejamento das ações, alcance de metas.

Escassez de recursos financeiros, estrutura inadequada e o planejamento

fragmentado nos Serviços de saúde, essa dimensão tem sido preocupante e muitas vezes

fogem da governabilidade do gestor:
[...] tem coisas que fogem da governabilidade da Atenção Básica, que a gente
depende de um trabalho em rede, muitas vezes a gente necessita do Estado, do
Federal e são coisas que não dependem da gente para resolver
(MAÇA&CANELA).
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[...] a Atenção Básica é o nível primário de atendimento na saúde. Então o
paciente chega aqui com demandas também que não são de atendimento
primário, mas eu acho que nós temos também que encaminhar o paciente,
orientar, porque o paciente tem que sair com um uma resposta da unidade
(CAPIM LIMÃO).

[...] os maiores desafios é você manter a política, que hoje já existe. Você
manter um serviço funcionando dentro da política. Volto a falar, estou
repetindo, mas é dentro da política e com toda essa falta de infraestrutura,
com toda essa falta de RH, com toda essa falta de comunicação, com
definições, então, é complicado porque, o desafio se torna muito maior (CHA
VERDE).

Investigar o que pensam os gestores de unidades de Atenção Básica é um caminho

promissor na perspectiva de uma agenda permanente de construção de um Sistema de Saúde,

que responda às expectativas e necessidades de saúde da população em seu território.

8.3.2. Educação Permanente em Saúde

Suscitam-se a necessidade da EPS como importantes estratégias de atualização aos

profissionais e necessários que se ocupe com a educação em serviço:
[...] os maiores desafios a meu ver, no meu caso são dois: O primeiro é você
aprender toda parte burocrática, porque quando a gente tá como na
assistência, você tem o seu trabalho que você já desenvolve há muito tempo
e como Gestora, você tem toda uma parte administrativa e burocrática.
Então isso aí a gente tem que aprender e isso só com o tempo que a gente
vai aprendendo (ERVA-DOCE).

[...] Em relação à escassez de trabalho e ter funcionários capacitados é um
problema que todo Serviço Público tem, você trabalhar com os funcionários
que você tem ali no dia a dia, e tentar aos poucos identificar talentos,
perceber o momento que o funcionário tá produzindo mais ou produzindo
menos, aí adequar à função (MELISSA).

A PNEPS foi instituída pelo MS, por meio da portaria nº 198/GM, de 13 de

Fevereiro de 2004.  A EPS, a partir do pressuposto de aprendizagem no trabalho constitui-se

em uma oportunidade ímpar de transformação das práticas no cotidiano das organizações e

dos serviços de saúde. A construção do conhecimento a partir das experiências dos

trabalhadores e da realidade local em que estão inseridos torna-se uma ferramenta potente

para o envolvimento e conscientização dos profissionais (BRASIL, 2004).

A relação entre EPS e condições sensíveis a gestão na atenção primária ainda é

incipiente, os relatos ilustram alguns desses aspectos:
[...] informações pertinentes ao meu trabalho como Gestora, algumas coisas
eu recebi, e a grande maioria eu aprendi meio que sozinha, ligo para um
colega, ligo no departamento responsável, ligo na Secretaria, procuro na
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Internet, procuro em Diário Oficial, remexo em arquivos antigos da
Unidade, e assim eu vou aprendendo, porque eu quando vim a ser Gestora,
eu vim com pouco tempo de Prefeitura. Eu vinha de outra realidade. Eu vim
de outra cidade trabalhar aqui, além de ser recém-formada ainda. Então
todos os dias eu tenho que me obrigar a pesquisar, a correr atrás, para
conseguir desenvolver o meu trabalho diário. É mais difícil desta forma,
mas o serviço está progredindo (CAMOMILA).

A PNAB reconhece o caráter e iniciativa ascendente da EPS, e a importância de

que “cada equipe, cada unidade de saúde e cada município demandam, proponha e desenvolva

ações de EPS tentando combinar necessidades e possibilidades singulares com ofertas e

processos mais gerais de uma política proposta para todas as equipes e para todo o município”

(BRASIL, 2006c).

As discussões de Seidl et al. (2014, p. 96) indicam que a gestão na Atenção Básica

precisa considerar as relações de trabalho, situação em que a participação dos sujeitos seja

fundamental para a efetividade dos serviços. Pensar formas diferenciadas de gestão inclui a

observação das políticas de saúde, a estruturação e organização dos serviços, a definição

qualitativa e quantitativa de pessoal, a estruturação de programas de EPS, razão da contínua

necessidade de aprimoramento e revitalização do processo de trabalho e a consequente

qualificação da atenção em saúde.

Observa-se que, além da falta de capacitação e qualificação adequada para esses

gestores, o mercado da saúde é exigente, e vive a busca da excelência de qualidade em seus

setores e serviços prestados. Tomando por base os estudos, Andre e Ciampone (2007)

descrevem que o gestor despreparado para tal é hoje um dos nós críticos do serviço público,

pois propicia discrepâncias quanto à liderança necessária para conduzir processos de mudança

e executar políticas de saúde, levando à manutenção de projetos que devem ser superados.

Conforme Mintzberg (2010), em seu livro “Managing: desvendando o dia a dia da

gestão”, é necessário refletir que há algumas décadas, quando se pergunta aos gestores o que

aconteceu no dia em que se tornaram gestores, os mesmos respondem que “nada”. Em geral,

os gestores não recebem nenhum tipo de treinamento ou orientação, tendo que aprender a arte

da gestão geralmente sozinhos.
Para Ximenes-Neto e Sampaio (2007, p.691) a qualificação dos

trabalhadores de saúde, principalmente os da ESF, é de fundamental

necessidade, devido aos avanços teóricos, organizacionais, tecnológicos e

políticos ocorridos e a diversidade, tanto do campo da atenção, como da

gestão no território, o que impõe, diariamente, novas situações a serem

enfrentadas. A Educação Permanente em Saúde permite a resignificação do
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processo de trabalho, por sua prática ser desenvolvida em serviço, e a

apropriação efetiva do território, com suas necessidades de saúde sentidas ou

não.

Preconiza-se que os Gestores em Unidade de Atenção Básica, estejam inseridos no

processo de EPS para que possam contribuir com ferramentas e subsídios à gestão em

consonâncias às políticas públicas de saúde no SUS ao âmbito da Atenção Primária.

8.4. Categoria: Êxito do Gestor na Unidade Básica de Saúde

A fala dos sujeitos relatam experiências sensibilizadas por meio de sua Gestão em

Saúde, expressa o êxito das ações em suas plenas potencialidades e inovações. Em suma,

garantir o acesso, a integralidade, a resolutividade, e a longitudinalidade do cuidado na

efetividade de APS e do SUS.

8.4.1. Potencialidades e êxito das ações na Gestão em Unidade de Atenção Básica

Os gestores buscam alicerçar suas idéias e percursos inovadores que consideram

as potencialidades e êxito de suas ações na efetivação de um sistema de saúde que atende às

necessidades da população no âmbito da Atenção Primária:
[...] desenvolvi alguns circuitos de orientações, onde a população é
convidada a participar dessas atividades. Sala por sala, tem um grupo
falando sobre determinado assunto. No meio desse circuito, a gente
oferece um cafezinho, um lanchinho, um espaço também para as
pessoas se confraternizarem e a finalização está com o entendimento
maior sobre o que são cuidados de saúde, o que é o autocuidado,
quais as vantagens na prevenção e não na busca pela cura (ERVA-
DOCE).

O diálogo com os trabalhadores e equipe de saúde podem construir-se

oportunidades para novos pactos, arranjos e novas iniciativas construídas e acordadas entre os

atores e sujeitos envolvidos na produção do trabalho em saúde na Atenção Básica (GIL et al.,

2016). O gestor inviste tempo e atenção à gestão da sua força de trabalho em saúde,

prevenindo conflitos e desgastes desnecessários, nos diferentes espaços de negociação e

decisão existentes, formais e informais:
[...] Bom, existem várias. Como Gestor, a gente, vou dar um exemplo
até recente, eu pedi para puxar, fazer um levantamento em relação
aos nossos atendimentos com os pacientes, onde foi feito coleta de
escarro, para o exame de BK(tuberculose), a gente vê aí num gráfico
de 2017, foi realizado a coleta de 87 Munícipes apenas, 2018 a partir
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do momento que eu comecei a assumir foi para 232 e esse ano que se
completa quase um ano que estou na Unidade, a gente tá chegando
quase nos seus 1.000, ou seja, 893 coletas. Isso na realidade se torna
pelo menos um item que a gente alcançou êxito, como outras coisas.
Hoje a gente trabalha com sistema de PDR (Participação Direta nos
Resultados) em relação ao nosso Município e a gente vem alcançando
sempre acima da meta estabelecida pela nossa Unidade. Volto a falar
uma coisa bem precisa foi essa questão dos pacientes de coleta de BK
para detecção da Tuberculose e outras coisas a gente tem bastante
alcançado dentro da nossa unidade (CHA VERDE).

[...] o que mais alcançou êxito nesse período que eu estou aqui como
Gestora nesta UBS, foi o fato de eu valorizar a equipe. Então eu
procuro valorizar a equipe nos seus dons e nos seus talentos. E dessa
maneira, eu consigo realizar todos os projetos que eu desenho para a
Unidade (CIDREIRA).

[...]  uma atitude nossa que alcançou êxito, foi de uma gestante que
era usuária de crack, era o sexto filho dela, todas as outras cinco
crianças já estavam em abrigos, e nessa sexta criança durante seis
meses do período gestacional a gente conscientizou com muito amor,
com muito carinho, com muita paciência, para que ela entendesse o
papel dela como mulher e depois como mãe. Infelizmente, ela perdeu
a guarda dessa criança, mas, por outro lado, ela reencontrou a
família (CHA MATE).

Os entrevistados destacaram várias iniciativas e êxito que convergem para a

extensão de acesso e cobertura referente ao atendimento de algumas policlínicas aos sábados

(Mais Atenção Básica), cujo processo tem evidenciado resultados que apontam melhorias nos

serviços e ações de saúde:
[...] O maior êxito aqui, eu acho foi finalmente conseguirmos
transformar a nossa unidade que era de Atenção Básica, em unidade
de saúde da família. Porque é um modelo que dá certo, que trabalhar
fortemente a prevenção das doenças e olhar os pacientes de outra
forma. Sem você se focar tanto na especialidade e sim no paciente de
forma globalizada, ver o paciente como um todo. E também aqui, no
nosso Mais Atenção Básica, que nós abrimos aos sábados, com
atendimento para a população, e a gente foca muito nas ações de
educação e vacinação (MAÇA&CANELA).

[...] minha unidade faz parte do programa de Atenção Básica, com
extensão no horário de atendimento (MAIS ATENÇÃO BASICA).
Então a gente atende também aos sábados de abril para cá, e esse
processo ai da transição, o período de atendimento, eu também
percebi que a equipe questionou bastante, os médicos não entendiam
a necessidade disto, então esse período da mudança, eu tentei trazer o
lado positivo que isso teria tanto para nós quanto para comunidade, e
a partir daí eu entendi que seria uma tendência que a gente ia fazer
parte desse processo, e comecei a articular e planejar melhor para
garantir esse atendimento aos finais de semana (MELISSA&FLOR DE
LARANJEIRA).
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As experiências inovadoras demonstraram a evolução qualitativa de novas

perspectivas de um líder com características inspiradora e motivadora, que conduz a equipe e

usuário. Trata-se de um papel transformador do Gestor, que desempenha funções de gestão e

execução dos mais variados serviços e ações, constituído seu compromisso na transformação

social diante de diversas experiências exitosas na Atenção Primária.

De acordo com Merhy; Feurwerker (2009), as práticas em saúde, como toda

atividade humana, são atos produtivos, pois modificam alguma coisa e produzem algo novo.

O modelo de atenção à saúde predominante em nossos serviços ainda está centrado na

organização das ações a partir dos problemas ou situações específicas, como pré-natal, exame

preventivo de câncer, hipertensão e entre outros. E isto reduz a dimensão do cuidado voltado à

integralidade do sujeito, ou seja, à atenção integral.
[...] Eu tenho como experiência exitosa que já tem um ano já o fato de
nós termos conseguido mais 2(dois) médicos para a Unidade, depois
de muito custo, depois de conversar, na verdade nós resolvemos com
ampliações de carga horária. Com essas ampliações, eu consegui a
transferência de dois médicos para minha Unidade, onde hoje não
tenho fila de esperar para atendimento clínico, enquanto algumas
colegas e pacientes de outra Unidade tem que esperar 1 mês, 2, 3. Eu
tenho consultas para a mesma semana. Se for uma Urgência, claro
que vai ser avaliado e colocado no mesmo dia, mas as consultas
clínicas estão para 5 dias. Isso para mim é um êxito (CAMOMILA).

[...] Foi à formação de linhas de cuidados diferenciadas em grupo.
Então sentei junto com a minha enfermeira assistencial, montamos,
elaboramos um grupo de hipertensos, e hoje a gente consegue
acompanhar e orientar muito melhor essas pessoas a cada semana
tem grupo, têm dois horários, o envolvimento deles é grande e nós
conhecemos o nosso paciente. E um grupo de gestantes, porque temos
uma média bem alta de Gestantes aqui, então são quase 100 gestantes,
onde a gente conseguiu iniciar um grupo da maneira que elas se
sentissem confortáveis para expressar o que elas realmente sentem
dar continuidade, assim alinhando o relacionamento da unidade com
os profissionais que aqui trabalham (HORTELÃ).

A linha de cuidado em saúde deve ser fruto de uma grande pactuação entre os

atores envolvidos nos serviços e recursos assistenciais, centralizando o usuário no processo de

produção de saúde e favorecendo o trabalho integrado, e não apenas partilhado. E é por meio

das equipes da ABS que as responsabilidades sobre o cuidado se manifestam de forma

veemente, já que são estas as gestoras de seus projetos terapêuticos, dos vínculos e dos

cuidados ao usuário por meio de referências e contrarreferências vinculadas ao Sistema Único

de Saúde (BRASIL, 2001a).

A integralidade das ações, além de ser um princípio norteador do SUS, é

primordial para que a gestão em saúde alcance êxito. Uma equipe comprometida com o
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trabalho coletivo pode ser muito benéfica aos usuários dos serviços de saúde. Em relação ao

trabalho em equipe multiprofissional,
Deve considerar a valorização dos diferentes sujeitos implicados no
processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores;
fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos; aumento do
grau de co-responsabilidade na produção de saúde; estabelecimento de
vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão;
identificação das necessidades sociais de saúde; mudança nos modelos
de atenção e gestão dos processos de trabalho, tendo como foco as
necessidades dos cidadãos e a produção de saúde (OLIVEIRA;
COLLET; VIERA, 2006, p. 278).

O êxito das iniciativas construídas pelos Gestores em Unidade de Atenção Básica,

e o diálogo com os sujeitos envolvidos na produção do trabalho em saúde, tem sido

contribuído na efetivação da garantia de integralidade da atenção à saúde de forma integral,

universal e equânime.

O atual cenário de serviços na Atenção Básica tem repercutido os gestores na

forma como organizam-se as equipes, fluxos de serviços e acessos aos usuários.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As políticas públicas adotadas pelo SUS têm passado por sucessivas

transformações em cenário de conjuntura, à crise política, contenção de gastos públicos,

transições demográficas e sociais. Todos esses fatores têm sido influenciados na APS, o que

demanda o desdobramento da própria capacidade dos Gestores em Unidades de Atenção

Básica diante aos inúmeros desafios e dificuldades no cotidiano de trabalho.

A concepção dos trabalhadores na APS que exercem o cargo de Gestão na Unidade

de Atenção Básica no Município de Santos, “ser gestor” constituiu-se por relações complexas

nos processos de trabalho, que agem, interage, dialogam e retroagem na solução de muitos

problemas provenientes a dimensão administrativa, político-institucional e reestruturação

produtiva na saúde.

Os provimentos e recursos efetivos de infraestrutura física, logística, insumos e

Recursos Humanos nas UBS e/ou USF, têm sido considerados importantes desafios aos

Gestores em Unidade de Saúde para manter o equilíbrio das ofertas de serviços e atendimento

às necessidades de saúde da população adscrita.

Foi possível compreender as inúmeras dificuldades do trabalho de Gestores em

Unidade de Atenção Básica, que repercutem em organizar o fluxo, as ofertas e serviços,

conforme as características singulares das Policlínicas (UBS ou USF) em áreas geográficas

distintas no Município de Santos.

As ações de EPS relacionadas aos processos de trabalho de Gestão, ainda é

apontada pelos gestores como incipiente, embora imprescindível à formação de profissionais

mais preparados e qualificados no exercício em suas funções e dimensão técnica do trabalho

de Gestão em Saúde no âmbito da APS.

No que tange aos processos de comunicação, os Gestores têm ostentado

importantes desafios alinhados ao aprimoramento das estratégias de comunicação mais eficaz

e que sejam capazes de intervir os ruídos e conflitos existentes. A importância em melhorar as

relações humanas, evoluir e atualizar os processos de trabalho, assim, potencializar a força do

trabalho e outras formas de coletividade nas UBS e USF.

O engajamento da Gestão em Saúde na Atenção Básica é fundamental para

possibilitar a ampliação do acesso e ponderar os enfrentamentos dos determinantes e

condicionantes de saúde. Instigar arranjos dinâmicos a que se propõe no processo de trabalho

das equipes de Atenção Básica, reunindo a força de trabalho, usuários e comunidade.
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Apesar dos complexos cenários e desafios do SUS, os Gestores na Unidade de

Atenção Básica no Município de Santos têm desempenhado esforços para a melhoria contínua

da Gestão em Saúde na Unidade Básica ao êxito das ações de saúde condizentes as diretrizes

da PNAB, necessárias ao desenvolvimento e fortalecimento da APS.

É fundamental promover a participação dos Gestores em Unidade de Atenção

Básica em EPS, visando discutir mecanismos que possibilitem a Gestão transformá-la em

ações mais efetivas no exercício crítico, técnico-científico e político-institucional, capazes de

intervir no atendimento da Unidade num sistema funcional e resolutivo.

Os Gestores das Policlínicas de Santos destacaram a missão em prover a Gestão

em Saúde de forma eficiente e eficaz nos processos de trabalho das equipes e a atenção à

saúde dos usuários. Ficou evidente nesse profissional seu caráter articulador, mediador e

integrativo, considerando a sua sensibilidade, à vontade, a paciência e a determinação na

resolução dos problemas.

A dimensão qualitativa desse estudo contribuiu para compreender acerca das

dificuldades e desafios dos Gestores em Unidade de Atenção Básica no Município de Santos,

apesar das limitações os Gestores são capazes de conduzir estratégias necessárias para uma

saúde pública universal, integral e equânime, que por vezes não são percebidos pelos próprios

gestores como determinantes de suas ações.
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ANEXO: A- Aprovação do Comitê de Ética
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APÊNDICE A: Parte I - Roteiro de Entrevista – Identificação do Gestor

Nome (Siglas): ___________________________________________________________

Data de Nascimento: ___/___/______ Sexo:______ Estado Civil: _________________

Formação: __________________________________

Data de admissão na Prefeitura: _______________________________________________

Tempo de atuação no cargo Chefe de Seção (Gestor em Unidade de Atenção

desde:____/___/_____

Unidade de Atenção Básica: __________________________________________
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APÊNDICE B: Parte II – Roteiro de Entrevista – Perguntas Norteadoras

�� Como você descreve ser Gestor no seu dia a dia na Unidade de

Saúde?

�� Têm evidenciado alguns entraves no processo de trabalho, como

por exemplo: o processo de gestão de trabalho, a escassez de

profissionais qualificados para o serviço, ruídos de

comunicação, precariedade de infraestrutura (sucateamento de

recursos e materiais); dificuldades de aceitação, entendimento,

do novo modelo de atenção em saúde e entre outros fatores?

�� Como gestor, quais os maiores desafios ou enfrentamentos

vivenciados na Unidade de Atenção Básica?

�� Relate uma atitude sua no trabalho em que alcançou êxito.
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar voluntariamente da pesquisa
“DIFICULDADES E DESAFIOS DOS GESTORES EM UNIDADE DE ATENÇÃO
BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS”. O objetivo desta pesquisa é analisar a percepção
dos Gestores em Unidade de Atenção Básica no Município de Santos no que concernem as
dificuldades e desafios de ser Gestor para assegurar o acesso universal, integral e equânime no
Sistema Único de Saúde.

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da
pesquisa lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo mantido o mais rigoroso sigilo
através da omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a).

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena
autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como, recusar a responder qualquer
questão que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em
qualquer momento sem prejuízo algum. Dentre as formas utilizadas para a coleta de dados
serão questionários estruturado

A entrevista será individual e gravada na forma de áudio, após a concordância do
Termo de Autorização para Gravação de Voz. Será usado gravador de voz digital, para que
seja possível sua futura transcrição. A entrevista pode causar desconforto/incômodo, mas o(a)
senhor(a) terá liberdade para não responder alguma pergunta que o incomode.  O tempo
previsto para cada entrevista é de no máximo 40 minutos.

Há risco de quebra de sigilo dos dados/informações, porém todos os cuidados serão
tomados para assegurar que isso não ocorra. Os arquivos em formato de áudio serão
transferidos em computador com acesso à internet e as gravações serão salvas em
pasta/arquivos protegidos (criptografados), evitando o acesso por pessoas não autorizadas.
Mediante declaração assinada pelo pesquisador Termo de Confidencialidade e Sigilo (garantia
de sigilo e anonimização dos dados e de responsabilização por qualquer problema em relação
à quebra de sigilo dos participantes).

Os benefícios serão os conhecimentos procedente da pesquisa que contribuirá para o
desenvolvimento de alternativas efetivas para intervenção nas dificuldades e/ou desafios dos
Gestores em Unidade de Atenção Básica no Município de Santos.

A você será assegurado o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados
parciais das pesquisas, quando os resultados forem conhecidos. Os resultados da pesquisa
serão divulgados na Universidade Federal de São Paulo (Campus Baixada Santista), podendo
ser publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sob a
guarda do pesquisador por um período de no mínimo 5 (cinco) anos, após isso serão
destruídos ou mantidos na instituição.
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Em qualquer etapa desse estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O Pesquisador Renato Aparecido Dutra
Matos, pode ser encontrado no endereço Praça Nicolau Geraigire s/n. Jardim São Manoel –
Santos – SP. Telefone: (13) 3299-5063, ou por e-mail: renatomatos@santos.sp.gov.br; E a
Orientadora é a Profª Dra Maria de Fátima Ferreira Queiroz, pode ser encontrada no endereço
Rua Silva Jardim, 136. Vila Mathias – Santos – SP. Telefone: (13) 3229-0246, ou por e-mail:
fatiquei@outlook.com.

Quaisquer que sejam as suas dúvidas quanto à autorização desta pesquisa na
Prefeitura de Santos, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Santos, por
meio da Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Pesquisas e Projetos de Extensão –
CAAPP – SMS, sito à Rua Amador Bueno, 333 – 14º andar – Centro – Santos – SP, - 11013-
113, Telefone: 3213.5127, ou por e-mail: coform.sms@santos.sp.gov.br; horário de
atendimento telefônico e presencial, em dias úteis das 08:00 às 17:00 h.

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Prof. Francisco de
Castro, n: 55 Vila Clementino – São Paulo – SP, - 04020-050, telefones: (011) -5571-1062;
(011) 5539-7162, ou por e-mail: cep@unifesp.edu.br; horário de atendimento telefônico e
presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 09:00 às 13:00h.

Eu__________________________________________________________________
(participante da pesquisa) certifico que li ou foi-me lido o texto de consentimento e entendi
seu conteúdo.  Minha assinatura demonstra que concordei livremente em participar deste
estudo. Li e fui esclarecido(a) que em qualquer etapa do estudo, terei acesso ao profissional
responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A participação na
pesquisa é voluntária, não acarreta nenhum gasto. Também não há compensação financeira
relacionada à participação.
______________________________________________     Local/Data: Santos, ___/___/___.
Assinatura do participante da pesquisa

Eu, Renato Aparecido Dutra Matos (pesquisador responsável), certifico que
expliquei o(a) Sr(a)__________________________________________________________ ,
acima, a natureza, propósito e benefícios associados à sua participação nesta pesquisa e que
respondi todas as questões que me foram feitas. Declaro que obtive de forma apropriada e
voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste participante.

______________________________________________ Local/Data: Santos, ___/___/___.
Assinatura do Pesquisador Responsável

O termo será disponibilizado em 2(duas) vias originais, uma para ficar com o participante e
outra para ficar com o pesquisador (Resolução CNS Nº 466 de 2012, item IV 5.d).
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APÊNDICE D - Termo de Autorização para Gravação de Voz
Eu,_________________________________________________________________

(participante da pesquisa), depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada
(DIFICULDADES E DESAFIOS DOS GESTORES DE ATENÇÃO BÁSICA NO
MUNICÍPIO DE SANTOS) poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão
usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha
entrevista.

AUTORIZO, por meio deste termo, o pesquisador responsável RENATO
APARECIDO DUTRA MATOS a realizar a gravação de minha entrevista sem custos
financeiros a nenhuma parte.

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores
acima citados em garantir-me os seguintes direitos:

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação;
2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas
científicas, congressos e jornais;

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das
informações geradas;

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita
mediante minha autorização;

5. Os dados coletados serão guardados por 5(cinco) anos, em computador com acesso à
internet. As gravações serão salvas em pasta e os arquivos de áudio serão protegidos
(criptografados). Todos os cuidados serão tomados para assegurar a garantia do sigilo,
anonimato e privacidade das informações prestadas, sob a responsabilidade do
pesquisador da pesquisa, e após esse período, serão destruídos; e,

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou
solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.

Santos, ____/___/____

_________________________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

_________________________________________________________
Assinatura do pesquisador responsável

O termo será disponibilizado em 2(duas) vias originais, uma para ficar com o participante e
outra para ficar com o pesquisador (Resolução CNS Nº 466 de 2012, item IV 5.d).
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APÊNDICE E - Termo de Confiabilidade e Sigilo

Eu, Renato Aparecido Dutra Matos, brasileiro, solteiro, Enfermeiro, CPF nº

107.278.288.00, assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as

informações técnicas e outras relacionadas ao projeto de pesquisa intitulado:

DIFICULDADES E DESAFIOS DOS GESTORES DE ATENÇÃO BÁSICA NO

MUNICÍPIO DE SANTOS, que serão realizados entrevistas nas Unidades Básicas de Saúde

da Secretaria Municipal de Saúde de Santos.

Por este Termo de Confidencialidade e Sigilo comprometo-me:

1. Não utilizar as informações obtidas no projeto, para gerar benefício próprio exclusivo
e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

2. A não efetuar ou divulgar gravação, imagem ou cópia de documentação, análise de
resultados a que tiver acesso sem a autorização por escrito da Orientadora.

Neste termo, as seguintes expressões serão assim definidas: Informação Confidencial

significará toda informação produzida por meio da realização da pesquisa realizada a partir de

projetos de pesquisa.

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica os

responsáveis cientes de todas as sanções judiciais que poderão advir.

Pesquisador: Renato Aparecido Dutra Matos

Assinatura:___________________________________________________________

Local: SANTOS - DATA: ____/___/____

Orientadora: Profª Dra. Maria de Fátima Ferreira Queiroz

Assinatura:___________________________________________________________

Local: SANTOS - DATA: ____/___/____


