
Universidade Estácio de Sá 

 

 

ALEXANDRO ALVES RIBEIRO 

 

PRÁTICAS DE GESTÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 
Fevereiro de 2012



 

ALEXANDRO ALVES RIBEIRO 

 

PRÁTICAS DE GESTÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

Dissertação de Mestrado Profissional na 

Estratégia Saúde da Família da 

Universidade Estácio de Sá - UNESA, 

como um dos passos para obtenção do 

título de Mestre em Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 
Fevereiro de 2012 



 

ALEXANDRO ALVES RIBEIRO 

PRÁTICAS DE GESTÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

Dissertação de Mestrado Profissional na 

Estratégia Saúde da Família da 

Universidade Estácio de Sá - UNESA, 

como um dos passos para obtenção do 

título de Mestre em Saúde da Família. 

 

Aprovada pela Banca Examinadora em: ____________ 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Henrique de Almeida Rodrigues 

Universidade Estácio de Sá - Orientador 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Lamounier Erthal Villela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

________________________________________ 

Prof. Drª. Luciana Maria Borges da Matta Souza 

Universidade Estácio de Sá 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Henrique Assunção Paiva 

Universidade Estácio de Sá 



 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

As minhas colegas de profissão e 

trabalho que foram as maiores 

incentivadoras para concretização de um 

sonho alcançado: Ms Tatiane Caldeira 

dos Santos de Salles e Ms Roberta 

Rodrigues de Alencar Motta. 



 

Agradecimentos 

A minha família e especialmente a minha mãe Mariluce Alves Ribeiro que 

tanto me deu apoio e ajuda nas jornadas de estudo e trabalho árduo da 

pesquisa. Agradeço pela paciência e pela pessoa maravilhosa. 

Aos meus amigos e companheiros Alan Faria e Max Pimentel que 

entenderam e me incentivaram nessa luta e que mesmo na minha ausência em 

muitos momentos por conta dos estudos, souberam que era por um motivo 

nobre. 

A toda equipe da Coordenação de Área de Planejamento 5.2 que me ajudaram 

com o intuito de melhorar cada vez mais o lugar onde eu resido e a qualidade 

da atenção a saúde prestada aos moradores deste território, especialmente a 

Ms Rita de Cássia dos Santos Moura, que me serviu de exemplo profissional 

competente que luta por um objetivo. 

A toda equipe do meu trabalho na Coordenação de Saúde da Família que 

preocupados comigo me apoiavam nesta etapa. E especialmente a Ms. Paula 
Soares Brandão que me incentivou e oportunizou os meus estudos. As 

residentes Monique de Souza Bloise e Verena Duarte de Moraes por terem 

aceitado o desafio em ajudar no trabalho da pesquisa como observadoras e 

que trouxeram com isso uma enorme contribuição, deixo o meu apreço e 

orgulho de conhecê-las. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, a quem 

eu estimo consideravelmente e que foi excepcionalmente competente e amigo 

na fase de orientação e trabalho desta pesquisa. O meu muitíssimo obrigado. 

A todas as pessoas que me ajudaram direta ou indiretamente na realização 

deste sonho e especialmente a Deus, que me deu forças para aguentar o 

trabalho e segurança para enfrentar os desafios. 



 

Siglas e Abreviaturas 

ACS – Agente Comunitário de Saúde 

AMQ. – Avaliação da Melhoria da Qualidade 

AP – Área de Planejamento 

APS – Atenção Primária em Saúde 

ASB – Auxiliar de Saúde Bucal 

AVS – Agente de Vigilância em Saúde 

CAP – Coordenação de Área de Planejamento 

CCQ – Círculos de Controle de Qualidade 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa 

ESF – Equipes de Saúde da Família 

GHT – Grupo de Trabalho em Humanização 

IABAS - Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPP – Instituto Pereira Passos 

MS – Ministério da Saúde 

NASF – Núcleo de Apoio ao Saúde da Família 

NOB – Norma Operacional Básica 

OSS – Organização Social de Saúde 

PAB – Piso de Atenção Básica 

PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

PMAQ – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

PNAB- Política Nacional de Atenção Básica 

PNACS – Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde 



 

PNH – Política Nacional de Humanização 

PNHAB – Política Nacional de Humanização da Atenção Básica 

PSF – Programa Saúde da Família 

RA – Região Administrativa 

SF – Saúde da Família 

SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica 

SMSDC/RJ – Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de 

Janeiro. 

SUS- Sistema Único de Saúde 

TCLE – Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido 

TEIAS – Território Integrado de Ações em Saúde 

TSB – Técnico em Saúde Bucal 

UNESCO – Organização das Nações Unidas de Educação, Ciência e 

Cultura. 

USF – Unidade de Saúde da Família 



 

Lista de Figuras 

Figura 1: Mapa do Estado do Rio de Janeiro com cobertura (%) de população 

cadastrada pelas ESF em 2010. ...................................................................... 58 

Figura 2: Limite geográfico do Município do Rio de Janeiro com AP 5.2 em 

destaque........................................................................................................... 59 

Figura 3: Mapa de territorialização da AP 5.2: Campo Grande Norte, Campo 

Grande Sul e Guaratiba.................................................................................... 60 

 



 

Lista de Quadros e Tabelas 

Tabela 1: Cenário em 2011 e previsão da expansão do Saúde da Família na 

AP 5.2 até 2012. ............................................................................................... 61 

Tabela 2: Relação de Unidades de Saúde tipo A, B e C e número de ESF e 

ESB na Área de Planejamento 5.2 (novembro de 2011) .................................. 62 

Tabela 3: Relação dos profissionais por categoria e vínculo empregatício que 

atuam nas Equipes de Saúde da Família na AP 5.2 (Maio/2011). ................... 63 

Tabela 4: Amostra do total de profissionais em maio de 2011 e porcentagem da 

amostra do questionário Likert. ........................................................................ 64 

Tabela 5: Relação de Unidades de Saúde que participaram na aplicação do 

questionário e suas equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal. .................. 65 

Tabela 6: Amostra de participantes do questionário Likert e do grupo focal. ... 66 

Tabela 7: Amostra dos participantes que responderam ao questionário Likert 

segundo sua função. ........................................................................................ 74 

Tabela 8: Sexo por função dos participantes do questionário Likert ................ 75 

Tabela 9: Idade por faixa etária em anos dos participantes do questionário 

Likert................................................................................................................. 76 

Tabela 10: Tempo de atuação na estratégia Saúde da Família (SF). .............. 76 

Tabela 11: Para alcançar as metas estabelecidas, sua equipe de saúde traça 

planos para alcançá-las (questão 08)............................................................... 78 

Tabela 12: As principais decisões tomadas na sua equipe de saúde são de 

conhecimento de todas as pessoas envolvidas e de uma forma transparente 

(questão 03). .................................................................................................... 79 

Tabela 13: Há participação dos usuários na definição da organização do 

trabalho de sua equipe de saúde. (questão 28). .............................................. 80 

Tabela 14: Sua equipe de saúde verifica e utiliza indicadores para avaliar o 

desempenho do trabalho dos profissionais que a integram. (questão 10) ....... 81 



 

Tabela 15: Existe sobrecarga de trabalho para alguns profissionais de sua 

equipe de saúde em relação aos outros profissionais. (questão 21) ................ 82 

Tabela 16: As principais decisões de sua equipe de saúde são tomadas em 

forma de colegiado, ou seja, por um grupo onde estão representadas todas as 

categorias profissionais (questão 4) ................................................................. 82 

Quadro 1: Relação de categorias e subcategorias utilizadas no estudo 

qualitativo e respectivas siglas e definições ..................................................... 84 

 



 

Resumo 

Este estudo versa sobre a gestão do processo de trabalho das Equipes 

de Saúde da Família (ESF). A Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 

2011) define como característica do processo de trabalho a ser seguido por 

essas equipes, o fortalecimento das ações voltadas para gestão colegiada. De 

acordo com Campos (2007), esse tipo de gestão é uma ação gerencial onde 

todos participam da gestão, porém ninguém governa isolado dos outros 

membros da equipe. Franco e Merhy (2007) referem como um método 

gerencial que está diretamente relacionado ao conceito de cogestão, onde as 

discussões são deliberadas em negociação permanente entre profissionais da 

ESF e usuários do serviço. O objeto de investigação foi a gestão do processo 

de trabalho desenvolvida pelas ESF na AP 5.2 da Cidade do Rio de Janeiro. 

Teve como objetivo geral investigar e analisar a prática de gestão desenvolvida 

por essas equipes. Os objetivos específicos foram identificar os fatores que 

influenciam a prática de gestão do processo de trabalho; analisar a percepção 

destes profissionais frente a estes fatores e identificar elementos que possam 

fortalecer a prática da gestão colegiada para os mesmos. A metodologia 

utilizada foi de um estudo quanti-qualitativo em duas etapas, onde a primeira foi 

aplicação de um questionário tipo Likert cinco pontos com uma análise 

descritiva simples e a segunda etapa a aplicação de um grupo focal onde foi 

feito uma análise temática do discurso dos sujeitos. A população alvo foram os 

profissionais que atuam nas ESF a pelo menos 06 meses. Conseguiu-se a 

partir deste estudo uma categorização quanti-qualitativa dos principais fatores. 

Com os resultados encontrados propõem-se subsidiar ações estratégicas para 

melhorar a qualidade da atenção prestada para população e o desenvolvimento 

da gestão colegiada como prática promissora a ser desenvolvida pelos 

profissionais da estratégia saúde da família. 

PALAVRAS CHAVES: Gestão; Saúde da Família; Equipe 



 

Abstract 

This study focuses on the management of the work of the Family Health 

Teams (FHT). The National Primary Care (BRAZIL, 2011) defines the 

characteristic of the work process to be followed by these teams, the 

strengthening of actions for collegiate management. According to Campos 

(2007), this type of management is a management action where everyone 

participates in management, but no one governs isolated from other team 

members. Franco and Merhy (2007) refer to as a managerial method which is 

directly related to the concept of co-management, where discussions are 

resolved at a constant negotiation between professionals and service users 

FHT. The object of investigation was the management of the work developed by 

the FHT in PA 5.2 City of Rio de Janeiro. Aimed to investigate and analyze the 

management practices developed by these teams. The specific objectives were 

to identify factors that influence the practice of managing the work process, to 

analyze the perception of these professionals face these factors and identify 

things that might strengthen the practice of collegiate management for them. 

The methodology used was a quantitative and qualitative study in two stages, 

where the first was a questionnaire Likert five points with a simple descriptive 

analysis and the second step the application of a focus group where he was 

made a thematic analysis of the discourse of the subjects. The target population 

were professionals working in the FHT at least 06 months. Was achieved from 

this study a categorization of the main quantitative and qualitative factors. With 

these results we propose to subsidize strategic actions to improve the quality of 

care for population and development of collegiate management as a promising 

practice to be developed by professionals in the family health strategy. 

KEYWORDS: Management, Family Health; Team 
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1. APRESENTAÇÃO 

O Ministério da Saúde no Brasil, traz na Política Nacional de Atenção 

Básica1 (BRASIL, 2011), como característica do processo de trabalho das 

Equipes de Saúde da Família (ESF), o fortalecimento das ações voltadas para 

gestão local compartilhada. Também na Política Nacional de Humanização e 

Gestão do SUS em 2009 (BRASIL, 2009), encontra-se como metodologia de 

gestão na Atenção Básica, o fortalecimento das práticas de cogestão. Com 

esta perspectiva, esta pesquisa tem como tema as práticas de gestão de 

trabalho em saúde desempenhada pelas Equipes de Saúde da Família (ESF).  

Com base nas propostas do Ministério da Saúde, as Equipes de Saúde 

da Família buscam desenvolver uma gestão colegiada onde a ação gerencial é 

supostamente regida por todos, onde ninguém deve decidir nada sozinho ou 

isolado dos outros membros da equipe. Portanto, é um método gerencial que 

está diretamente relacionado ao conceito de cogestão, onde as decisões são 

deliberadas em discussão e negociação permanente entre os profissionais da 

equipe de saúde e usuários do serviço. (CAMPOS, 1998).  

Esta prática de gestão colegiada pode ser avaliada segundo Merhy 

(1997), pelas características dos sujeitos envolvidos, pelos métodos adotados 

pelos mesmos e como estes se relacionam entre si. O mesmo autor ainda 

refere como tecnologia de gestão, a criação de instrumentos que possibilitem 

identificar problemas ocorridos no processo de trabalho da equipe. Estes 

instrumentos seriam utilizados para uma avaliação da qualidade dos serviços 

de saúde prestados por esta equipe de saúde.  

                                                        
1 A Política Nacional de Atenção Básica (2011) considera os termos Atenção Básica e Atenção 

Primária a Saúde, nas suas atuais concepções, como termos equivalentes. 
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1.1 Objeto 

O Programa Saúde da Família foi constituído no ano de 1994 para a 

reorientação da Atenção Primária em Saúde e ordenação das redes 

assistenciais no Sistema Único de Saúde – SUS. (BRASIL, 2007). Por conta 

desta mudança no modelo assistencial em desenvolvimento no Brasil, no qual 

a Atenção Primária em Saúde tem recebido destaque, O objeto de investigação 

foi a gestão do processo de trabalho desenvolvida pelas ESF na AP 5.2 da 

Cidade do Rio de Janeiro. 

1.2 Justificativa 

Este estudo justifica-se pela necessidade de um olhar diferenciado na 

prática de gestão das ESF, onde a gestão colegiada é preconizada pela 

Política Nacional de Humanização do SUS na Atenção Básica (BRASIL, 2009) 

como método de organização do trabalho que favorece a qualidade alcançando 

bons resultados nos objetivos dessas equipes. Esse tipo de gestão é visto 

pelas políticas públicas vigentes como uma prática mais democrática e 

coerente com o princípio da co-participação. 

Merhy (2002) e Campos (2007) referem que a gestão clássica 

(taylorista/fayolista), ou seja, um tipo de gestão onde não existe co-participação 

dos sujeitos nas tomadas de decisão local, tem sido aplicada como 

metodologia usual dos serviços de saúde do Brasil. Em contrapartida, os 

mesmos autores supracitados, consideram que o método de cogestão ou 

gestão colegiada é uma prática promissora em relação ao alcance da 

qualidade dos serviços na Atenção Primária. 

1.3 Pressupostos 

Com os pressupostos descritos a seguir, pretende-se a partir dos 

conceitos da literatura científica verificar se os mesmos condizem à realidade 

da prática, através dos dados coletados pela pesquisa: 
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De acordo com Campos (2007), na gestão colegiada, onde diversos 

saberes são aplicados na prática, espera-se que os atores desenvolvam 

um trabalho de qualidade construído coletivamente;  

O saber de um profissional não se sobrepõe sobre o saber do outro 

quando se pensa em um trabalho de cogestão; (MERHY, 2002) 

A gestão colegiada participativa exige que os atores da Equipe de Saúde 

da Família identifiquem os problemas e busquem soluções para um 

acordo em comum;  

A co-responsabilidade qualificada dos profissionais da Equipe de Saúde 

da Família para com o indivíduo, sua família e comunidade, são fatores 

esperados em uma gestão colegiada;  

As Equipes de Saúde da Família desenvolvem uma gestão clássica 

usual e pouco desenvolvem a gestão colegiada para melhoria do seu 

processo de trabalho; 

A gestão colegiada nem sempre é conhecida pelos atores como método 

de gestão e avaliação de qualidade; 

Gestão colegiada, referida na atual Política Nacional de Humanização da 

Atenção Básica (2009), é incentivada pela prática de educação 

permanente como tecnologia de gestão de qualidade. 

O processo de trabalho das ESF deve ser organizado de forma a haver 

integração, participação e senso de responsabilização de todos os 

profissionais sem hierarquia, mas com supervisão e coordenação do 

médico e do enfermeiro. (RIO DE JANEIRO, 2010) 



12 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O desenvolvimento das idéias e teorias acerca da Administração foi 

lento até o século XIX. A partir daí, com as conseqüências da Revolução 

Industrial, uma nova concepção de trabalho modificou a estrutura social e 

econômica da época, provocando, com isso, profundas e rápidas mudanças. 

Taylor e Fayol foram os pioneiros nos estudos das organizações e da 

Administração, tendo como principais características, a preocupação com a 

tarefa e a estrutura organizacional. A seguir um breve histórico sobre a origem 

destas mudanças. 

2.1 Histórico sobre origem dos modelos de gestão 

Com o advento da Revolução Industrial, mais especificamente na 

segunda fase onde os avanços da energia elétrica e da siderurgia foram 

marcantes, houve uma grande necessidade de ampliação das escalas de 

produção e criação de grandes indústrias. As grandes empresas industriais 

surgiram com a necessidade de planejamento e direção dos recursos para 

atender flutuações, a curto e a longo prazos, do mercado consumidor. (LODI, 

1978).  

Para entender melhor os avanços sobre as teorias atualmente 

conhecidas, este estudo traz as considerações de Alfred Chandler Jr, um dos 

mais célebres historiadores da Administração. Lodi (1978) refere-se a esse 

estudo pormenorizado sobre 04 grandes companhias norte-americanas (Du 

Pont, GM, Standard Oil e Sears) demonstrando como foi o ajuste estrutural 

destas empresas nos últimos 100 anos com o advento da revolução industrial. 

O principal fator de adaptação destas empresas pode ser dividido em 04 fases: 

a) expansão inicial e acumulação de recursos; b) racionalização do uso dos 

recursos; c) expansão para novos mercados e produtos; d) desenvolvimento de 

uma nova estrutura. 
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A 1ª fase (acumulação de recursos) ocorreu logo após a guerra civil 

norte americana (1865) com uma expansão das construções ferroviárias e 

criação do mercado para o ferro e aço. Houve um rápido crescimento urbano 

com a migração rural e imigração européia para as grandes cidades 

americanas. Surge desta maneira a economia em grande escala. 

A 2ª fase (racionalização dos recursos) surge no período conhecido 

como integração das grandes empresas americanas (1890-1900) e com a sua 

necessidade de organização. Com objetivo de acumular instalações e pessoal, 

os lucros começaram a depender da organização destas empresas. Os custos 

de várias instalações deveriam ser reduzidos com a criação de uma estrutura 

funcional, com linhas de autoridade definidas para planejamento e controle da 

produção, coordenação da fabricação e da engenharia, desenho do produto, 

marketing e compras 

A 3ª fase (novo crescimento) em conseqüência da fase anterior, fez com 

que as empresas passassem a contar com uma eficiência nas vendas, 

compras, produção e distribuição. Entretanto, com a saturação do mercado 

houve uma redução dos custos destas empresas e também uma diminuição 

dos lucros. Isso levou as empresas a diversificarem seus produtos. Surge a 

partir de então nestas empresas os departamentos de pesquisa e 

desenvolvimento. 

A 4ª fase (nova estrutura) leva as empresas à uma reestruturação 

funcional pautada para abranger novas linhas. Com isso, as linhas de 

autoridade anteriormente definidas na 2ª fase já não davam conta para atender 

as diversidades dos produtos e operações. Surge a partir daí uma estrutura 

funcional descentralizada onde a GM e a Du Pont foram pioneiras 

preocupando-se com planejamento a longo prazo, avaliação de desempenho e 

administração por objetivos. 
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A partir de 1920 na América do Norte, as 04 grandes empresas (Du 

Pont, GM, Standard Oil e Sears) começaram a substituir a estrutura funcional 

centralizada por uma estrutura multidivisional descentralizada. Porém esta 

transição demorou pelo fato destas empresas estarem voltadas para a 

produção militar por conta da Primeira Guerra Mundial.  

A nova era das organizações, ou administração dos serviços, começou de 

modo gradativo nas empresas privadas industriais no início do século XX. Foi 

neste período em que alguns países europeus viviam o processo de Revolução 

Industrial e necessitavam organizar seus serviços. Surge então nesta época, 

em virtude da necessidade de organização, manutenção dos serviços e do 

lucro, as idéias de Taylor, que culminou na chamada Teoria Geral da 

Administração Científica, que ainda hoje é seguida por alguns setores da 

sociedade, e organizada em torno de quatro princípios básicos: Planejar, 

Organizar, Coordenar, e Controlar. (MOTTA, 1991) 

2.1.1 Taylorismo 

Em 1911, Frederick Taylor foi, sem dúvida, importantíssimo na 

sistematização e evolução da Teoria da Administração. Engenheiro chefe de 

produção norte-americano aos 31 anos galgou vários cargos na área de 

produção em mais de uma empresa. Realizou muitas experiências e se tornou 

conhecido por suas idéias e o sucesso das mesmas quando aplicadas. 

Afirmava que as fábricas e instituições deveriam trabalhar otimizando seu 

processo de trabalho, compartimentalizando este processo em pequenas 

ações e serviços, com propósito de aumentar a produtividade, com baixos 

custos e desta forma obter maior porcentagem de lucro. (LODI, 1978) 

O que Taylor pregava era a racionalidade com fins ao aumento da 

produtividade do trabalho ou do trabalhador; Isso tudo economizando tempo 

por meio da supressão de gestos e comportamentos supérfluos, presentes no 

processo produtivo. Uma definição do próprio Frederick Taylor a respeito do 

assunto: 
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Estou plenamente convencido de que esses princípios se 
tornarão de uso geral, no mundo civilizado, mais cedo ou mais 
tarde, e, quanto mais cedo, tanto melhor para todos. (apud 
BUNDT, 2010, p.51) 

Segundo este mesmo autor nas fábricas montadoras de automóveis, 

eletroeletrônicos e outros bens, o estudo dos tempos e movimentos é algo 

marcante não só dentro da empresa quanto nos seus fornecedores, além de 

ser o diferencial deste tipo de organização em sua cadeia produtiva. Não se 

pode esquecer que nesta época, onde ainda se sofria reflexos de regimes 

feudalistas e escravocratas, as idéias de Taylor significaram um enorme 

avanço na forma de encarar a participação do trabalhador no processo 

produtivo. Isto porque levava em consideração o aumento da produtividade, da 

remuneração da classe trabalhista e, por conseqüência, a diminuição dos 

preços dos produtos, estudando ainda a fadiga do trabalhador. Enfim, muitas 

das teorias ou técnicas voltadas para o processo estão carregadas das idéias 

de Taylor, tentando medir o desempenho do trabalhador. 

Assim como nos diz Ribeiro et al (2004), a indústria passa a aumentar a 

produtividade expandindo a divisão do trabalho em parcelas e utilizando da 

mecanização do processo de trabalho. O taylorismo marcou época e o início da 

Teoria da Administração como hoje se conhece. Neste modelo se alicerçaram 

outras formas e técnicas de organização da produção, como o fordismo e o 

toyotismo. Das fábricas se estenderam para outros setores da economia, como 

construção civil e serviços. Escorsim et al (2005) traz uma definição sobre 

administração como sendo uma tarefa que depende de conhecimentos 

sistemáticos sobre as funções básicas do administrador que são: 

planejamento, organização, direção e controle. Estes mesmos autores apontam 

que a maioria dos economistas clássicos considera o planejamento como 

sendo a função de organização do trabalho mais importante de todas. (p.67-71) 
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2.1.2 Fordismo 

Muito semelhante ao taylorismo, o fordismo como técnica de gestão da 

produção surgiu a partir das idéias de Henry Ford, que de mecânico a 

engenheiro chefe e proprietário de fábrica adquire experiência suficiente para 

elaborar um método de produção que supere o de tipo artesanal. Em 1913 

Ford, com os mesmo propósitos de Taylor, leva ao limite as idéias do mesmo 

na indústria automobilística e conduz um processo de inovações técnicas 

baseado nas concepções tayloristas de parcelamento, padronização e a 

rigorosa separação das atividades de trabalho, chegando então ao que 

conhecemos hoje na indústria automobilística como “linhas de montagem”. 

(TENÓRIO, 2011) 

De acordo com esse mesmo autor, a concepção de linhas de montagem, 

desenvolvida por Ford baseava-se na produção de automóveis em série. Os 

veículos eram confeccionados em série e em diversos momentos da 

confecção, utilizava-se diferentes funcionários para realizar uma pequena parte 

do todo, que no final desta série chegariam ao produto final. O fordismo é um 

método de organização da produção e do trabalho complementar ao taylorismo 

que se caracteriza pelo gerenciamento tecnoburocrático de uma mão de obra 

especializada sob técnicas repetitivas de produção de serviços ou de produtos 

padronizados. (p.1151) 

Em 1908, cada operário levava em média 514 minutos para montar a 

carroceria de um automóvel. Já em 1913, as vésperas da introdução da linha 

de montagem desenvolvida por Ford, estes operários levavam em média 2,3 

minutos. Neste mesmo ano, com o advento da produção em série, esta mesma 

carroceria era montada em 1,19 minutos, (LIMONCIC, 2009)  

Para Ford, os operários deveriam economizar seus pensamentos e 

reduzir ao mínimo os movimentos desnecessários para a produção da 

empresa. Para isto desenvolveu as linhas de montagem onde cada operário 

deveria fazer somente uma coisa e em apenas um movimento. 
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De acordo com Limoncic (2009), em 1915 foi realizado estudo sobre a 

recusa dos trabalhadores em aceitar o novo processo de trabalho desenvolvido 

por Ford. Este estudo mostrou divergências de opiniões entre operários e 

dirigentes. Para os dirigentes o novo processo de trabalho permitia uma 

redução de custos gerais de produção; favorecia salários mais altos; melhores 

condições de trabalho e era democrático devido a contratação específica de 

operários por serviço executado, auxiliando no processo de sindicalização 

destes trabalhadores. 

Entretanto, para os trabalhadores este novo processo eliminava os 

direitos e o bem-estar dos mesmos, aumentava a especialização do trabalho 

negando as diferenças humanas, estabelecia rígidos padrões salariais, era 

antidemocrática por transferir para os gerentes todo o saber, toda a experiência 

e toda capacidade de julgamento e também todas as habilidades do 

trabalhador. 

As concepções de Ford acabam também por requisitar um trabalhador 

mais focado na automação do trabalho e menos qualificado politicamente. Esse 

excesso de técnica somado à exigência e foco na produtividade (economia de 

tempo), acabava por gerar um trabalhador dócil e também focado no trabalho, 

sem interesse ou com pouca atuação política (até pela excessiva ocupação no 

trabalho). 

Juntamente com todas as insatisfações dos trabalhadores em relação ao 

processo de trabalho desenvolvido por Ford, com a acirrada competição das 

empresas, com os baixos salários da grande massa assalariada, surge em 

1929 a Grande Depressão. Segundo Limoncic (2009), um dos motivos 

apontados para crise de 1929 ocorrida principalmente pela alta desigualdade 

social da época, foi que grande parcela da população norte-americana não 

poderia movimentar o mercado de consumo do país devido aos baixos salários 

da grande massa operária. 
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A partir da crise de 1929, o governo norte-americano viu-se obrigado a 

desenvolver uma política monetária conhecida como New Deal, onde o objetivo 

era elevar o poder de compra dos trabalhadores norte-americanos com salários 

adequados e estabilizar o setor industrial com níveis lucrativos para o 

empresariado. 

O Congresso norte-americano propunha então a criação de códigos de 

competição para diferentes setores industriais, que concordariam em manter 

salários e jornadas de trabalho mais razoáveis. Todo esse processo foi 

acompanhado pelos grandes sindicatos de trabalhadores formados nesta 

época. Vale ressaltar que o fordismo prevaleceu desde o início do século até a 

crise dos anos 80. 

2.1.3 Fayolismo 

Em 1920, Henri Fayol, um engenheiro de produção francês, chamou a 

atenção da Europa para a necessidade de se criar uma hierarquia destas 

organizações propostas por Taylor, propondo desta forma a criação dos cargos 

com funções específicas. Estas funções estariam subdividas em relação a 

direção, ao planejamento, a administração, ao controle e a produção das 

indústrias. Fayol estudou as habilidades necessárias para as funções técnicas 

e para os chefes de empresas. (VOLPATO, 2003). Segundo este mesmo autor, 

Fayol definia o administrador como sendo: 

[...] o representante da cúpula responsável pelo controle e pela 
supervisão do trabalho dos funcionários, verificando o 
atendimento ou não dos objetivos definidos pelo nível 
estratégico da organização (p.3). 

Para Volpato (2003), a “teoria da chefia”, como é conhecida a 

contribuição de Fayol, foi a que estava melhor preparada para responder as 

demandas pós-guerra. Com a Segunda Guerra Mundial, houve mudanças nos 

produtos, nas tecnologias, nos mercados e nos trabalhadores. O crescimento 

das empresas e do mercado levaram a um ponto de vista da alta gerência, que 

exigiu uma mudança no papel do dirigente empresarial. 



19 

 

Tanto Taylor como Fayol são considerados os fundadores da arte 

gerencial norte americana e da empresa moderna, onde as principais 

proposições fayolistas foram: concentrar a atenção em uma função central 

(direção), para assegurar a autoridade deste sobre um critério de competência; 

instituir uma ordem hierárquica onde o modelo de organograma em pirâmide 

reflete a estrita separação funcional; e finalmente a separação das tarefas de 

execução com propósito de produção em massa, padronizada e eficaz. 

(CORIAT, 1994) 

2.1.4 Ohnismo ou Toyotismo 

Ao contrário da escola norte-americana norteada pelas concepções de 

Taylor e Ford, que conduzia seu processo de trabalho em função de um 

mercado em rápida expansão e para uma produção em série, o Japão 

encontrava-se em um período crítico em relação a um mercado restrito após II 

Guerra Mundial (1950) para cumprir demandas curtas e variadas. 

(CORIAT,1994). Para assegurar sua sobrevivência no período pós-guerra, o 

Japão viu-se obrigado a realizar um princípio de adaptação de produção às 

suas vendas muito diferente do que vinha acontecendo nos modelos 

Tayloristas.  

Segundo Coriat (1994), após a II Guerra Mundial (1950), o Japão 

encontrava-se com um mercado consumidor muito reduzido e exigente, muito 

divergente à uma produção em série como proposto por Taylor, Fayol e Ford. 

Foi então que a partir de 1950, Taichi Ohno engenheiro industrial Japonês deu 

origem a indústria automobilística Toyota e iniciou um sistema de produção, 

onde o foco partiria da eliminação do desperdício e na flexibilidade do processo 

de trabalho. 
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Para Salvaya (2002), as indústrias japonesas tiveram de procurar seus 

próprios caminhos para primeiro sobreviver e depois começar a crescer. Foi na 

Toyota Motors e com o ohnismo que se criaram os principais mecanismos que 

permitiram a retomada do crescimento. Tais mecanismos estavam baseados 

na filosofia da qualidade, com suas idéias de estoque e erro zero, além da 

multiplicação dos “Círculos de Controle da Qualidade” (CCQ), concebidos por 

Kaoru Ishikawa2 entre um número crescente de empresas de todos os setores 

produtivos. 

Segundo esse mesmo autor, além do ohnismo, e de Ishikawa, o 

surgimento dos CCQ no Japão teve suas raízes ligadas à assessoria de dois 

grandes gurus do tema, os americanos Joseph M. Juran e W. Edwards Deming 

que se destacaram no campo da qualidade defendendo a tese de que a 

identificação dos problemas organizacionais e suas soluções estavam 

intrinsecamente ligadas a utilização de uma metodologia adequada onde 

planejamento, controle e melhoria constante são pontos cruciais, porém 

agregando a esses fatores o lado humano da organização, pois este último em 

primeira instância promove e assegura a qualidade de todo o processo. 

O modelo Toyotismo está centralizado em dois princípios fundamentais: 

a autonomação e o método Just in time. O primeiro foi designado a partir da 

junção de duas palavras (autonomia + automação) e o segundo também 

conhecido como sistema Kan-Ban. O conceito de autonomação refere-se a 

desespecialização do operário, onde ao invés da destruição dos saberes 

complexos e da decomposição em gestos elementares, a Toyota passou a 

utilizar-se de operários desespecializados, plurioperadores, polivalentes e 

multifuncionais. O segundo conceito chamado método Just in time (Kan-Ban) 

refere-se ao operário que necessitando de alguma peça ou parte do seu 

trabalho, ele mesmo busque soluções (peças) para realizar sua função. Muito 

diferente das concepções taylorista, onde o operário aguarda ser ofertado 

pelas soluções (peças) que necessita. (CORIAT, 1994). 

                                                        
2 Nascido no Japão em 1915, graduou-se em química aplicada pela Universidade de Tóquio e 

tornou-se um dos ícones do sistema de qualidade no mundo industrial moderno. 
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Ohnismo ou Toyotismo trata-se de um trabalho coletivo, com objetivo de 

redução de funcionários na fábrica, onde a relação homem-máquina passaria 

para uma relação de equipe frente a um sistema automatizado, ou seja, um 

modelo inovador mais robusto e voltado para o trabalho em equipe. Nesta 

equipe, o perfil esperado era de um mesmo operário conduzir e gerir 

simultaneamente várias máquinas. 

Além da fabricação dos bens, os funcionários da Toyota 
também passaram a realizar tarefas de diagnóstico, reparo, 
controle de qualidade e programação. [...] Passa-se a pensar 
em desespecialização dos profissionais para transformá-los em 
operadores polivalentes, ou seja, trabalhadores 
multiprofissionais. (MOURA, 2010. p.18) [grifos meus]. 

Um Japão sem mercado interno, sem matéria prima e decorrente de um 

pós-guerra, começa a pensar ao contrário de toda lógica da indústria ocidental. 

Ao invés de produzir segundo o método norte-americano de grandes séries de 

produtos altamente padronizados, o Japão voltou-se a produção em série 

restrita, sem economias de escala e sem estoque, com enfoque em produtos 

diferenciados e variados. 

Segundo Coriat (1994), uma das características do Toyotismo é a busca 

pela eficácia não somente dos operários, como preconizado pelo Taylorismo, 

mas também a eficácia de todo sistema da empresa. Outra característica 

importante para essas empresas segundo este mesmo autor, é que estas 

estejam permanentemente adaptáveis para mudanças e que a rigidez dos 

cargos e funções não poderá existir. A gestão desta empresa também precisa 

ser de um modo compartilhado. 
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Pode-se dizer que depois de Taylor, Fayol e Ford, nenhuma outra teoria 

teve tanto impacto sobre as organizações empresariais quanto às teorias de 

Taichi Ohno. Resumidamente estas teorias baseavam-se em efetuar tarefas 

diferentes, em conduzir várias máquinas correspondendo a operações 

sucessivas, em gerir tanto a programação como o diagnóstico, a manutenção 

ou a qualidade. Esta qualidade pode ser considerada uma especificidade desta 

nova organização do trabalho japonês. Uma importante observação sobre os 

aspectos culturais dos Japoneses é que eles só pensam sua identidade no 

âmbito do “grupo”, sendo assim, um dos motivos que explicam os 

comportamentos inovadores no trabalho e as particularidades de uma firma 

japonesa. (CORIAT, 1994). 

As dificuldades financeiras do governo norte-americano a partir do 

comprometimento crescente com despesas bélicas deram início a liberação do 

mercado financeiro, as crises cambiais sucessivas e a redução do ritmo do 

crescimento econômico (ARRIGHI, 1996;  FIORI, 1997; e TAVARES, 1997). 

Este cenário trouxe novas dificuldades para as empresas, muitas das quais 

foram buscar nas idéias de Ohno, Juran e Deming caminhos para enfrentar 

essas dificuldades da época. 

2.2. Um breve olhar sobre a sociologia das profissões 

Nesta parte do estudo pretende-se realizar um breve relato sobre a 

sociologia das profissões, mais especificamente as profissões que fazem parte 

da Equipe de Saúde da Família. Esses profissionais serão citados e discutidos 

no decorrer do estudo como atores importantes para gestão do trabalho em 

equipe. 
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2.2.1 Aspectos gerais da sociologia das profissões 

De acordo com Freidson (2009), as profissões de um modo geral 

estabelecem estratégias que buscam conquistar o monopólio do exercício de 

determinadas atividades laborais, garantindo assim sua permanência na 

atividade do mercado de trabalho. Desta forma, o profissional deve empreender 

estratégias de convencimento para que a sociedade passe a acreditar que 

apenas este tenha condições de resolver seus problemas. O caminho para o 

estabelecimento do monopólio sobre o exercício das atividades que configuram 

cada profissão passa pelo reconhecimento pela sociedade e pelo Estado de 

um conjunto de atividades como privativas de um grupo de profissionais. 

Outro fator importante diz respeito a autonomia profissional que se 

consolida quando este se torna capaz de decidir as necessidades de seu 

cliente, não permitindo que este cliente imponha seu próprio julgamento. 

Garantindo sua autonomia, o profissional passa a ter autoridade e liberdade 

para se auto regular e atuar em sua esfera de competência. (PEREIRA NETO, 

1995. p. 602-603) 

2.2.2 Médicos 

Freidson (2009) – uma referência clássica no estudo da profissão 

médica – chama a atenção para a autonomia no trecho a seguir 

A origem do controle da Medicina sobre seu próprio trabalho é 
[...] de caráter claramente político, envolve a ajuda do Estado 
no estabelecimento e na preservação da preeminência da 
profissão [...] A característica mais estratégica e preciosa da 
profissão – sua autonomia – é [...] decorrente de sua relação 
com o Estado [...] (2009, p. 43) 

A autonomia diz respeito à definição e o controle sobre o aspecto técnico 

das atividades desenvolvidas pelos profissionais, o que inclui a exclusão de 

outras ocupações ou profissões de desempenharem tais atividades. Para isto a 

profissão ganha “o apoio do Estado sob a forma de credenciamento ou outro 

dispositivo formal que proteja alguns profissionais e exclua outros” 

(FREIDSON, 2009, p. 96). 
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O autor ainda chama a atenção para o fato da profissão médica ter 

conseguido estabelecer uma posição hierarquicamente superior em relação a 

outras ocupações ou profissões na área da saúde, que se tornaram desta 

forma “subalternas” do ponto de vista técnico. Este aspecto é denominado 

como “dominação médica” por Willis (2006) e é responsável por diversos 

conflitos que existem no setor de saúde e suas unidades entre os médicos e 

outras profissões de saúde. Em relação à Saúde da Família pode significar um 

obstáculo ao funcionamento pleno das Equipes de Saúde da Família (ESF), 

cujo funcionamento pressupõe a inexistência de uma hierarquia e maior 

equivalência e troca entre os saberes das diferentes profissões que a integram. 

Este processo político de reconhecimento da profissão e de construção 

da dominação médica no setor de saúde também ocorreu no Brasil. Seu início 

pode ser localizado em 1922, quando aconteceu o Congresso Nacional dos 

Práticos, fórum realizado na Cidade do Rio de Janeiro com a presença de boa 

parte da elite médica, sobre questões voltadas com a reordenação do trabalho 

médico. Nesta época, as questões do monopólio do conhecimento e do 

domínio do mercado do trabalho médico se evidenciavam. Neste fórum, dentre 

diversos assuntos abordados foram defendidos a criação de um sindicato 

médico com o cunho de adotar as resoluções do Congresso sobre os diplomas 

estrangeiros, à limitação das matrículas, à luta contra o curandeirismo e contra 

o charlatanismo profissional. Com entusiasmo e aprovação geral do 

Congresso, foi criado cinco anos mais tarde o Sindicato Médico Brasileiro 

(PEREIRA NETO, 1995.p.603-604) 

Segundo Pereira Neto (1995), um dos temas mais reincidentes neste 

evento era a reivindicação médica da arte de curar. Uma parte da elite médica 

daquela época combatia o charlatanismo e a outra parte defendia estabelecer 

uma hierarquia entre os profissionais de saúde. Para os que lutavam contra o 

charlatanismo, o objetivo era persuadir o público de que apenas o médico, 

academicamente formado, tinha autoridade para o exercício da  prática em 

saúde. 
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Já a outra parte desta elite buscava destacar a medicina das demais 

profissões, estabelecendo entre elas uma hierarquia cuja intenção era fazer 

com que os outros saberes se tornassem menos complexos e misteriosos que 

o do médico. 

Estas duas estratégias buscavam, ao mesmo tempo, assegurar 
a autoridade e o reconhecimento deste profissional junto a sua 
clientela. Elas partiam do reconhecimento do domínio de certa 
área do conhecimento para reivindicar, junto aos “charlatães”, 
enfermeiras, farmacêuticos e parteiras, exclusiva jurisdição 
sobre o ato de curar. (PEREIRA NETO, 1995.p.610) 

Tinha-se nesta época então duas faces de luta pelo domínio do 

conhecimento médico: por um lado os médicos que procuravam reafirmar a 

racionalidade científica com a concepção de um conhecimento criado em 

instituições cientificamente aceitas que justificavam a superioridade do trabalho 

médico. Por outro lado, os médicos que procuravam manter sua superioridade 

no ato da cura dentro do trabalho de uma equipe com a intenção de manter-se 

em posição de destaque na escala de prestígio e poder. 

Importante salientar que neste breve relato histórico, este próprio autor 

faz suas ponderações em relação aos dias atuais dizendo que os campos de 

atuação dos médicos, farmacêuticos e enfermeiras já se encontram bastante 

definidos tanto institucionalmente como nas universidades. Essa polêmica 

entre médicos e charlatães e a estratégia de impor uma hierarquia aos outros 

profissionais da área de saúde, são questões próprias à profissão médica da 

década de 20. (PEREIRA NETO, 1995)  

Nos dias atuais, uma dificuldade importante reside no status social que o 

profissional médico conseguiu alcançar, que lhe deu tanto uma evidência na 

sociedade, quanto uma posição de dominância em relação a outros 

trabalhadores de saúde num processo de divisão do trabalho no interior dos 

sistemas e serviços de saúde (FREIDSON, 2009; BUENO e QUEIROZ, 2006). 

Esta dominância continua, embora venha declinando desde os anos 1970, em 

função de: maior regulação estatal; restrições à autonomia profissional 

impostas pelos sistemas públicos ou privados de saúde; mudanças nas 

relações com os usuários; e a ampliação do campo de atuação de outros 

profissionais de saúde (WILLIS, 2006: 422-425). 



26 

 

2.2.3 Enfermeiros 

De acordo com Rizzotto (2006) a Medicina do século XX que havia se 

apropriado com exclusividade da milenar arte de curar, foi se legitimando 

socialmente como a profissão que detinha o saber e o poder da cura. Seria 

natural também que essa profissão se firmasse como a verdadeira ciência da 

saúde e os médicos os seus legítimos representantes. As outras profissões, 

que compõem a equipe de saúde, entre elas a Enfermagem, se tornariam 

auxiliares no processo de tratamento e cura, considerando que os médicos são 

por ele responsáveis, dominando o saber e tendo o poder de definir as 

diretrizes e o trabalho em saúde. (p.9). Parte-se disto a origem de uma história 

de subalternidade dos profissionais enfermeiros em relação ao profissional 

médico. 

Podemos analisar a profissão dos enfermeiros no Brasil, a partir de 

1920, com a formação das Educadoras Sanitárias paulistas que eram 

normalistas formadas pelo Serviço Sanitário de São Paulo e pelas Enfermeiras 

de Saúde Pública paulistas e fluminenses (profissionais diplomadas). Estas 

profissionais, educadoras sanitárias e enfermeiras, eram formadas através do  

Instituto Oswaldo Cruz e pela Escola de Enfermagem Anna Nery 

respectivamente. A formação destas profissionais deu-se em função de novas 

práticas e concepções do campo sanitário e tinha como exigência o concurso 

de novos agentes especializados em saúde pública e higiene. (SANTOS e 

FARIA, 2008) 

Ainda segundo Santos e Faria (2008), as educadoras sanitárias eram de 

perfil de classe média e consideradas profissionais de formação incompleta, se 

comparadas as suas colegas enfermeiras, visto que as enfermeiras estavam 

aptas não somente para o trabalho das visitadoras como também para o 

trabalho hospitalar. A questão de autoridade entre enfermeiras e educadoras 

sanitárias (visitadoras) aflorava naquela época ainda que as educadoras não 

fossem subordinadas funcionalmente às enfermeiras. Cresceram nestes dois 

grupos questões de hierarquia profissional e competência técnica. 
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Um dos motivos da época para formação das educadoras sanitárias foi o 

tempo considerável para diplomar as enfermeiras. A solução mais rápida foi a 

criação de um Curso de Educação Sanitária, teórico e prático, que formava as 

educadoras em um ano e seis meses. De um modo geral, se defrontam as 

ocupações femininas diante do poder médico masculino, já mencionado no 

subitem anterior. Não podemos esquecer que foi no campo emergente das 

profissões desta época, que a mulher pôde afirmar-se fora do circuito maternal, 

familiar ou doméstico. (SANTOS e FARIA, 2008) 

Com relação à subalternidade da profissão de Enfermagem, mesmo a 

enfermagem estando plenamente institucionalizada, subordina-se quanto ao 

poder, status e prestígios à Medicina. (idem) Nos últimos duzentos anos a 

supervisão dos médicos teria inibido as condições para o desenvolvimento de 

poderes paralelos. Porém, a enfermagem de saúde pública tem ocupado 

espaços importantes no Brasil como a supervisão do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde. 

A questão da subalternidade da profissão de Enfermagem constitui um 

elemento de dificuldade para o funcionamento pleno de uma Equipe de Saúde 

da Família. O funcionamento da equipe e especialmente a cogestão das 

mesmas exige que se rompa o modelo médico-centrado que vem prevalecendo 

no setor de saúde (MARQUES e SILVA, 2004). 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde assim como o 

Programa de Saúde da Família será descrito de forma breve no próximo item. 

2.2.4 Agentes comunitários de saúde 

Considerados trabalhadores estratégicos para a principal política de 

atenção básica no Brasil, a estratégia saúde da família, os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) constituem uma categoria profissional 

relativamente nova, reconhecida por lei em 2002, mas com largo percurso de 

existência como função ou ocupação desde a sua instituição no Sistema Único 

de Saúde (SUS) em 1991. (MOROSINI, 2010. p.23) 

Inserido oficialmente como trabalhador no SUS com a implementação do 

Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (PNACS), o ACS vem 
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ocupando de forma crescente um espaço estratégico nas políticas públicas no 

Brasil, bem como ampliando continuamente sua atuação na atenção à saúde 

tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. (VIEIRA, M; 2011. p.178) 

Segundo este mesmo autor, a valorização do trabalho do ACS estaria, 

então, no seu diferencial de possuírem um saber tácito, construído por meio de 

habilidades decorrentes da vida uma vez que os ACS cabem principalmente os 

aspectos subjetivos do trabalho e aos demais profissionais da equipe de saúde, 

o trabalho mais especializado. Entretanto, em decorrência da necessidade de 

um trabalhador de natureza comunitária, existem muitas divergências relativas 

ao reconhecimento de sua atividade como uma profissão e, mais 

especificamente, como uma profissão de saúde. 

Recente emenda constitucional (BRASIL, 2006) menciona 

explicitamente o agente comunitário de saúde, embora não faça o mesmo em 

relação às demais profissões de saúde3.  

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão 

admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate 

às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo 

com a natureza e complexidade de suas atribuições e 

requisitos específicos para sua atuação. .(Art. 198, incluído 

pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006) 

                                                        
3 De todos os profissionais da Saúde da Família, apenas o médico é mencionado na 

Constituição, no artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, § 1º que 
estabelece que: “É assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos 
de médico que estejam sendo exercidos por médico militar na administração pública direta ou 
indireta”. 
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Do ponto de vista da sociologia das profissões é questionável, 

entretanto, o tratamento dos agentes comunitários como uma profissão, por lhe 

faltar alguns dos requisitos mínimos para tanto, tais como o monopólio sobre as 

práticas – qualquer pessoa com ensino médio pode ser agente – assim como a 

existência de um processo de formação específico que preceda o 

desenvolvimento das atividades. 

2.3. Estratégia Saúde da Família no Brasil 

Primeiramente lançado como programa, o Saúde da Família é hoje 

identificado como estratégia para diferenciar-se dos programas tradicionais já 

existentes pelo Ministério da Saúde. (RIBEIRO, 2004). No Brasil nestes últimos 

anos, houve um grande incentivo das políticas de governo em relação e 

expansão da estratégia Saúde da Família em especial nas regiões 

metropolitanas. Sabe-se de toda dificuldade em expandir esta estratégia nos 

grandes centros urbanos, porém é uma realidade pautada pelo Ministério da 

Saúde Brasileiro através do Pacto pela vida (2006) que definiu como 

prioridade: “consolidar e qualificar a estratégia Saúde da Família como modelo 

de Atenção Básica e centro ordenador das redes de atenção à saúde no 

Sistema Único de Saúde (SUS). (BRASIL, 2006.p.07) 

Recentemente publicado pelo Ministério da Saúde, a portaria nº 2.488, 

de 21 de outubro de 2011 aprova a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 

Atenção Básica, para a estratégia Saúde da Família e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS). 

A PNAB 2011 caracteriza a Atenção Básica como um conjunto de ações 

individuais e coletivas, abrangendo a promoção, proteção, prevenção, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação com vistas a redução de danos e 

manutenção da saúde do indivíduo, sua família e comunidade. (BRASIL, 2011) 
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O objetivo destas ações pela PNAB 2011 é desenvolver uma atenção 

integral que impacte nos determinantes e condicionantes de saúde através de 

práticas de cuidado e gestão democráticas e participativas sob a forma de 

trabalho em equipe. Estas ações são dirigidas para populações de territórios 

definidos onde esta equipe assume a responsabilidade sanitária. [grifos meus]. 

(BRASIL, 2011) 

Nesta mesma política, dentre todas ações que são de responsabilidades 

das Unidades Básicas de Saúde (UBS), podemos citar a que recomenda que 

estas possuam conselho/colegiados constituídos de gerentes locais, 

profissionais de saúde e usuários, viabilizando a participação social na gestão 

da UBS 

Outro fator importante diz respeito aos profissionais de saúde e suas 

diferentes formações profissionais que devem exercer entre si um alto grau de 

articulação para que as ações sejam compartilhadas em processo 

interdisciplinar. Espera-se com isso que progressivamente os núcleos de 

competência profissional específico enriqueçam o campo comum de 

competências ampliando assim a capacidade de cuidado de toda equipe. 

No caso brasileiro, mudanças recentes sinalizam possibilidades 
de práticas mais colaborativas e com impacto positivo no 
resultado assistencial: a criação do SUS e o investimento na 
Saúde da Família como estratégia reestruturante do modelo 
assistencial; os estímulos às mudanças na formação, advindos 
dos Ministérios da Saúde e da Educação; as experiências de 
formação de equipes com atuação interdisciplinar nas quais se 
verifica certa diluição do corporativismo médico e maior 
valorização das práticas dos diversos profissionais de saúde. 
(SCHERER, 2009. p. 724) 
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Em relação às especificidades das Equipes de Saúde da Família (ESF), 

a PNAB 2011 refere itens necessários à estratégia Saúde da Família como 

uma equipe multiprofissional composta por no mínimo um médico generalista 

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

enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, um auxiliar ou 

técnico de enfermagem e até 12 agentes comunitários de saúde (ACS), 

podendo acrescentar a esta composição os profissionais de saúde bucal: um 

cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, um auxiliar 

e/ou um técnico em saúde bucal. 

Cada ESF deve ser responsável por no máximo 4.000 pessoas, sendo a 

média recomendada de 3.000 pessoas. O número de ACS deve cobrir 100% 

da população cadastrada, com no máximo 750 pessoas para cada ACS, não 

ultrapassando o limite máximo de pessoas para cada equipe. Todos os 

profissionais de saúde deverão estar cadastrados obrigatoriamente em apenas 

uma ESF, exceção feita somente para o profissional médico que poderá atuar 

no máximo em até duas ESF. As 40 horas semanais aplica-se a todos os 

profissionais de saúde com exceção ao profissional médico que poderá cumprir 

carga horária de 20 ou 30 horas semanais de acordo com a realidade do 

município e definições estabelecidas pela portaria em vigor. (BRASIL, 2011) 

Os objetivos centrais das ESF são prestação de assistência integral e 

contínua ao indivíduo, sua família e a comunidade em que vivem. Importante 

que esta assistência seja resolutiva, com qualidade e vinculada às 

necessidades de saúde da população adscrita. 

Para que as ESF consigam estes objetivos é imprescindível que as 

mesmas tenham uma abordagem multidisciplinar, com diagnóstico da realidade 

local, planejamento das ações e organização horizontal do trabalho. As 

decisões do trabalho precisam ser compartilhadas entre os sujeitos das 

equipes e com usuários do serviço. 
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A participação dos usuários na gestão da estratégia é um objetivo da 

política nacional de saúde. Na Política Nacional de Humanização por exemplo, 

menciona-se o objetivo de “planejar, organizar as informações a serem 

compartilhadas com a comunidade (BRASIL, 2009, p. 27). A Política Nacional 

de Atenção Básica também é explícita neste sentido preconizando “estimular a 

participação popular e o controle social” (BRASIL, 2011, Das 

responsabilidades, XIII). 

Estudo realizado por Pinto (2007, p.79) sobre os conselhos gestores das 

USF de Teresópolis – um dos municípios pioneiros na introdução desses 

conselhos – revelou que, embora sua importância fosse valorizada pelos 

diversos atores do setor de saúde municipal, havia pouca efetividade do seu 

funcionamento. O trecho destacado a seguir é expressivo neste sentido: “a 

comunidade parece não entender como exercer plenamente seu poder político 

utilizando os mecanismos representativos nos espaços institucionalizados 

(conselhos de saúde)”. Na mesma linha, Crevelim e Peduzzi (2005) 

consideram que a participação dos usuários na gestão das USF ainda constitui 

um grande desafio para as equipes. 

Villela e Soares consideram que se tratando de políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento, o processo de implementação dessas somente 

terá significado, na perspectiva de gestão social, se os usuários das políticas 

participarem do processo. (2009, p.65) Esse desenvolvimento necessita de 

ações de cidadania, do reconhecimento por parte dos agentes de como suas 

ações influenciarão na valorização dos recursos e potencialidades do território 

em questão, e como essas ações irão promover a qualidade de vida da 

população (VILLELA e PINTO, 2009; p.1078) 
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Em relação ao processo de trabalho das equipes de Atenção Básica 

pode-se citar diversas atividades, tais como: a implantação da participação 

coletiva nos processos de gestão, a valorização e fomento a autonomia e 

protagonismo dos diferentes sujeitos implicados na produção da saúde, 

participação do planejamento local de saúde assim como do monitoramento e 

avaliação das equipes de saúde, fortalecimento da gestão local e do controle 

social. (BRASIL, 2011). Para entendermos um pouco sobre de que forma essa 

participação coletiva de gestão possa ser viabilizada, demonstra-se no item 2.4 

um pouco da origem dos modelos de gestão e suas implicações para os 

profissionais. 

2.4. Modelos de Gestão e Saúde 

Quando se pensa em gestão em saúde no Brasil, existe uma diferença 

entre os conceitos de gestão e gerência. Segundo a Norma Operacional Básica 

(NOB) 01/96 do SUS, gestão é a atividade e a responsabilidade de dirigir um 

sistema de saúde (municipal, estadual ou nacional).  Esta mesma NOB cita que 

gerência é conceituada como sendo a administração de uma unidade ou órgão 

de saúde (ambulatório, hospital, instituto, fundação etc.). 

Para a comunidade científica que trata especificamente sobre gestão e 

administração, os conceitos de gerência e gestão são sinônimos: 

No rigor vernacular, as palavras administração, gerência e 
gestão são sinônimas. O mesmo se pode dizer no sentido 
conceitual: nenhum conceito novo foi introduzido quando se 
procurou acentuar o uso de uma palavra em detrimento de 
outra... (MOTTA, 1991, p. 14). 

Segundo Ribeiro (2004), no início do século XX começa a ser difundido 

e ampliado cada vez mais os conceitos e princípios da gerência científica 

propostos por Taylor, o que influenciou não somente a industria mas também o 

setor de serviços, dentre eles o setor da saúde. 
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Entretanto, a Política Nacional de Humanização da Atenção Básica 

(BRASIL, 2009) preconiza que para dar conta de suas responsabilidades, são 

necessários os múltiplos saberes e práticas de toda uma equipe de 

profissionais de saúde e também dos usuários do serviço. Esta própria Política 

de Humanização da Atenção Básica reforça a necessidade da criação e 

manutenção da participação social através dos Conselhos de Saúde em âmbito 

nacional, estadual e municipal, o que já está definido desde 1990 com a Lei nº 

8.142 de 28/12. Esta lei refere a composição destes conselhos com igualdade 

paritária de 50% para usuários do sistema, 25% para trabalhadores da saúde e 

os outros 25% para gestores da saúde. 

Por causa dessa dicotomia onde as mudanças que ocorrem na Atenção 

Básica são evidentes e relacionadas com a nova reordenação dos serviços 

proposto pelo Pacto de Atenção Básica (BRASIL, 2007), faz-se necessário pelo 

poder público vigente de um plano de investimentos em políticas de gestão nas 

unidades de saúde. 

Torna-se essencialmente indispensável desenvolver mecanismos de 

cooperação e coordenação próprios para uma gestão eficiente e responsável 

dos recursos públicos, o qual responda às necessidades de saúde individuais e 

coletivas em âmbito local e regional (HARTZ, 2004). Segue a seguir um breve 

apanhado sobre os modelos de gestão pesquisados na literatura. 

2.4.1 Gestão Clássica 

Hennington (2008) define este tipo de gestão como sendo [...] “modelos 

de gestão centralizados e verticais, desapropriando o trabalhador de seu 

próprio processo de trabalho, impedindo ou dificultando o protagonismo e a 

autonomia dos sujeitos envolvidos diretamente na execução das políticas e na 

produção de saúde”. A gestão clássica baseia-se na aplicabilidade dos 

modelos de Taylor e Fayol, o que muito contribuiu para desenvolver o trabalho 

mecanicista daquela época. Para Figueiredo et al (2009): 

Gestão [...] clássica, contempla aspectos como a divisão do 
trabalho, com separação entre as funções de preparação e 
execução; especialização da força de trabalho; unificação de 
ferramentas, utensílios e rotinas de trabalho; controle da 
execução do trabalho; verticalização do sistema de produção; a 
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autoridade; a responsabilidade; a disciplina; a unidade de 
mando; a estabilidade de pessoal; subordinação do interesse 
particular ao interesse geral; e hierarquia, os quais estão 
presentes na teoria geral da administração, especialmente 
vinculados às obras de Taylor (1970) e Fayol (1990). (p.236-
237) 

Segundo Campos (2007), a maioria dos profissionais continuam presos 

a tarefas repetitivas e desconectadas do sentido geral do processo produtivo; a 

especialização excessiva dos profissionais continua existindo e crescendo a 

cada dia; e existe uma aparente autonomia dos trabalhadores, pois estes ficam 

restritos a solucionar problemas recortados segundo a lógica dominante dos 

dirigentes. Os princípios gerais do taylorismo ainda não foram superados, pois 

a disciplina e o controle continuam sendo o eixo central dos métodos de gestão 

nos dias atuais. Para este mesmo autor no Brasil, dentro do processo de 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), há inúmeras experiências 

voltadas para ampliar a democracia em instituições de saúde. 

Datam a partir da década de 1970 as primeiras iniciativas de 

descentralização de poder para os municípios (processo de municipalização) e 

a instalação de Conselhos e Conferências de Saúde com maioria de usuários. 

Estes são os principais dispositivos sugeridos pelo SUS para fornecer uma 

maior agilidade na gestão. (FERNANDEZ e MENDES, 2007) 

Para Aciole (2007), existem algumas premissas essenciais sobre o 

trabalho em saúde em suas concepções atuais: é majoritariamente um trabalho 

institucionalizado, realizado por uma equipe multiprofissional, na qual o 

elemento central é o médico; no interior deste processo, a assistência é 

fragmentada; há iniciativas de ruptura com esta fragmentação do trabalho; os 

equipamentos eletrônicos são utilizados no trabalho em saúde de forma 

desigual; o uso de tecnologia de ponta exige uma melhor qualificação dos 

trabalhadores para o manuseio dos equipamentos, ao mesmo tempo em que 

aprofunda a divisão entre o trabalho manual e intelectual. 
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Esse modelo focado em apenas um profissional da área da saúde, o 

chamado modelo médico hegemônico, se por um lado tem sido altamente 

eficiente na elevação dos gastos, por outro, tem se mostrado insuficiente 

quanto ao impacto na melhoria da qualidade de vida e saúde da população e 

otimização dos serviços. (GIL, 2006) 

A gestão denominada nesse estudo como clássica, contempla aspectos 

como a divisão do trabalho, com separação entre as funções de preparação e 

execução; especialização da força de trabalho; unificação de ferramentas, 

utensílios e rotinas de trabalho; controle da execução do trabalho; 

verticalização do sistema de produção; a autoridade; a responsabilidade; a 

disciplina; a unidade de mando; a estabilidade de pessoal; subordinação do 

interesse particular ao interesse geral; e hierarquia, os quais estão presentes 

na teoria geral da administração, especialmente vinculados às obras de Taylor 

e Fayol. (FIGUEIREDO et al, 2009) 

Mesmo com a ampliação dos estilos de gestão já estudados e 

demonstrados pela comunidade científica, o tipo de gestão onde a disciplina e 

o controle são os eixos centrais do processo, é um estilo de governar que ainda 

não foi superado. (CAMPOS, 2007) 

2.4.2 Gestão Colegiada (cogestão) 

Trataremos a gestão colegiada e cogestão como sinôminos. Segundo 

Aurélio Buarque de Holanda (2008), cogestão trata-se de “empreendimento ou 

empresa gerida por consenso de duas ou mais partes.”; e colegiado é aquilo 

“que está reunido com outros em colégio / diz-se do governo em que a chefia 

do executivo é exercida por mais de um.” 

[...] gestão aqui denominada de participativa ou de cogestão, 
agrega características como a autonomia; o protagonismo; a 
corresponsabilização de usuários, trabalhadores e gestores; a 
criação de vínculos solidários; e a participação coletiva na 
gestão e nos processos decisórios, além da valorização dos 
diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 
saúde. (FIGUEIREDO et al, 2009. p.237) 
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A gestão colegiada, ao contrário da autogestão4, é o que mais se 

assemelha ao tipo de gestão promovido pela gestão municipal do Rio de 

Janeiro para as Unidades Básicas e equipes da estratégia Saúde da Família, 

porque as unidades e as equipes seguem diretrizes traçadas pelas próprias 

coordenações regionais e centrais do município supracitado. 

A gestão colegiada de acordo com Campos (2007), é um método de 

gestão que leva em consideração outros níveis de poder e decisão, ou seja, 

todas as decisões não são tomadas apenas por um colegiado específico. 

Algumas situações são definidas pelo colegiado e outras são definidas de 

acordo com negociação, discussão com outras instâncias de poder. Santos 

Filho (2007) define bem como deve ser o processo de trabalho em uma gestão 

colegiada e do que é necessário para tal: 

[...] horizontalização das “linhas de mando”, valorizando a 
participação dos atores, o trabalho em equipe, a chamada 
“comunicação lateral”, e democratizando os processos 
decisórios, com corresponsabilização de gestores, 
trabalhadores e usuários.  

[...] 

É necessário que se definam os critérios do que se considera e 
se espera dessa instância de gestão em “funcionamento 
efetivo”, indo além da sua mera estruturação formal. (p.1000-
1008) 

Campos (2007) refere que um método de gestão onde a democracia e a 

participação dos sujeitos se fundamenta através da construção de um sistema 

de cogestão, trata-se de um método contrário aos métodos propostos por 

Taylor, o que ele chama de método anti-Taylor. 

Para Figueiredo et al (2009), existem influências nos métodos de gestão 

por parte das políticas públicas em saúde vigentes no momento: 

Pode-se considerar que ambas as formas de gestão [clássica 
e cogestão] estejam influenciadas pelas políticas públicas que 
normatizam o sistema de saúde, em que ora pregam a sua 
flexibilização e a participação popular nos processos decisórios 

                                                        
4 Autogestão é uma forma dos indivíduos assumirem responsabilidade de suas atividades, sem 

intermediação de outra esfera de gestão, com poder de influenciar sobre o conteúdo da 

organização dessas atividades. (MARTINS, 2002) 
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e na prática de saúde assistencial e/ou gerencial e ora praticam 
a hierarquização e verticalização na tomada de decisão, 
sobretudo através da institucionalização de ações 
programáticas elaboradas pelas instâncias estaduais e 
federais. (p.252) [grifos meus] 

Entretanto para Villela e Pinto (2009) a gestão em redes deve ser 

participativa e dialógica, e não tecnoburocrática e hierarquizada, como eram as 

formas de intervenção do Estado no século passado. Para se alcançar o 

desenvolvimento local, os problemas sócio-econômicos não podem ser mais 

resolvidos pela ação independente do Estado. 

Colegiado Gestor 

A política de gestão da Cidade do Rio de Janeiro (2009) enfatiza a 

criação de colegiados gestores nas unidades de Saúde da Família conforme as 

Instruções Normativas da SMSDC/RJ descritas a seguir: 

Assunto: Colegiado Local Participativo das Unidades de Saúde 
da Família e PACS do Município do Rio de Janeiro 

A presente Nota Técnica visa comunicar aos profissionais da 
Estratégia de Saúde da Família e às Coordenações de Área 
Programática que: 

[...] 

Seguem, a seguir, as orientações para a formação do 
Colegiado Local Participativo: 

 

1 - A escolha dos integrantes pode se dar por eleição de forma 
que garanta a representatividade dos usuários e de todos os 
seguimentos que compõem a equipe de profissionais, de 
acordo com o perfil da unidade.  

[...] 

3 - Quanto à metodologia, sugere-se a elaboração de plano de 
ação, visando sistematizar as ações de enfrentamento dos 
problemas. O importante é propiciar um espaço de gestão 
capaz de discutir problemas, planejar, avaliar e pactuar as 
ações. É preciso evitar a reprodução de estrutura hierarquizada 
e autoritária nos moldes existentes em alguns conselhos e sim 
exercer o gerenciamento participativo e democrático. (RIO DE 
JANEIRO, 2009.p.03) 
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Fernandes e Mendes (2007) referem que este tipo de gestão pode ser 

de dois tipos: “Institucionalizada” – em forma de Conselhos; ou “não 

institucionalizada” – em forma de fóruns participativos, ou seja, “Comitês Locais 

de Gestão”. Porém em ambos, sempre deverão levar em conta as propostas de 

negociação, da informação e da avaliação e monitoramento.  

Hennington (2008) elege os elementos que segundo o autor são 

fundamentais no processo de cogestão na saúde como as posturas ativas no 

trabalho, a troca de informações, o trabalho em equipe, a supremacia das 

atividades simbólicas e a valorização do trabalhador flexível e polivalente. 

(p.560) 

Campos (2007) ainda reforça a idéia de que a base da cogestão  está 

não na criação de dispositivos de controle, mas sim na construção da 

capacidade de instituir compromissos, porque “ninguém governa sozinho.” 

Junto a grandes mudanças ocorridas e com o objetivo de se escolher o 

melhor método de gestão, a SMSDC/RJ introduz no ano de 2010 a figura do 

gerente técnico, como mais um ator a fazer parte da rotina de atividades das 

unidades de Saúde da Família. Trata-se de um profissional de nível superior 

não médico selecionado pelas Coordenações Área de Planejamento (CAP)5 

através de processo seletivo feito por essas próprias coordenações. 

Este gerente técnico é composto em sua maioria por duas categorias 

distintas: enfermeiro ou odontólogo. Fazem parte de suas atribuições 

coordenar a unidade de Saúde da Família e estimular os colegiados já 

existentes ou fomentar sua criação nestas unidades de saúde. 

Segundo Campos (1998) o dirigente do colegiado tem as seguintes 

funções:  

As funções de dirigente ou de liderança não estariam 
eliminadas neste modo de governar, somente não assumiriam 
um caráter exclusivo e unipessoal. De um dirigente - titular, 
suposto sabido e todo-poderoso, saltar-se-ia para um colegiado 
composto por diretores e coordenadores de cada uma das 
Unidades de Produção. (p.868) 

                                                        
5 Coordenação de Área de Planejamento (CAP) definida como gestão local do município do Rio 

de Janeiro dividido desta forma em 10 Áreas de Planejamento. 
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Foi designado para este profissional, o gerente técnico da Unidade de 

Saúde da Família, o papel de desempenhar as funções gerenciais desta 

Unidade e promover a co-responsabilidade do membros da equipe de saúde da 

família. Por se tratar de um método de gestão onde o coletivo e os atores 

envolvidos no processo fazem parte ativamente das decisões e 

responsabilidades do mesmo, pode-se observar que o método muito se parece 

com o método anti-Taylor, descrito por Campos (1998) como um método que 

fortalece os sujeitos e constrói a democracia institucional. 

Porém, é importante salientar que muitas das vezes, os atores da 

estratégia Saúde da Família podem perceber este tipo de gestão como forma 

de burocratizar o processo de trabalho antes desenvolvido de forma 

autocrática, porém de forma muito mais ágil. Pois discutir e chegar à um 

consenso das decisões demanda tempo. Este fato é observado por Santos 

Filho (2007), quando o mesmo refere-se aos colegiados:  

Os “Conselhos ou colegiados de gestão” podem ser 
concebidos apenas como criação de novas estruturas 
“administrativas” ou burocráticas (serem formalizados) e não 
serem capazes de desencadear novos modos de gerir o 
trabalho (negociações permanentes, construção coletiva da co-
participação e cogestão); (p. 1005) 

Ribeiro (2004) diz que os diferentes estilos de gestão das equipes da 

estratégia Saúde da Família são influenciados pelas relações aproximadas ou 

conflituosas dos sujeitos, dos conflitos destas equipes com os poderes locais e 

também de conflitos entre as equipes com a própria população, onde a 

demanda não é atendida por esta equipe. 

Trabalho em equipe e método de cogestão  

Para que exista um trabalho de cogestão, é necessário que os 

profissionais tracem metas e acordos de convivência. De acordo com Campos 

(2007), a formação de compromisso e contrato evita a guerra de todos contra 

todos e assegura a possibilidade de convivência e de se trabalhar em prol de 

algum propósito. 
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Segundo a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde 

(2010) a cogestão é um modo de administrar que inclui o pensar e o fazer 

coletivamente, sendo uma diretriz que visa democratizar as relações no campo 

da saúde. 

Muito longe de ser uma “caixa vazia”, cada ator (profissionais, usuários, 

gerente entre outros) possuem idéias, valores e concepções acerca de saúde, 

do trabalho em saúde e de como este deveria ser realizado. E todos esses 

atores fazem uso de seus saberes para agir como lhes parece correto, de 

acordo com seus valores e/ou interesses. É com esta diversificada experiência 

dos atores que pretende-se trabalhar a equipe em um método de gestão 

colegiada. Este trabalho deve ser integrado e Ribeiro (2004) refere que este 

trabalho significa: 

[...] conectar diferentes processos de trabalhos envolvidos, com 
base em certo conhecimento acerca do trabalho do outro e 
valorizando a participação deste na produção de cuidados; é 
construir consensos quanto aos objetivos e resultados a serem 
alcançados pelo conjunto dos profissionais, bem como quanto 
à maneira mais adequada de atingi-los. (p. 444) 

Descreve-se a seguir os fatores considerados por diversos autores como 

influentes na prática da gestão colegiada, dificultando ou facilitando. 
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Dificuldades 

Muitas dificuldades são esperadas de acordo com Hartz (2004) para o 

desenvolvimento de um trabalho em equipe de forma colegiada, visto que a 

grande maioria dos atores envolvidos já possuem uma predefinição e/ou 

experiência de uma gestão clássica, e não estão acostumados com a interação 

e corresponsabilização de todo um processo de trabalho. A implantação de 

uma gestão colegiada também é referida pelo autor como de difícil realização, 

onde o objetivo de uma gestão ideal, sem muros, eliminando barreiras tem se 

mostrado de difícil realização com necessidade de estudos de avaliação para 

sua efetiva implantação. 

Um dos desafios para trabalhar em equipe de forma colegiada é o 

mecanismo de comunicação entre os atores envolvidos. A comunicação muitas 

vezes prejudicada pelo compromisso individual de cada ator acaba sendo 

colocada de lado em relação a outras necessidades. Starfield (2002) refere que 

o trabalho em equipe eficiente não é fácil de conseguir. De todos os problemas, 

a autora cita que a falha na comunicação e na transferência de informações 

são os principais problemas e tanto um como o outro são essenciais para 

coordenação da atenção primária. 

A demanda exagerada de serviços que são de responsabilidade dos 

profissionais das ESF também é um fator que dificulta a prática de uma gestão 

colegiada eficiente. Feuerwerker (2005) refere múltiplas tensões na 

organização do trabalho destas equipes: 

É possível constatar múltiplas tensões na organização do 
trabalho na Saúde da Família. Apesar das práticas com o 
coletivo, com as famílias, nas casas, nos locais de trabalho e 
convivência serem teoricamente uma atribuição do conjunto da 
equipe, elas são assumidas principalmente pelos agentes 
comunitários, seguidos pelos profissionais da enfermagem. A 
carga de atenção por meio das consultas clínicas é 
extremamente pesada e ocupa grande parte da agenda dos 
médicos. (p. 495) 

Eventualmente, um ou outro profissional pode imaginariamente pensar 

que seu saber e fazer se sobrepõe aos dos outros trabalhadores da saúde, 

cultura essa construída pela tradição das corporações e sua forma 

amesquinhada de ver o mundo da produção da saúde. (FRANCO, 2006) 
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Já Scherer (2009) refere que o ambiente de trabalho das equipes de 

Saúde da Família é propício para diversos conflitos, uma vez que diversos 

saberes, sempre convergentes, se encontram para uma negociação 

permanente. Este mesmo autor diz que a divisão do trabalho entre estes 

sujeitos é influenciada pela história de cada profissão, onde o domínio de 

competências e atos próprios já foram definidos pelas próprias profissões 

particularmente. 

Atualmente pode-se observar o profissional médico muitas das vezes 

sendo identificado por outros sujeitos do colegiado gestor, como único saber 

decisório e definitivo. Explica-se esse medicocentrismo por se tratar de uma 

cultura de gestão clássica, onde espera-se o comando decisório de uma força 

superior. No Brasil existe um consenso na literatura em relação a este tema 

como refere Scherer (2009): 

Há consenso na literatura em saúde, em especial no debate 
brasileiro sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), de que é 
necessário revisar a hegemonia do médico no trabalho em 
saúde e caminhar no sentido de práticas interdisciplinares para 
ampliar a qualidade da atenção à saúde. (p. 724) 

Scherer (2009) ainda reforça que a centralidade do trabalho médico tem 

contribuído para a manutenção de um modelo assistencial descompromissado 

com o usuário e centrado no procedimento. As principais dificuldades de 

gestão do trabalho coletivo em saúde dizem respeito: à “relação entre sujeitos 

individuais e coletivos; à história das profissões de saúde e o seu exercício no 

cenário do trabalho coletivo institucionalizado e à complexidade do jogo político 

e econômico” que delimita o cenário das situações de trabalho. (p. 725) 
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Não se pode esquecer que grande parte dos profissionais das equipes 

de Saúde da Família atualmente são formados nos modelos clássicos de 

ensino, onde o foco de atenção ainda é o indivíduo e a superioridade entre os 

saberes também é muito valorizada. Isso é uma preocupação do Ministério da 

Saúde no Brasil quando o mesmo refere em seus cadernos de humanização do 

SUS: que a formação geral de cada profissional de saúde é ainda fortemente 

pautada pelo individualismo, sendo muito difícil no dia-a-dia o trabalho em 

equipe, com a divisão de poder e com as tomadas de decisões em 

conjunto.(BRASIL, 2010.p. 195) 

Facilidades 

Para Scherer (2009), a boa comunicação dos sujeitos que atuam no 

colegiado de gestão é fator primordial para o desenvolvimento de um trabalho 

com qualidade esperada. Este autor refere à boa comunicação como 

contribuinte na resolução dos problemas como descrito no trecho: 

A comunicação, a identificação da presença de diversas lógicas 
e a compreensão, pelos profissionais, das contraintes 
(constrangimentos subjetivo e objetivo) das outras profissões, 
podem contribuir para a resolução das dificuldades de 
colaboração. (p. 722) 

A permanência de um mesmo time de sujeitos em uma unidade de 

Saúde da Família favorece a construção de uma equipe integrada e confiante. 

Os laços de confiança se conseguem com a convivência segundo os autores 

pesquisados. Importante que os sujeitos envolvidos possam também ser éticos 

nos seus costumes e profissões. Temos na citação a seguir, uma definição de 

Scherer (2009) sobre a importância da estabilidade dos indivíduos na equipe: 

A construção do coletivo depende da presença de um mínimo 
de estabilidade e de certa permanência na organização, pois a 
confiança e a cooperação se constroem com o tempo. [...] Toda 
organização é permeada por relações de poder e a ética da 
responsabilidade e da solidariedade é fundamental para 
orientar ações e construir coletivos (p. 723) 

Com os sujeitos do colegiado pensando no processo de trabalho da 

estratégia Saúde da Família tendo como base os princípios do SUS e enfoque 

na integralidade, intersetorialidade e interdisciplinaridade, chega-se a novos 

desafios no plano das competências. 
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2.4.3 Gestão por resultados (avaliação de desempenho) 

A partir dos anos 80, gestores do sistema de saúde de todo mundo 

depararam-se com o desafio de reformar a organização e o funcionamento dos 

seus serviços tendo como objetivo uma maior transparência nos gastos 

públicos. Essas reformas estão sintonizadas com um amplo movimento 

mundial de reforma do Estado, questionando-se sobre a forma como até então 

os sistemas de serviços de saúde vinham sendo organizados e 

desempenhavam suas funções. (VIACAVA et al, 2004) 

Pode-se dizer que estas reformas baseavam-se em alguns aspectos 

importantes como contenção de custos da assistência médica, 

descentralização de atividades e responsabilidades entre outros. No plano 

ideológico a reforma principal era despolitizar a arena setorial, passando a 

considerá-la como eminentemente técnica; privilegia a atuação dos gerentes, 

deslocando o poder dos profissionais (principalmente o médico); e resgatar 

uma modelagem empresarial nos arranjos institucionais que, acredita-se, seria 

mais eficiente. (Idem, p.712) 

Ainda segundo Viacava (2004) a mudança central então do foco de 

atenção passou das atividades ou produtos dos setores governamentais para 

os resultados dessas atividades. E como os resultados deveriam estar voltados 

para o consumidor [os usuários do serviço], os sistemas devem ser 

reorientados nessa perspectiva. A avaliação de desempenho passou a ser um 

instrumento importante dessa reestruturação do sistema de saúde. (p.712) 

[grifos meus] 

A avaliação de desempenho dos sistemas de saúde segundo Viacava et 

al (2004) é desejável e promissora, podendo ser um poderoso instrumento de 

monitoramento das políticas de reforma. Entretanto, a questão a ser enfrentada 

é como medir desempenho em termos de qualidade, eficiência e equidade na 

perspectiva de impulsionar mudanças de comportamentos que possibilitem 

melhores resultados. O próprio autor define como eficiência dos serviços de 

saúde como uma forma de desempenhar suas funções da melhor maneira 

possível nesta citação: 
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[...] a eficiência é definida com o grau com que o sistema de 
saúde realiza a contribuição máxima possível às metas sociais 
em função dos recursos disponíveis, interna e externamente ao 
setor. (p.715) 

Embora não haja consenso sobre como medir desempenho dos 

sistemas de serviços de saúde, desempenho é sempre definido em relação ao 

cumprimento de objetivos e funções das organizações que compõe o sistema, 

variando de acordo com o que cada país estabeleceu como suas metas.  

Entretanto, para implementar uma efetiva avaliação de desempenho 

existe a necessidade de um processo amplo de pactuação, que leve em 

consideração a conformação do sistema de saúde, seus objetivos e metas e os 

diferentes atores que dele fazem parte. Dessa maneira, gestores, prestadores 

e usuários dos serviços de saúde definiriam, a partir dos critérios de relevância, 

confiabilidade, validade, capacidade de discriminação e viabilidade, um 

conjunto mínimo de indicadores para compor um sistema de monitoramento 

das diversas dimensões do desempenho do sistema de saúde. (VIACAVA et al, 

2004.p.722) 

No Brasil os mecanismos de participação (incluindo as autoridades de 

saúde e a população) são os conselhos e as conferências. Os conselhos 

existem em todos os níveis do sistema e são mecanismos de controle social e 

aprovação do orçamento que avaliam as propostas executivas e o 

desempenho. As conferências são convocadas periodicamente para discutir 

assuntos variados e para transmitir os diferentes interesses para uma 

plataforma/formulação de políticas comum. Embora muitos especialistas 

tenham se questionado se os conselhos tem a capacidade de controlar o 

governo, não se chegou a uma conclusão definitiva, devido a grande 

diversidade na capacidade política da sociedade civil no Brasil e também a 

distribuição desigual de recursos entre seus residentes. (FLEURY, 2011) 



47 

 

2.4.4 Ferramentas de Gestão Pública 

Merhy (2005), aposta na possibilidade de se constituir tecnologias de 

gestão do trabalho, que permitam identificar ruídos e quebras ocorridos nos 

processos de trabalho. Para esse autor, essas tecnologias de gestão do 

trabalho consistem no uso de instrumentos analisadores e auto-analíticos, 

como tecnologias potentes para propiciar avaliações do trabalho desenvolvido 

nos serviços de saúde.  

Para Feuerwerker (2005), estas tecnologias de gestão servem para 

ampliação da liberdade de construção dos novos arranjos assistenciais e na 

construção de estratégias inovadoras de contato entre usuários e trabalhadores 

em uma gestão democrática. 

A seguir, algumas ferramentas de gestão utilizadas pelas políticas 

públicas brasileiras atualmente, no campo da Atenção Primária em Saúde. 

Política Nacional de Humanização (PNH) 

Um método de trabalho utilizado pelo Ministério da Saúde no Brasil foi a 

implantação da Política Nacional de Humanização da atenção básica e da 

gestão no SUS (PNHAB). Concebe uma gestão diferenciada e norteada pelos 

autores: Campos (2007), Merhy e Onocko (1997), Schwartz (2000), Fuganti 

(1990), Ceccim e Feuerwerker (2004), Foucault (1985), Ayres (2004) e Ribeiro 

e Motta (2006). Também conhecida como HumanizaSUS, foi instituída em 

2003 e tem o objetivo de efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde nas 

práticas de atenção e de gestão estimulando a troca de saberes entre gestores, 

trabalhadores e usuários para a produção de saúde e a produção de sujeitos. 

Busca-se segundo esta Política um SUS humanizado, comprometido com a 

defesa da vida e fortalecido em seu processo de pactuação democrática e 

coletiva. Segundo o Ministério da Saúde através da PNHAB: 

Por humanização compreendemos a valorização dos diferentes 
sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Os 
valores que norteiam essa política são a autonomia e o 
protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, os 
vínculos solidários e a participação coletiva nas práticas de 
saúde. (BRASIL, 2009. p. 05) 
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De acordo com Hennington (2008), a cogestão e o modo coletivo de 

produção de saúde e de sujeitos são os norteadores da construção da Política 

Nacional de Humanização (PNH) como política pública.  

O Brasil (2010) norteia a PNHAB como movimento de mudança dos 

modelos de atenção e gestão e coloca três princípios como desdobramento 

desta política: 

1) “Transversalidade” (maior comunicação, quebra de fronteiras do 

saber e quebra de poderes entre os atores); 

2) “Indissociabiliade entre atenção e gestão “(junção entre os modos de 

cuidar, os modos de gerir e apropriação do trabalho; junção entre 

cuidado e processo de trabalho) e  

3) “Protagonismo”, co-responsabilidade e “autonomia “dos sujeitos e 

dos coletivos. (p.176) 

Ainda sobre a PNH, Hennington (2008) nos diz que: 

A partir da democratização das relações de trabalho e da 
valorização dos trabalhadores da saúde, a PNH preconiza a 
construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas 
com a produção de saúde, estimulando o protagonismo e 
autonomia de sujeitos e coletivos e sua co-responsabilidade 
nos processos de gestão e atenção. (p. 557) 

O modo de gestão da Política Nacional de Humanização é centrado no 

trabalho em equipe, na construção coletiva (planeja quem executa) e em 

colegiados que garantem o compartilhamento do poder, a coanálise, a 

codecisão e coavaliação – em uma palavra: a cogestão.  

O modelo de gestão que a Política Nacional de Humanização 
propõe é centrado no trabalho em equipe, na construção 
coletiva (planeja quem executa) e em espaços coletivos que 
garantem que o poder seja de fato compartilhado, por meio de 
análises, decisões e avaliações construídas coletivamente. 
(BRASIL, 2010. p. 27) 
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A idéia de que a gestão é uma tarefa coletiva, e não somente uma 

atribuição de especialistas ou detentores de “cargos”, leva à conclusão de que 

a reunião de equipe, com espaço e tempo programados, pode constituir-se 

numa potente estratégia para a qualificação da equipe, troca de saberes e 

deslocamento de poderes, tanto entre os profissionais como entre estes e os 

usuários. Esta atitude facilita a resolução dos problemas e promove o 

protagonismo e valorização dos trabalhadores. 

Horizontalizar o poder, ampliar a inclusão de sujeitos na gestão e na 

clínica, construir corresponsabilização, não são atos do acaso, mas construídos 

segundo dispositivos e arranjos para tal fim. Colegiados gestores, trabalho em 

equipe, rodas de discussão, inclusão da rede sócio-familiar dos usuários, 

Grupo de Trabalho em Humanização (GTH), entre outros são exemplos de 

medidas concretas para uma gestão democrática e compartilhada; (PACHES, 

2008. p. 66) 

Dentre os diversos parâmetros para a implantação de ações na atenção 

básica o Ministério da Saúde cita a “organização do trabalho, com base em 

equipes multiprofissionais e atuação transdisciplinar, incorporando 

metodologias de planejamento e gestão participativa, colegiada, e 
avançando na gestão compartilhada dos cuidados/atenção;” [grifos meus] 

(BRASIL, 2008) 

Avaliação de Melhoria da Qualidade (AMQ) 

Avaliação para Melhoria da Qualidade da estratégia Saúde da Família 

(AMQ), instituída pelo Ministério da Saúde em 2006 foi aderida pela gestão 

municipal do Rio de Janeiro em 2007. Assim como algumas equipes de saúde, 

a gestão da estratégia Saúde da Família nesse município, ainda encontra-se 

em fase de implementação e execução deste programa de trabalho. (RIO DE 

JANEIRO, 2010) 

[...] a avaliação é somente a etapa inicial de um processo que 
culmina com a mudança na realidade e o seu aperfeiçoamento. 
A avaliação é um importante instrumento de mudança, o qual 
deve ser visto como um incentivo para que sejam cumpridas 
condições mínimas de qualidade e não como uma ameaça aos 
trabalhadores. (FIGUEIREDO et al, 2009. p. 249) 
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Na AMQ, as ESF por iniciativa própria, aderem e procedem à auto-

avaliação do seu fazer/agir. Reuniões periódicas e contínuas com as equipes 

de saúde e/ou seus representantes também se constituem em instrumentos 

para a realização do monitoramento e avaliação, a partir dos quais se faz a 

avaliação do trabalho e das necessidades locais, com a finalidade de 

organização do processo de trabalho. (FIGUEIREDO et al, 2009) 

É preciso que os envolvidos se disponham a se auto-avaliarem e se 

avaliarem mutuamente. A incorporação da avaliação como prática sistemática 

nos diversos níveis dos serviços de saúde poderia propiciar aos seus gestores 

as informações requeridas para a definição de estratégias de intervenção.  

Há uma grande quantidade de informações registradas rotineiramente 

pelos serviços que não são utilizadas nem para a análise da situação de saúde, 

nem para a definição de prioridades, nem para a reorientação de práticas. 

Muitas dessas informações obtidas regularmente, se analisadas, podem 

se constituir em matéria-prima para um processo desejável de avaliação 

continuada dos serviços, também chamada de monitoramento, ou, num estágio 

mais avançado de organização dos serviços de saúde, como uma “sala de 

situações” para o planejamento (MATUS, 1987). 
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Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) 

O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) na Atenção 

Básica, instituído pelo Ministério da Saúde pela portaria de nº 1.654 GM/MS do 

dia 19 de julho de 2011, foi produto de um processo de negociação e 

pactuação das três esferas de gestão do SUS que contou com vários 

momentos nos quais, Ministério da Saúde e os gestores municipais e 

estaduais, representados pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (CONASEMS) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS), respectivamente, debateram e formularam soluções para viabilizar 

um desenho do Programa que possa permitir a ampliação do acesso e 

melhoria da qualidade da Atenção Básica em todo o Brasil. (BRASIL, 2011) 

De acordo com a PNAB 2011, com objetivo de ampliar o acesso e a 

qualidade do cuidado na atenção básica, o PMAQ se dará através de 

monitoramento e avaliação da atenção básica, e está atrelado a um incentivo 

financeiro para as gestões municipais que aderirem ao programa. O incentivo 

de qualidade é variável e dependente dos resultados alcançados pelas equipes 

e pela gestão municipal. Este incentivo será transferido a cada mês, tendo 

como base o número de equipes cadastradas no programa e os critérios 

definidos em portaria específica do PMAQ. (BRASIL, 2011) 

No PMAQ as três esferas de gestão (federal, estadual e municipal) e 

também as equipes de Saúde da Família acordam compromissos em um 

processo de contratualização. Dentre os compromissos que são de 

responsabilidades das ESF citados pelo Ministério da Saúde temos:  

i. Organizar o processo de trabalho da equipe em conformidade 
com os princípios da atenção básica previstos no Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica e na PNAB; 

ii. Implementar processos de acolhimento à demanda 
espontânea para a ampliação, facilitação e qualificação do 
acesso; 

iii. Alimentar o Sistema de Informação da Atenção Básica 
(SIAB) de forma regular e consistente, independentemente do 
modelo de organização da equipe; 
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iv. Programar e implementar atividades, com a priorização dos 
indivíduos, famílias e grupos com maior risco e vulnerabilidade; 

v. Instituir espaços regulares para a discussão do processo de 
trabalho da equipe e para a construção e acompanhamento de 
projetos terapêuticos singulares; 

vi. Instituir processos auto avaliativos como mecanismos 
disparadores da reflexão sobre a organização do trabalho da 
equipe, com participação de todos os profissionais que 
constituem a equipe; 

vii. Desenvolver ações intersetoriais voltadas para o cuidado e 
a promoção da saúde; 

viii. Pactuar metas e compromissos para a qualificação da 
Atenção Básica com a gestão municipal. (BRASIL, 2011.p.14) 

De acordo com a portaria do PMAQ (BRASIL, 2011), no momento de 

adesão ao programa, entre os compromissos a serem contratualizados pelas 

equipes de Saúde da Família (ESF) e pelas gestões municipais, encontra-se 

um conjunto de indicadores que foram eleitos a partir da possibilidade de 

acesso a informações que possam ter como grau mínimo de agregação as 

ESF. Como a unidade de avaliação do PMAQ será a ESF, a escolha dos 

indicadores ficou limitada àqueles que possam ser monitorados e avaliados por 

meio do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). (p.16) 

Foram selecionados 47 indicadores, subdivididos em 7 áreas 

estratégicas: 1-Saúde da Mulher; 2-Saúde da Criança; 3-Controle de Diabetes 

Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica; 4-Saúde Bucal; 5-Produção Geral; 6-

Tuberculose e Hanseníase e 7-Saúde Mental. Esses indicadores foram 

classificados segundo natureza de seu uso em: 

Indicadores de desempenho: vinculados ao processo de avaliação 

externa e que serão utilizados para a classificação das ESF, conforme o seu 

desempenho; Indicadores de monitoramento: a serem acompanhados de forma 

regular para complementação de informações sobre a oferta de serviços e 

resultados alcançados por cada equipe, sem, no entanto, influenciar na 

pontuação atribuída às ESF no processo de avaliação externa. (BRASIL, 

2011.p.16-17) 
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A avaliação externa referida no PMAQ (BRASIL, 2011) faz parte de uma 

das quatro fases de implantação do programa que se complementam e formam 

um ciclo continuo de avaliação do acesso e da qualidade da Atenção Básica. 

Estas fases são: 

Fase 1-Adesão e contratualização da gestão municipal e das equipes de 

Saúde da Família; Fase 2-Desenvolvimento do conjunto de ações que serão 

empreendidas pelas ESF, pelas gestões municipais e estaduais e pelo 

Ministério da Saúde, com o intuito de promover os movimentos de mudança da 

gestão, do cuidado e da gestão do cuidado; Fase 3-Avaliação externa 

conduzida por Instituições de Ensino e/ou Pesquisa contratadas pelo Ministério 

da Saúde para desenvolver os trabalhos de campo, mediante a aplicação de 

diferentes instrumentos avaliativos. e Fase 4-Recontratualização que se 

desenvolverá na avaliação de desempenho de cada equipe com uma nova 

contratualização de indicadores e compromissos completando o ciclo de 

qualidade previsto pelo programa. 

Como previsto pelo PMAQ (BRASIL, 2011), as ESF a partir da avaliação 

externa serão classificadas em quatro categorias:  

I – Desempenho insatisfatório: quando o resultado alcançado 
for menor do que -1 (menos um) desvio padrão da média do 
desempenho das equipes contratualizadas em seu estrato; 

II – Desempenho regular: quando o resultado alcançado for 
menor do que a média e maior ou igual a -1 (menos um) desvio 
padrão da média do desempenho das equipes em seu estrato; 

III – Desempenho bom: quando o resultado alcançado for maior 
do que a média e menor ou igual a +1 (mais um) desvio padrão 
da média do desempenho das equipes em seu estrato; e 

IV – Desempenho ótimo: quando o resultado alcançado for 
maior do que +1(mais 1) desvio padrão da média do 
desempenho das equipes em seu estrato. 
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Nos casos em que, no processo de certificação, a equipe seja 

classificada como insatisfatória, o gestor municipal deixará de receber o valor 

de incentivo referente a essa equipe e eles, equipe e gestor local, terão que 

assumir um termo de ajuste. Nas situações em que a equipe for classificada 

como regular, o gestor permanecerá recebendo 20% do componente de 

qualidade do PAB Variável6 (Piso de Atenção Básica) de R$ 1.300,00, mas a 

equipe terá também que, mediante recontratualização, assumir um termo de 

ajuste. Quando a equipe for classificada como boa, o repasse referente a essa 

equipe passará a ser de 60% do componente de qualidade do PAB Variável de 

R$ 3.900,00 e quando a equipe for classificada como ótima o repasse será de 

100% do componente de qualidade de R$ 6.500,00. (BRASIL, 2011.p.39-40). 

Segundo informação da SMSDC/RJ (RIO DE JANEIRO, 2011) até 

dezembro de 2011 do total de 506 ESF, cerca de 324 equipes teriam aderido 

ao PMAQ. Esse não é o único instrumento de avaliação existente para medir 

desempenho das ações desenvolvidas pelas ESF. Entretanto, por se tratar de 

uma política ministerial do governo Brasileiro e também um programa adotado 

pela gestão da Cidade do Rio de Janeiro, cenário desta pesquisa, não serão 

mencionados outros programas referentes a avaliação de desempenho de 

equipes de Saúde da Família. A partir dos objetivos propostos e a luz do 

referencial teórico apresentado, segue-se no próximo capítulo a metodologia 

utilizada na pesquisa. 

                                                        
6 PAB Variável: instituído pela Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o 
financiamento e a transferência de recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos 
de financiamento, com respectivo monitoramento e controle. (BRASIL, 2011) 
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3. OBJETIVOS E MÉTODOS 

3.1 Questão Norteadora / Problema 

O problema investigado neste estudo foi inerente às condições 

encontradas pelas Equipes de Saúde da Família na AP 5.2 em colocar em 

prática a gestão colegiada (cogestão) na unidade de saúde em que atuam. 

Como descrito no referencial teórico, a gestão do tipo colegiada é 

preconizada pela Política Nacional de Humanização do SUS (2009), como 

forma de melhorar a qualidade dos serviços da Atenção Primária no Brasil. 

Entretanto, é uma prática pouco encontrada no trabalho das equipes de Saúde 

da Família, onde muitas das vezes predomina a gestão clássica.  

Por razão desta realidade surge a questão que norteou este estudo: 

quais são as práticas de gestão utilizadas pelas equipes de Saúde da Família? 

Para dar conta deste estudo, o método adotado foi de uma pesquisa 

quanti-qualitativa de caráter exploratório e tipo descritivo. Como proposta de 

análise foi utilizada estatística descritiva simples e análise de conteúdo 

temático. 

3.1.1 Objetivo Geral 

Investigar e analisar a prática de gestão do processo de trabalho 

desenvolvida pelas Equipes de Saúde da Família da AP 5.2 da Cidade do Rio 

de Janeiro. 

3.1.2 Objetivos Específicos 

São os seguintes os objetivos específicos deste trabalho: 

1) Identificar os fatores que influenciam a prática de gestão do processo 

de trabalho das ESF; 

2) Analisar a percepção dos profissionais da ESF frente a esses fatores; 

3) Identificar elementos que possam fortalecer a prática da gestão 

colegiada para os profissionais da ESF. 
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3.2 Métodos e Instrumentos 

3.2.1 Plano de análise 

Foi planejada uma análise estatística descritiva simples com dados 

coletados por um questionário estruturado pelo método Likert cinco pontos. 

Este tipo de método será descrito adiante. O objetivo desta análise é identificar 

a freqüência de fatores determinantes ao desenvolvimento de uma gestão 

colegiada pelos profissionais. Após análise quantitativa o pesquisador faria a 

coleta de dados qualitativos através da realização de um grupo focal para uma 

amostra de profissionais que participaram da primeira coleta quantitativa e que 

representassem uma equipe de Saúde da Família. 

A combinação do uso dos dois métodos justifica-se pelo fato da 

pesquisa tratar de um tema que envolve relações sociais complexas no âmbito 

do trabalho na área de saúde. Como se mencionou anteriormente, a cogestão 

no âmbito das equipes passa por complexas relações de dominância técnica e 

hierárquica médica – como ocorre tradicionalmente nas unidades de saúde – e 

contestação da  mesma particularmente pelos enfermeiros e a necessidade de 

cooperação e maior igualdade, implícitas no trabalho em equipe. Tais relações 

precisam ser analisadas com base em percepções dos atores, dificilmente 

quantificáveis. Tais problemas envolvem, portanto, aspectos para os quais os 

métodos quantitativos são pouco sensíveis, requerendo ferramental qualitativo, 

tal como é explicado de forma muito clara em pesquisa realizada na 

cidadezinha britânica Wiston Parva pelos conhecidos sociólogos Norbert Elias 

e John L. Scotson, em “Os estabelecidos e os outsiders” (2009): 

[...] imagens e barreiras à comunicação social não podiam ser 
explicadas apenas em termos de um ou outro fator 
quantificável [...]. (p. 53) 

[...] a configuração efetiva, a relação complexa entre essas três 
zonas [em que se dividia Wiston Parva] só podiam ser 
satisfatoriamente apresentada e explicada por símbolos 
verbais. Sem o uso das palavras como instrumentos de 
pesquisa, os números ficam mudos. (p. 59) 
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Assim como na pesquisa realizada em Wiston Parva, este estudo lançou 

mão de um método quantitativo para se apreender e analisar as características 

gerais do grupo estudado e suas opiniões sobre o tema estudado, a partir de 

uma amostra ampla. Também utilizou um instrumento qualitativo para 

investigar nuances das opiniões e as percepções dos atores, impossíveis de 

serem detectadas por métodos quantitativos. 

Desta forma, o plano de análise se desenvolveu em duas etapas: 

primeira etapa com um questionário estruturado aplicado pelo pesquisador e 

que teve escala de valores com método Likert cinco pontos com a função de 

traduzir o primeiro dos objetivos específicos da pesquisa em itens bem 

redigidos.(GIL, 2002). E a segunda etapa, para dar conta também do segundo 

objetivo específico deste estudo, com uma análise temática do discurso dos 

sujeitos participantes do grupo focal, que segundo Minayo (2004) é uma 

técnica importante porque presta ao estudo de representações e relações dos 

diferentes grupos de profissionais da área, dos diversos processos de trabalho 

e também da população. A partir dos dados levantados pelo pesquisador 

através destas etapas, chega-se a uma análise síntese de ambos para que 

possa contemplar o último e terceiro objetivo específico deste estudo. 

3.2.2 Cenário 

A Cidade do Rio de Janeiro conta com uma população de 5.994.224 

habitantes segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010). Possui um IDH de 0,842 considerado a quarta melhor posição 

dentre as grandes capitais brasileiras (IBGE, 2000). 

A Cidade conta, em janeiro de 2012, com 506 ESF, o que corresponde a 

uma cobertura de 30,8%, considerando-se uma população média de 3.650 

pessoas atendidas por equipe. Como é possível ver na Figura 1, tal cobertura 

não está muito abaixo da média dos demais municípios do Estado. 
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Figura 1: Mapa do Estado do Rio de Janeiro com cobertura (%) de 

população cadastrada pelas ESF em 2010. 

 
Fonte: BRASIL, MS. DATASUS, 2010. 

A Cidade está dividida em 10 Áreas de Planejamento (AP) – AP 1,0; AP 

2.1; AP 2.2; AP 3.1; AP 3.2; AP 3.3; AP 4.0; AP 5.1; AP 5.2 e AP 5.3. Estas 

áreas delimitam as regiões administrativas e seus bairros. O cenário desta 

pesquisa foi a AP 5.2 que abrange duas regiões administrativas (RA), que são 

a RA XVIII que delimita os bairros de Campo Grande, Vasconcelos, Cosmos e 

Inhoaíba; e a RA XXVI que delimita os bairros de Barra de Guaratiba, Ilha de 

Guaratiba e Pedra de Guaratiba. 
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Área de Planejamento 5.2 e a Estratégia de Saúde da Família 

A população residente do último CENSO demográfico na AP 5.2 é de 

665.198 habitantes. (IBGE, 2010). Os bairros da AP estão dentre os dez (10) 

piores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH7) de todo município do Rio de 

Janeiro. Em toda AP 5.2, os bairros de Guaratiba possuem o pior IDH no valor 

de 0,433. (IBGE, 2000). Atualmente a AP 5.2 representa uma área de 305,92 

km² abrangendo 25% de todo município do Rio de Janeiro (fig.2). 

Figura 2: Limite geográfico do Município do Rio de Janeiro com AP 5.2 em 
destaque. 

 
Fonte: Google earth / 2010. 

                                                        
7 IDH – Índice obtido pela média aritmética simples de três índices, referentes às dimensões Longevidade 
(IDHM-Longevidade), Educação (IDHM-Educação) e Renda (IDHM-Renda). 
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De acordo com a gestão local, toda Área de Planejamento 5.2 foi 

subdivida em três territórios pela Coordenação de Área de Planejamento 

durante uma territorialização solicitada pela gestão municipal no ano de 2008. 

Os territórios então foram chamados de Campo Grande Norte, Campo Grande 

Sul e Guaratiba. Este processo de reestruturação do território foi delimitado 

através de fóruns realizados pelos gestores locais e conselho distrital de saúde 

em 2008. Esta territorialização foi necessária para adequação em virtude das 

características populacionais, de acesso à rede de serviços de saúde, cultura, 

geografia e malha viária. (RIO DE JANEIRO, 2011) 

É uma grande área geográfica que tem seus limites ao norte com o 

município de Nova Iguaçu (município do Estado do Rio de Janeiro), ao sul faz 

limite com oceano atlântico e bacia de Sepetiba, a leste faz limites com a AP 

4.0 e 5.1 e o limite a oeste é com a AP 5.3 que abrange o bairro de Santa Cruz. 

A AP 5.2 também é cortada por uma extensa malha ferroviária e por duas 

rodovias importantes para o município: Avenida Brasil ao norte e Avenida das 

Américas ao sul (fig.3). 

Figura 3: Mapa de territorialização da AP 5.2: Campo Grande Norte, 

Campo Grande Sul e Guaratiba. 

  
 

 

 
 

 
 Fonte: Google earth/2010. 
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De acordo com a SMSDC/RJ (RIO DE JANEIRO, 2011), o cenário deste 

estudo está em pleno processo de expansão da estratégia Saúde da Família, 

bem como as demais áreas de planejamento da Cidade do Rio de Janeiro. Em 

novembro de 2011, conta com 93 ESF e uma cobertura populacional de 

48,75% da estratégia Saúde da Família. Possui a meta de alcançar os 55% de 

cobertura em toda área até dezembro de 2012. Na Tabela 1, a seguir, pode-se 

ver uma demonstração da realidade atual desta área e a previsão de equipes 

que serão disponibilizados até 2012: 

Tabela 1: Cenário em 2011 e previsão da expansão do Saúde da Família 
na AP 5.2 até 2012. 

estratégia Saúde 
da Família                              

Total de 
Equipes

Cobertura 
de SF (%)

Previsão de 
equipes até final 

de 2012
ESF 93 48,75 111
ESB 47 - 59
NASF 6 - 10  

Fonte: Rio de Janeiro. SMSDC/RJ-CAP 5.2 em Dezembro de 2011. 

3.2.3 População/Amostra 

Na Cidade do Rio de Janeiro, as unidades de Saúde são todas 

denominadas Centros Municipais de Saúde (CMS) ou Clínicas da Família (CF) 

e estão classificadas em três tipos de atendimento: tipo A (unidades onde todo 

o território é coberto com equipes de Saúde da Família), tipo B (unidades 

mistas onde somente parte do território é coberto por equipes de Saúde da 

Família e o restante do território com atendimento tradicional de atenção 

básica) e tipo C (unidades sem equipes de Saúde da Família, porém com 

território bem definido e com atendimento em atenção básica tradicional). As 

Clínicas da Família são consideradas todas de tipo A (Rio de Janeiro, 2010. 

p.4) 
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Pode-se observar na Tabela 2 (a seguir), que a AP 5.2 encontra-se em 

Novembro/2011 com 16 unidades do tipo A, sete unidades tipo B e três 

unidades tipo C, totalizando 26 unidades de APS. Nestas 93 equipes de Saúde 

da Família, os atores para estas Unidades de Saúde são no mínimo: um 

médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, seis agentes comunitários 

de saúde e uma equipe de saúde bucal para cada três equipes de SF (um 

cirurgião dentista, um auxiliar de saúde bucal e/ou um técnico de saúde bucal). 

Tabela 2: Relação de Unidades de Saúde tipo A, B e C e número de ESF e 
ESB na Área de Planejamento 5.2 (novembro de 2011) 

Nº Unidades de Saúde Tipo ESF ESB

1 CF Agenor de Miranda Araújo Neto "Cazuza" A 5 2
2 CF Dalmir de Abreu Salgado A 4 2
3 CF Dr. Jose de Paula Lopes Pontes A 5 2
4 CF Dr. Alkindar Soares Pereira Filho A 7 3
5 CF Dr. David Capistrano Filho A 6 2
6 CF Dr. Rogério Rocco A 6 2
7 CF Dr. Hans Jurgen Fernando Dohmann A 4 2
8 CMS Adão Pereira Nunes - Vilar Carioca A 5 3
9 CMS Aguiar Torres A 4 2

10 CMS Ana Gonzaga A 3 3
11 CMS Belizário Penna B 2 1
12 CMS Dr. Oswaldo Villela B 4 1
13 CMS Dr. Alvimar de Carvalho C 0 0
14 CMS Dr. Garfield de Almeida C 0 0
15 CMS Dr. Maia Bittencourt - Fazenda Modelo I A 4 2
16 CMS Dr. Mourão Filho - Barra de Guaratiba A 2 2
17 CMS Dr. Woodrow Pimentel Pantoja B 2 1
18 CMS Dr.Mário Rodrigues CID B 3 1
19 CMS Prof. Edgard Magalhães Gomes B 7 3
20 CMS Jardim Anápolis                                                                                                                                                                                                                                            A 3 3
21 CMS Manoel de Abreu B 3 1
22 CMS Pedro Nava B 3 1
23 CMS Prof. Mário Vítor Assis Pacheco C 0 0
24 CMS Raul Barroso -  Ilha de Guaratiba A 4 3
25 CMS Vila do Céu A 5 3
26 CMS Vila São Jorge A 2 2

93 47Total  

Fonte: Rio de Janeiro, SMSDC/RJ-CAP 5.2 em Maio de 2011. 
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Existem Unidades de Saúde com no mínimo duas equipes e com no 

máximo sete ESF. Em 2009, foram inseridos nestas Unidades de Saúde outros 

atores como: Gerente técnico de nível superior, administrativo, digitadores, 

oficial de farmácia, farmacêutico e agentes de vigilância em saúde (AVS). 

A população alvo para este estudo foi de profissionais das ESF na 

Cidade do Rio de Janeiro/AP 5.2. Estes profissionais possuem duas formas de 

contratação que são: estatutários (municipais ou federais), este último cedido 

à prefeitura do Rio de Janeiro e sob responsabilidade da Gestão de Recursos 

Humanos (GRH) / CAP 5.2; e os profissionais celetistas sob a 

responsabilidade da Organização Social de Saúde (OSS) - Instituto de Atenção 

Básica e Avançada à Saúde (IABAS). Ver na (tab.3) a seguir. 

Tabela 3: Relação dos profissionais por categoria e vínculo empregatício 
que atuam nas Equipes de Saúde da Família na AP 5.2 (Maio/2011). 

nº Categoria Profissional Vínculo Sub-total Total

Estatutário 2
Celetista 43
Estatutário 16
Celetista 69
Estatutário 27
Celetista 56
Estatutário 0
Celetista 476
Estatutário 77
Celetista 0
Estatutário 2
Celetista 38
Estatutário 0
Celetista 42
Estatutário 3
Celetista 7
Estatutário 127
Celetista 731

Téc/Aux de enfermagem

10

45

85

83

476

77

40

42

8

Odontólogo

ASB

5

6

7

AVS

858Total

1

2

TSB

Médico

Enfermeiro

ACS

3

4

 

Fonte: Relação de folha de pagamentos da OS. - IABAS e Relação de profissionais do GRH da 

CAP5.2 em Maio, 2011. 
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A população selecionada foi de profissionais das ESF na AP 5.2 da 

Cidade do Rio de Janeiro que estavam atuando no mínimo há 06 meses na 

estratégia Saúde da Família. Na época da coleta dos dados, mais 

especificamente agosto de 2011, eram 858 profissionais distribuídos por oito 

categorias descritas também na tabela 3 acima. Descreve-se agora a amostra 

segundo critérios de análise. 

Amostra para os dados quantitativos 

Os profissionais foram selecionados por amostragem probabilística 

proporcional. Os estratos foram feitos por categoria profissional. A partir desta 

população de 858 profissionais de saúde e analisando mediante auxílio do 

software Epi InfoTM para se obter um intervalo de confiança de 95% e a pior 

margem aceitável de 60%, o resultado encontrado para este intervalo foi de 86 

indivíduos para ser aplicado o questionário. Para compor este número e 

garantir representatividade de todas as categorias profissionais no estudo, 

elegeu-se 10% de cada categoria profissional (ver tab.4). Para selecionar os 

profissionais desta amostra, foi utilizada uma amostragem aleatória simples por 

sorteio simples, onde somente os profissionais com mais de seis meses de 

atuação na estratégia Saúde da Família participariam do estudo. O critério de 

no mínimo seis meses na estratégia Saúde da Família foi considerado 

importante para que os atores possam ter uma vaga experiência da proposta 

de trabalho desta estratégia. 

Tabela 4: Amostra do total de profissionais em maio de 2011 e 
porcentagem da amostra do questionário Likert. 

nº Categoria Profissional Participantes do 
Likert (10%)

1 Médico 5
2 Enfermeiro 9
3 Téc/Aux de enfermagem 8
4 ACS 48
5 AVS 8
6 Odontólogo 4
7 ASB 4
8 TSB 1

Total 86  
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Outro fator de exclusão considerado na pesquisa foi de aplicação do 

questionário apenas em Unidades de Saúde com 03 equipes de Saúde da 

Família ou mais para manter ao máximo a preservação dos sujeitos e manter 

um parâmetro de igualdade de condições do processo de trabalho. As 

Unidades de Saúde com apenas uma (01) equipe de odontologia também não 

participaram deste estudo devido aos mesmos motivos. Com isso, do total de 

26 Unidades de Saúde, apenas 14 puderam participar da pesquisa. 

Destas 14 Unidades de Saúde, houve uma parametrização em relação 

às características comuns já descritas anteriormente. Estas Unidades de 

Saúde foram divididas em Tipo A ou Tipo B, sendo Clinica da Família (CF) ou 

Centro Municipal de Saúde (CMS). Com esta divisão ficaram seis Clínicas da 

Família tipo A; sete Centro Municipais de Saúde tipo A e um Centro Municipal 

de Saúde tipo B. A tabela 5 a seguir mostra a relação das Unidades de Saúde 

onde foi aplicado o questionário e o número de profissionais atuantes na 

Unidade em questão: 

Tabela 5: Relação de Unidades de Saúde que participaram na aplicação 
do questionário e suas equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal. 

nº Unidades de Saúde Tipo ESF ESB

1 CF Dr. José de Paula Lopes Pontes A 5 2
2 CF Dalmir de Abreu Salgado A 4 2
3 CF Dr. Alkindar Soares Pereira Filho A 7 3
4 CF Dr. David Capistrano Filho A 6 2
5 CF Dr. Rogério Rocco A 6 2
6 CF Hans Jurgen Fernando Dohmann A 4 2
7 CMS Adão Pereira Nunes - Vilar Carioca A 5 3
8 CMS Ana Gonzaga A 3 3
9 CMS Dr. Maia Bittencourt - Fazenda Modelo I A 4 3

10 CMS Fazenda Modelo II * A 3 0
11 CMS Raul Barroso - Ilha de Guaratiba A 4 3
12 CMS Jardim Anápolis                                                                                                                                                                                                                                            A 3 3
13 CMS Vila do Céu A 5 3
14 CMS Prof. Edgard Magalhães Gomes B 7 3

66 34Total  

* O CMS Fazenda Modelo II: esta Unidade de Saúde foi convertida após a coleta de dados 

para CF Agenor de Miranda Araújo Neto “Cazuza”. 
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Amostra para os dados qualitativos 

A amostragem para o grupo focal foi pensada seguindo-se os critérios 

de participação da primeira etapa da coleta de dados, ou seja, profissionais que 

tenham respondido ao questionário Likert. Pensou-se na representatividade de 

16% das categorias profissionais que responderam ao questionário Likert afim 

de que no todo, esteja representada ao menos uma equipe de Saúde da 

Família na formação do grupo focal. Ver tab.6 a seguir: 

Tabela 6: Amostra de participantes do questionário Likert e do grupo 
focal. 

nº Categoria Profissional Participantes 
do Likert

Grupo focal 
(16%)

1 Médico 5 1
2 Enfermeiro 9 1
3 Téc/Aux de enfermagem 8 1
4 ACS 48 8
5 AVS 8 1
6 Odontólogo 4 1
7 ASB 4 1
8 TSB 1 0

Total 86 14  

Obs.: A categoria Técnico em Saúde Bucal teve apenas um participante 

na primeira etapa e por isso não foi convidada para participar da amostra dos 

dados qualitativos. Essa escolha foi em determinação ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) que estabelece o sigilo na identificação dos sujeitos. 
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3.2.4 Coleta de dados / Instrumentos 

A coleta de dados foi dividida em duas etapas onde a primeira etapa foi 

aplicação do questionário Likert cinco pontos para os dados quantitativos e a 

segunda etapa a realização de um grupo focal para os dados qualitativos. Os 

dados quantitativos foram coletados pelo pesquisador nas próprias Unidades 

de Saúde e diretamente com os profissionais das equipes de SF. Já os dados 

qualitativos foram realizados por um intermediador, no caso o orientador deste 

estudo que conduziu a discussão do grupo focal a partir de um roteiro 

previamente elaborado. Contou-se também com a participação de três 

observadores, sendo um deles o próprio pesquisador deste estudo. Essas 

etapas serão descritas a seguir. 

3.2.5 Questionário Likert 

O questionário Likert, descrito no Apêndice I deste estudo, foi aplicado 

entre os meses de agosto à novembro de 2011 para 84 profissionais de saúde 

de 14 Unidades de Saúde diferentes, onde os resultados serão descritos no 

capítulo 4 desta pesquisa. 

A escala de Likert, ou escala somatória, identifica afirmações 

relacionadas com o objeto pesquisado, segundo assertivas sobre um assunto. 

Os profissionais não apenas responderam se concordam ou não com as 

afirmações, mas também informaram qual seu grau de concordância ou 

discordância. Foi atribuído um número a cada resposta, que refletiu a direção 

da atitude do profissional em relação a cada afirmação. A escala de Likert teve 

uma série de cinco proposições, das quais o profissional selecionou apenas 

uma: concordo totalmente, concordo, sem opinião, discordo ou discordo 

totalmente. Os dados obtidos foram analisados com apoio do software Epi 

InfoTM e onde foi construído a freqüência das respostas. 

A escala Likert avaliou o grau de importância das percepções 

associadas a cada item, conforme sugerido por Carbone e outros (2005). As 

escalas de Likert, ou escalas Somadas, requerem que os entrevistados 

indiquem seu grau de concordância ou discordância com declarações relativas 

à atitude que está sendo medida. 
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No instrumento houve uma seção destinada a categorias de dados 

pessoais e profissionais do respondente como: idade, gênero, função exercida 

e tempo de serviço na estratégia Saúde da Família. Tais dados permitiram ao 

pesquisador identificar, por meio de análises estatísticas, se o padrão das 

respostas dos respondentes diferem ou não em relação às categorias 

supracitadas. 

Alexandre et al (2003) refere que a escala de Likert é largamente 

utilizada em pesquisas organizacionais que investigam as práticas da Gestão 

pela Qualidade Total. 

Houve uma explicação prévia sobre o tema e objetivos da pesquisa e 

informado sobre o sigilo aos dados que foram coletados pelo pesquisador bem 

como o esclarecimento sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –

TCLE (ver Apêndice IV).  

Foi escolhido junto com o profissional, um espaço reservado para que o 

mesmo pudesse responder com privacidade e sem interferências. Para 

elaboração e aplicação do questionário foi utilizado como ferramenta 

norteadora e inspiradora, o “Instrumento para Avaliação da Gestão Pública – 

ciclo 2010”, elaborado pelo Ministério Brasileiro de Planejamento, Orçamento e 

Gestão. (BRASIL, 2009). O motivo da utilização deste instrumento como fonte 

inspiradora para criação do questionário deve-se a semelhança dos objetivos 

do mesmo às práticas adotadas pelas políticas públicas de saúde vigentes e 

também por estar compatível com as definições e conceitos encontrados pelo 

pesquisador junto aos teóricos estudados. O fato de ser um instrumento de 

coleta não estruturado foi também um dos motivos pelo qual o pesquisador não 

utilizou o mesmo na íntegra, preferindo usar apenas o seu contexto. 
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Este “Instrumento para Avaliação da Gestão Pública” é um conjunto de 

orientações e parâmetros para avaliação da gestão que tem por referência o 

Modelo de Excelência em Gestão Pública, os conceitos e os fundamentos 

preconizados pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

– GesPública. É constituído por elementos integrados, que orientam a adoção 

de práticas de excelência em gestão com a finalidade de levar as organizações 

públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho e de qualidade em 

gestão. (BRASIL, 2009) 

O Ministério Brasileiro de Planejamento, Orçamento e Gestão utilizou-se 

dos princípios constitucionais da administração pública para elaboração deste 

instrumento dentre os quais estão: a legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Tais princípios estão citados no artigo 37 da 

Constituição de 1988. (BRASIL, 2009) 

Em se tratando de excelência em gestão pública, este instrumento foi 

concebido a partir de fundamentos próprios da gestão contemporânea e 

condicionado aos princípios constitucionais da natureza pública das 

organizações. Tais fundamentos e princípios em conjunto são considerados na 

elaboração do instrumento como o que se entende hoje por excelência em 

gestão pública. Os fundamentos da base de elaboração deste instrumento de 

avaliação foram concebidos a partir dos conceitos de: pensamento sistêmico, 

aprendizado organizacional, cultura da inovação, liderança e constância de 

propósitos, orientação por processos de informação, visão de futuro, geração 

de valor, comprometimento com as pessoas, foco no cidadão e na sociedade, 

desenvolvimento de parcerias, responsabilidade social, controle social e gestão 

participativa. (BRASIL, 2010. p. 13-21) 
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Pré-teste 

O pesquisador realizou uma validação semântica do questionário antes 

de sua aplicação, conforme sugerido por Pasquali (1997), visando verificar se o 

enunciado, a escala e os itens do instrumento são compreendidos pelos 

respondentes. A amostra do pré-teste foi de profissionais das categorias a 

serem pesquisadas e com características semelhantes a estes sujeitos, porém 

que atuavam na Área de Planejamento vizinha. Depois do questionário teste, o 

pesquisador identificou eventuais dificuldades de resposta, falhas e incorreções 

que o fez eliminar ambigüidades e itens sugestivos. 

3.2.6 Grupo Focal 

A técnica de grupo focal escolhida como plano de análise desta 

pesquisa foi ao encontro que Iervolino e Pelicioni (2001) definem como método 

a ser utilizado no entendimento das diferentes percepções e atitudes acerca de 

um fato, prática, produto ou serviço. Segundo estes mesmos autores a 

essência do grupo focal consiste justamente na interação entre os participantes 

e o pesquisador, que objetiva colher dados a partir da discussão focada em 

tópicos específicos e diretivos. (p.116) 

Os profissionais que participaram do grupo focal foram convidados 

antecipadamente pelo pesquisador deste estudo em uma amostragem por 

conveniência onde o critério de inclusão foi da garantia de ter participado da 

primeira etapa desta pesquisa, ou seja, ter respondido ao questionário Likert. A 

estratégia de convencimento utilizada foi da oportunidade de expressar suas 

ansiedades em relação ao processo de trabalho junto com profissionais de 

outras equipes para troca de experiências. 
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O encontro foi realizado no dia 08 de dezembro de 2011 na sala de 

reuniões da Clínica da Família David Capistrano, uma das Unidades de Saúde 

do cenário do estudo, inicialmente marcado com um duração entre 17:00 até as 

19:00 horas. Este horário foi escolhido por se tratar de um horário fora do 

expediente de trabalho da maioria dos profissionais que estavam participando. 

Participaram da discussão três agentes comunitários de saúde, uma 

enfermeira, uma técnica de enfermagem e uma médica. Todos os profissionais 

eram de Unidades de Saúde diferentes e não faziam parte da mesma equipe 

de Saúde da Família. O odontólogo e o auxiliar de saúde bucal também foram 

convidados, entretanto não compareceram ao encontro. 

A discussão foi conduzida pelo orientador da pesquisa Drº Paulo 

Henrique de Almeida Rodrigues, por se tratar de uma figura desconhecida aos 

profissionais e para evitar um direcionamento equivocado da discussão pelo 

próprio pesquisador, que também é gestor municipal e conhecido pelos 

profissionais que estavam presentes. Houve a participação de três 

observadores que tinham como tarefa principal a observação assistemática da 

linguagem verbal e não verbal das respostas dos sujeitos frente as indagações 

do orientador. Entre os observadores estavam o próprio pesquisador e mais 

duas residentes em saúde coletiva pelo Instituto Estadual de Saúde Coletiva, 

em fase final de conclusão do curso de pós graduação. Para Kind (2004) o 

grupo focal conserva um caráter de técnica adequado para investigações 

qualitativas descrito a seguir: 

Os grupos focais utilizam a interação grupal para produzir 
dados e insights que seriam dificilmente conseguidos fora do 
grupo. Os dados obtidos, então, levam em conta o processo do 
grupo, tomados como maior do que a soma das opiniões, 
sentimentos e pontos de vista individuais em jogo. (p.125) 
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Seguindo um roteiro pré elaborado pelo pesquisador e pelo orientador 

(em anexo no Apêndice III), o grupo iniciou-se com uma breve descrição do 

trabalho pelo pesquisador e com uma auto apresentação dos participantes. Foi 

solicitado pelo pesquisador que todos os participantes assinassem o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) estando bem claro da participação 

voluntária e não obrigatória deste estudo. Com aprovação de todos os sujeitos 

desta abordagem em relação a gravação dos discursos em áudio, o orientador 

iniciou com a primeira pergunta sobre processo de trabalho nas equipes de 

Saúde da Família. Foram ao total 10 perguntas sobre processo de trabalho 

dirigidas ao grupo onde os profissionais colocavam suas opiniões sobre a 

questão de forma livre e sem questionamentos por parte do orientador e nem 

dos observadores. No final dos discursos contabilizou-se um total de 01h24min 

de fala dos sujeitos. 

Os dados (falas) dos participantes do grupo focal foram transcritos pelo 

próprio pesquisador como objeto de análise do tipo qualitativo (análise de 

conteúdo), com apoio do software OpenLogos®. Este programa é um 

gerenciador de dados textuais elaborado pelo Drº Kenneth Rochel de Camargo 

Júnior, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. (CAMARGO 

JUNIOR, 2003) O agrupamento das unidades de análise por frequenciamento 

através deste software permitiu a identificação de conteúdos comuns à maioria 

dos documentos analisados. (FRANCO, 1986). Estes conteúdos foram 

analisados visando uma descrição do conteúdo manifesto de comunicação, 

que segundo Berelson (1984, p.18), deve ser de maneira objetiva, sistemática 

e quantitativa. 

A análise quantitativa e qualitativa dos dados, predominantemente, 

obedeceram às seguintes etapas: pré-análise, exploração do material, 

tratamento dos resultados obtidos e sua interpretação. Na fase de pré-analise 

foi selecionado o corpus a ser analisado procedendo-se às leituras flutuantes 

de todo material. Depois foi feita uma exploração de unidades temáticas que 

levou o autor ao uso de sentenças, frases e parágrafos como unidades de 

análise. Estas unidades de análise foram norteadas pelos objetivos deste 
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estudo, pelas teorias a cerca das políticas de gestão existentes e pelas teorias 

intuitivas do pesquisador (BARDIN, 2010). 

A análise temática foi a melhor maneira escolhida pelo autor para 

trabalhar os dados encontrados que segundo Bardin (2010), considera este tipo 

de análise com a seguinte definição: 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os << 
núcleos de sentido >> que compõem a comunicação e cuja 
presença, ou freqüência de aparição podem significar alguma 
coisa para o objectivo analítico escolhido. (p.131) 

Ainda segundo Bardin o tema é geralmente utilizado como unidade de 

registro para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de 

crenças, de tendências, etc. 

A próxima etapa da análise dos dados qualitativos procedeu-se ao 

tratamento destes dados com a categorização e sub-categorização que foi uma 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero.(BARDIN, 2010). O 

material foi organizado de acordo com Minayo (2004) de modo a contemplar as 

normas de exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência 

Nessa fase, foram identificadas palavras-chaves que representaram a 

realidade estudada, assim como à delimitação do seu contexto de 

compreensão. (p.209) 

Após análise e a exploração do material, os dados brutos foram 

transformados para se alcançar o núcleo de compreensão do texto, buscando-

se a quantificação das palavras-chave. Neste momento, foi feito a classificação 

e agregação dos dados com auxílio do software OpenLogos®, escolhendo as 

categorias teóricas e empíricas que comandaram a especificação destes 

temas. Os temas, categorias e subcategorias serão descritas no capítulo 

“resultados” desta pesquisa que veremos a seguir. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Análise quantitativa 

O questionário Likert aplicado entre os meses de agosto a novembro de 

2011 ficou dentro da margem aceitável de confiabilidade de 60 à 95% de 

acordo com análise feita pelo software Epi InfoTM. Um fato importante a ser 

considerado que de todos os 84 questionários não houve questões deixadas 

em branco por nenhuma categoria profissional. Todas as categorias 

profissionais descritas no plano de análise foram contempladas como podemos 

ver na Tabela 7 a seguir: 

Tabela 7: Amostra dos participantes que responderam ao questionário 
Likert segundo sua função. 

nº % IC95%

Mín. - Máx.
ACS 39 46 (36 - 59)
Enfermeiro 12 14 (8 - 24)
Téc./Aux. Enfermagem 11 13 (7 - 22)
Médico 10 12 (6 - 21)
ASB 5 6 (2 - 13)
Odontólogo 5 6 (2 - 13)
AVS 1 1 (0 - 7)
TSB 1 1 (0 - 7)
Total 84 100

Função

 
Nota: IC95%= Intervalo de Confiança de 95% 

Boa parte dos pesquisados foram de ACS, o que deixou evidente a 

margem de proporcionalidade esperada pela pesquisa. O número esperado da 

amostra seria de 48 ACS como descrito no item 3.2.3, mas entrevistou-se 39 

ACS. Entretanto, este número foi suficiente para alcançar 46% dos ACS 

superando o intervalo mínimo de confiança de 36% não inviabilizando assim os 

resultados obtidos. (ver tab.7) 
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Ainda na tab. 7, houve uma grande dificuldade por parte do pesquisador 

encontrar os profissionais Agentes de Vigilância em Saúde (AVS) e Técnicos 

em Saúde Bucal (TSB) para aplicação do questionário entretanto o número de 

participantes ficou dentro do intervalo de confiança esperado. 

Outros resultados referentes aos dados do questionário mostram que 

dos 84 participantes, 70,2% eram do sexo feminino, sendo as categorias 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Téc./Aux. de Enf. a que mais 

influenciaram para aumentar esta freqüência. Dos ACS entrevistados, 84,6% 

eram do sexo feminino e dos Aux. de Enf. entrevistados, 81,8% também eram 

mulheres. A relação de sexos por categoria esta descrita na tabela a seguir 

(ver tab.8): 

Tabela 8: Sexo por função dos participantes do questionário Likert 

Sexo ACS ASB AVS Dent. Enf. Méd. Aux
Enf

TSB Total

Fem. 33 4 0 1 6 6 9 0 59
L. % 55,9 6,8 0 1,7 10,2 10,2 15,3 0 100

Col. % 84,6 80 0 20 50 60 81,8 0 70,2
Masc. 6 1 1 4 6 4 2 1 25
L. % 24 4 4 16 24 16 8 4 100

Col. % 15,4 20 100 80 50 40 18,2 100 29,8
Total 39 5 1 5 12 10 11 1 84
L. % 46,4 6 1,2 6 14,3 11,9 13,1 1,2 100

Col. % 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
Nota: qui-quadrado = 18,3994; gl = 7; Probabilidade = 0,0103; Um valor esperado é < 5 o qui-

quadrado não é válido. 

Ainda na Tabela 8, a relação de sexos entre as demais categorias 

mostra muito mais mulheres em relação aos homens com exceção da 

categoria odontólogos onde apenas 20% eram mulheres e na categoria 

enfermeiro essa porcentagem permaneceu paritária entre os dois sexos. 

Em relação a faixa etária predominante na pesquisa podemos identificar 

na próxima análise (ver tab.9), que a faixa entre 30 a 39 anos de idade atingiu 

os 42% de pessoas entrevistadas. A faixa etária com menor número de 

participantes situou-se nos maiores de 60 anos de idade com apenas 5%. 
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Tabela 9: Idade por faixa etária em anos dos participantes 
do questionário Likert. 

Idade (anos) nº % IC95%

Mín. - Máx.
20 a 29 16 19 (11 - 29)
30 a 39 35 42 (31 - 53)
40 a 49 18 21 (13 - 32)
50 a 59 11 13 (7 - 22)
60 a 69 4 5 (1 - 12)
Total 84 100  

Nota: IC95%= Intervalo de Confiança de 95% 

O tempo de trabalho na estratégia Saúde da Família também foi 

analisado nos dados informados pelos participantes. Como podemos ver na 

tabela 10 a seguir, 37% dos profissionais atuam há mais de cinco anos na 

estratégia Saúde da Família, sendo que apenas 14 % referiram trabalhar entre 

seis meses à um ano nesta estratégia. 

Tabela 10: Tempo de atuação na estratégia Saúde da Família (SF). 

Início no SF nº % IC95%
Mín. - Máx.

menos de 01 ano 12 14 (7 - 23)
01 a 02 anos 12 14 (7 - 23)
02 a 05 anos 29 34 (24 - 45)

mais de 05 anos 31 37 (26 - 48)
Total 84 100  
Nota: IC95%= Intervalo de Confiança de 95% 
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Outro dado relevante para o estudo é a formação em pós-graduação em 

Saúde da Família dos profissionais das ESF (ver Apêndice II, 1, d). De acordo 

com o levantamento, dos 84 profissionais entrevistados, 15 referiram possuir 

pós-graduação em saúde da família (incluindo residência), ou seja, 18% da 

amostra. Este dado não diferenciou cursos concluídos ou em andamento, mas 

serve como parâmetro para avaliação do nível de escolaridade dos 

profissionais entrevistados. Esta pergunta foi direcionada para os 27 

profissionais de nível superior não descartando a possibilidade de resposta 

para as demais profissões do estudo. Dos 15 profissionais que possuem pós-

graduação em Saúde da Família, os enfermeiros se destacaram. Apesar desta 

amostra de 27 profissionais estarem composta por um total de cinco dentistas, 

12 enfermeiros e dez médicos, mais da metade dos enfermeiros entrevistados 

(60%) possuem pós-graduação em saúde da família. Para as demais 

profissões o percentual foi de 20% com essa especialização. 

Após análise dos dados gerais, foram eleitas categorias referentes ao 

questionário aplicado que pudessem servir de referência para aplicação de um 

roteiro de entrevistas para o grupo focal. As categorias eleitas pelo pesquisador 

junto aos dados encontrados pelo questionário Likert e que serviram de base 

para elaboração do roteiro da próxima etapa da pesquisa foram: Gestão 

Colegiada, Gestão por Resultados e Relações de Poder. As categorias foram 

definidas com base no referencial teórico, já as subcategorias foram 

construídas a partir de questões emergentes dos dados obtidos. 

As respostas do questionário antes divididas por grau de concordância e 

discordância foram agrupadas por conta de um critério de análise em três 

unidades de registro onde puderam ser melhor analisados. A primeira unidade 

eleita foi “concordo”: que agrupou todas as respostas referentes a concordo 

totalmente e concordo parcialmente; a segunda unidade foi “discordo”: que 

agrupou todas as respostas de discordo totalmente e discordo parcialmente; e 

por último, a terceira unidade de registro ficou “sem opinião” que abrangeu 

todas as respostas iguais a este registro. 



78 

 

4.1.1 Gestão Colegiada 

As subcategorias definidas pelo pesquisador a partir dos dados do 

estudo, referem-se ao planejamento das ações desenvolvidas pelas equipes de 

Saúde da Família; a comunicação existente entre os profissionais da equipe; 

questões relativas a figura do gerente da Unidade de Saúde; dados 

relacionados a próprias questões de trabalho em equipe e por último, registros 

relativos a participação social. Ficaram desta forma definidas as seguintes 

subcategorias respectivamente: Planejamento, Comunicação, Gerente, Equipe 

e Participação do Usuário. 

Planejamento 

Tabela 11: Para alcançar as metas estabelecidas, sua equipe de saúde 
traça planos para alcançá-las (questão 08). 

Nº 08 nº % IC95%

Mín. - Máx.
concordo 77 92 (83 - 90)
discordo 7 8 (3 - 16)
Total 84 100  

Nota: IC95%= Intervalo de Confiança de 95% 

Podemos analisar na Tabela 11 que de acordo com o planejamento da 

equipe em relação ao alcance de metas pré-estabelecidas, que a grande 

maioria dos entrevistados, ou seja, 92% concordam que a sua equipe 

consegue elaborar planos para atingir tais metais. Percebe-se que o 

planejamento, visto como a função mais importante da organização do trabalho 

por diversos autores citados neste estudo e descritos no subitem 2.1.1, é 

fortemente considerado pelas ESF pesquisadas na organização do trabalho. 

Importante ressaltar que nesta questão não foram assinalados pelos sujeitos 

da pesquisa o opção “sem opinião”. 
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Comunicação 

Tabela 12: As principais decisões tomadas na sua equipe de saúde são de 
conhecimento de todas as pessoas envolvidas e de uma forma 

transparente (questão 03). 

IC95%
Mín. - Máx.

concordo 73 87 (77 - 93)
discordo 10 12 (5 - 21)
sem opinião 1 1 (0 - 7)
Total 84 100

Nº 03 nº %

 
Nota: IC95%= Intervalo de Confiança de 95% 

A Tabela 12 refere-se à comunicação existente entre os profissionais da 

equipe de Saúde da Família. Neste estudo 87% referem que as principais 

decisões tomadas pela sua equipe de trabalho, são de conhecimento de todos 

os envolvidos no processo e de uma forma transparente. A troca de informação 

é fundamental no processo de cogestão na saúde como descrito no subitem 

4.3.1 desta pesquisa. 

Gerente 

Em relação à figura do gerente na Unidade de Saúde, esta pesquisa não 

se aprofundou nesta questão por se tratar de um sujeito que não faz parte 

integrante da equipe mínima de saúde da família, mas uma pessoa importante 

para a prática de gestão colegiada. Quando os sujeitos desta pesquisa foram 

questionados se o gerente de sua Unidade de Saúde prestava conta dos atos e 

resultados alcançados pelos profissionais de saúde, 77% concordaram, 18% 

discordaram e 5% não opinaram. Estes dados podem ser observados na tabela 

apresentada no Apêndice II, 2, questão 01. 

Equipe 

No que diz respeito ao trabalho em equipe, a formulação de objetivos do 

processo de trabalho, é feita de forma coletiva e por todos os membros da 

equipe segundo avaliação de 87% dos entrevistados. Esse dado foi visto na 

questão 9 do questionário descrito no apêndice deste estudo. 
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Participação do usuário 

Neste estudo destaca-se a pouca ou nenhuma participação dos usuários 

do serviço na organização de definição do trabalho das ESF. Este fato pode ser 

observado na questão 05 descrita no Apêndice II desta pesquisa, onde 60% 

dos profissionais entrevistados discordam que os usuários participam das 

principais tomadas de decisão como integrantes do colegiado desta equipe. 

Outro fato relevante esta descrito na tabela 13, a seguir, onde se pode ver que 

71% destes mesmos profissionais referem também que não existe participação 

dos usuários na organização do trabalho das ESF. Esse dado vem em 

desencontro ao citado no referencial teórico (capítulo 3 e subitem 4.5.1), onde 

se mostrou que diversos autores citam a participação social como ferramenta 

importante na qualificação da atenção primária em saúde e melhoria do 

serviço. 

Tabela 13: Há participação dos usuários na definição da organização do 
trabalho de sua equipe de saúde. (questão 28). 

Nº 28 nº % IC95%
Mín. - Máx.

concordo 16 19 (11 - 30)
discordo 60 71 (60 - 80)
sem opinião 8 10 (4 - 20)
Total 84 100  

Nota: IC95%= Intervalo de Confiança de 95% 

Tal resultado está de acordo com o que registra a literatura sobre o tema 

mencionada no Capítulo 3 deste estudo. Os autores citados se referem aos 

conselhos gestores com a participação dos usuários mais como promessa e 

desafio do que como realidade. 
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4.1.2 Gestão por resultados 

Nesta categoria, o pesquisador utilizou como subcategorias a Avaliação 

de desempenho desenvolvida pela própria equipe, a Sobrecarga de trabalho e 

a falta de tempo descrita no questionário. Em relação à avaliação de 

desempenho consideraram-se na elaboração do questionário os indicadores do 

SIAB ou quaisquer outros que possam ser preenchidos e analisados pelas 

ESF. 

Avaliação (eficácia) 

Tabela 14: Sua equipe de saúde verifica e utiliza indicadores para avaliar 
o desempenho do trabalho dos profissionais que a integram. (questão 10) 

Nº 10 nº % IC95%
Mín. - Máx.

concordo 57 68 (56 - 78)
discordo 20 24 (15 - 34)
sem opinião 7 8 (3 - 16)
Total 84 100  

Nota: IC95%= Intervalo de Confiança de 95% 

Na tabela 14 exemplifica-se uma característica da gestão por resultados 

que é a avaliação do desempenho do trabalho da equipe de saúde através de 

análise dos indicadores que estas produzem. Nesta tabela observa-se que 68% 

dos sujeitos da pesquisa concordam no fato da equipe verificar e utilizar 

indicadores para avaliar desempenho do próprio trabalho dos profissionais. A 

avaliação de desempenho em saúde, descrita no item 4.4 deste estudo, é 

desejável e promissora quando se quer alcançar eficácia do trabalho. 

Sobrecarga / Falta de tempo 

Na tabela 15 a seguir, verificamos que 71% dos sujeitos da pesquisa 

concordam que existe sobrecarga de trabalho para profissionais de sua própria 

equipe. 
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Tabela 15: Existe sobrecarga de trabalho para alguns profissionais de sua 
equipe de saúde em relação aos outros profissionais. (questão 21) 

Nº 21 nº % IC95%
Mín. - Máx.

concordo 60 71 (60 - 80)
discordo 17 21 (12 - 30)
sem opinião 7 8 (3 - 20)
Total 84 100  

Nota: IC95%= Intervalo de Confiança de 95% 

Somando-se a isto, 57% dos profissionais que participaram deste estudo 

concordam que estão sobrecarregados em relação aos outros da sua própria 

equipe. (ver Apêndice II, 2, questão 22) 

4.1.3 Relações de poder 

Nesta categoria, a subcategoria descrita foi referente à relação de 

Dominância dos ACS com as outras categorias profissionais. 

Dominância 

Em relação aos elementos relacionados à existência de dominância 

profissional na equipe, 57% dos profissionais de saúde que participaram da 

pesquisa concordaram que as principais decisões em sua equipe de saúde são 

tomadas em forma de colegiado, ou seja, com representação de todas as 

categorias profissionais. (ver Tab.16).  

Tabela 16: As principais decisões de sua equipe de saúde são tomadas 
em forma de colegiado, ou seja, por um grupo onde estão representadas 

todas as categorias profissionais (questão 4) 

Nº 04 nº %

Concordo 48 57
Discordo 33 40
Sem opinião 3 3
Total 84 100

IC95%

Mín. - Máx.
(45 - 68)
(29 - 51)
(1 - 10)

 
Nota: IC95%= Intervalo de Confiança de 95% 
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Esse dado parece contradizer o que os estudiosos sobre o tema afirmam 

a respeito, ou seja, que os médicos desempenham um papel privilegiado e 

predominante no processo de tomada de decisões no interior das unidades de 

saúde e não estão acostumados com a interação e corresponsabilização de 

todo um processo de trabalho (ver item 2.2). Também contradizem 

aparentemente o que os estudiosos dizem sobre o trabalho em equipe na 

Saúde da Família, os quais afirmam, como se viu, que não é um trabalho fácil, 

que não existe preparação dos profissionais para o mesmo e que há pouca 

gestão colegiada (ver subitem 4.3.2).  

4.2 Análise qualitativa 

Nesta parte do estudo foi utilizada a análise de conteúdo das falas dos 

sujeitos que participaram do grupo focal. Inicialmente planejado para ter 16% 

de cada categoria profissional que participou da primeira etapa da pesquisa, 

não houve participação do Odontólogo, do ASB e faltaram cinco dos oito ACS 

convidados. Essa falta de alguns sujeitos da pesquisa não inviabilizou o 

trabalho, pois se tinha representatividade de profissionais que integram uma 

equipe mínima para compor uma ESF, segundo as políticas públicas vigentes, 

ou seja, um médico, um enfermeiro, um téc./aux. de enfermagem e de três a 

seis ACS. Partiu-se da análise das categorias já tratadas na primeira etapa da 

coleta de dados, que também serviram de base para o desenvolvimento do 

roteiro utilizado no grupo focal (ver Apêndice III). Por isso, as categorias 

qualitativas foram as mesmas utilizadas na análise quantitativa, ou seja, gestão 

colegiada, gestão por resultados e relações de poder. A partir de cada 

categoria e através do discurso dos sujeitos da pesquisa foram identificadas 

subcategorias que identificavam um contexto em comum que será descrito a 

seguir. A análise de conteúdo permitiu a identificação de subcategorias nos 

discursos dos sujeitos, que não constavam da análise quantitativa. (ver Quadro 

1 a seguir) 
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Quadro 1: Relação de categorias e subcategorias utilizadas no estudo 
qualitativo e respectivas siglas e definições 

Categorias Subcategorias Siglas Definição

Planejamento
PLAN

Realização de um planejamento do 
processo de trabalho das equipes 
pelas equipes

Comunicação
COM

Existência de comunicação entre os 
profissionais da equipe.

Equipe
EQP

Prática do trabalho em equipe de forma 
colegiada

Participação do 
usuário USU

Importância da participação do usuário 
dos serviços na gestão local

Avaliação 
(eficácia) EFIC

Atingimento de metas estabelecidas 
pela SMSDC

Sobrecarga de 
trabalho TEMP

Alegação de falta de tempo pelos 
profissionais em função do sistema de 
trabalho estabelecido pela SMSDC

Autonomia 
profissional AUT

Percepção da autonomia profissional 
em relação aos outros profissionais

Hierarquia
HIER

Percepção de hierarquia entre os 
profissionais da equipe

Dominância
DO

Identificação de dominância entre as 
profissões da equipe

Gestão 
colegiada

Gestão por 
resultados

Relações 
de poder

 
Fonte: Elaboração própria a partir da análise de conteúdo realizada com base em 

Bardin (2010) 
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4.2.1 Gestão colegiada 

Para esta categoria foram encontradas como subcategorias: 

planejamento, comunicação, equipe e participação do usuário, cuja análise é 

apresentada a seguir. 

Planejamento 

Nesta subcategoria pode-se dizer que a função planejamento, já descrita 

neste estudo como a principal ação de gestão de uma ESF, é vista pelos 

sujeitos desta amostra como um fator a ser melhorado. O parágrafo seguinte 

exemplifica a avaliação do profissional médico que atribui a falta de 

planejamento/organização do ACS como prejuízo para a gestão do processo 

de trabalho: 

Cada um no seu quadrado. Mas quando eu vou atender um 
usuário e ele não tem número do prontuário isso me prejudica. 
O ACS deveria se organizar melhor. (Médico) 

Esse mesmo tema pode ser visto na fala do profissional enfermeiro: “Os 

ACS deveriam estar atentos para mudanças na agenda de atendimentos”. Ele 

também atribui para o ACS esta atenção em relação às mudanças na 

organização do trabalho. 

Já no discurso dos ACS, pode-se ver em mais de um destes que a 

dificuldade no planejamento é comum para toda equipe de saúde como 

descrito nas falas a seguir: “Eu acho que deveria haver um planejamento 

melhor da equipe com aviso dos compromissos com antecedência” (ACS 3). 

Para os ACS as mudanças ocorridas sem aviso prévio é uma causa importante 

para desorganização do trabalho como descrita no trecho a seguir: “quando 

vou para rua fazer minhas visitas, faço meus agendamentos. Quando eu chego 

na Unidade mudou tudo”. (ACS 1). 
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Essa dificuldade no planejamento e consequentemente na organização 

do trabalho foi um tema relevante no discurso dos sujeitos e por isso merece 

destaque especial nesta pesquisa. Os autores apresentados neste estudo 

consideram o planejamento como sendo a função de organização do trabalho 

mais importante de todas e essencial para boa organização do trabalho. (ver 

subitem 2.1.1) 

Comunicação 

Esta foi uma subcategoria muito presente nos discursos de todos os 

participantes do grupo focal. Falas sobre este aspecto se repetiram à exaustão. 

Os teóricos apontados neste estudo reforçam a idéia que de todos os 

problemas na ESF, a falha na comunicação e na transferência de informações 

são os principais e tanto um como o outro são essenciais para coordenação da 

atenção primária. (ver subitem 2.4.2) 

A seguir se descrevem algumas falas sobre as possíveis causas para a 

falha na comunicação das equipes. O profissional médico atribui esta falha na 

falta de reuniões de equipe rotineiramente e também associa este problema à 

demanda de serviço exacerbada: 

Nem reunião de equipe nós temos mais toda terça-feira à tarde. 
Agora as reuniões são feitas com a gerente que chama três ou 
quatro de cada equipe para conversar. [...] Outro problema é 
demanda de trabalho que não nos deixa realizar reunião de 
equipe. (Médico) 

A demanda exagerada de serviço foi também outra subcategoria 

bastante aparente no discurso e será uma subcategoria descrita ainda no 

decorrer deste estudo. 

Para os ACS, a causa para que o profissional médico não consiga 

participar das reuniões da equipe por conta de demanda excessiva de usuários 

do serviço, é visto como responsabilidade destes mesmos usuários. Estes 

mesmos ACS referem também uma dificuldade na comunicação com o seu 

enfermeiro pelos mesmos motivos descrito na seguinte fala: “quando eu penso 

em falar com minha enfermeira, ela já está atendendo e não pode falar 

comigo”. (ACS 3). 
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Esses ACS atribuem o desconhecimento dos usuários em relação ao 

processo de trabalho. Esses usuários não considerariam, por exemplo, que a 

reunião de equipe também faz parte do trabalho da ESF. Os usuários só 

reconheceriam as consultas, visitas domiciliares e reuniões de grupo como 

parte do processo de trabalho. 

Os profissionais enfermeiro e técnico de enfermagem desta amostra 

referiram como causa na falha de comunicação a sobrecarga de trabalho 

associada a ações burocráticas de serviço. Nas ações referidas por esses 

sujeitos foram dadas como exemplo a longa jornada de tempo que gastam para 

alimentarem um sistema informatizado de prontuário que sempre se encontra 

com problemas. Tais ações dispendiosas são exigidas por “ordens superiores” 

atribuídas a gestão municipal, ou seja, a SMSDC/RJ. Essa burocracia também 

foi citada pelo profissional médico como causadora deste conflito. 

Equipe 

Esta subcategoria foi definida a partir de falas de boa parte dos sujeitos 

no sentido de que o trabalho conjunto é difícil, porém fundamental para o 

sucesso do processo de trabalho. Os sujeitos da pesquisa definiram em poucas 

palavras o que significa trabalhar em equipe como as seguintes palavras: 

“Trabalhar em equipe não é fácil” (médico); “a equipe, um colega ajuda o outro” 

(ACS 2); “a equipe é fundamental para esse trabalho” (ACS 1); “Se não tiver 

equipe eu não trabalho sozinha” (enfermeiro); ou “Sozinho a gente não 

consegue de jeito nenhum ter ações” (ACS 2). 

Como já foi visto no subitem 2.4.2, essa informação já era esperada pois 

segundo os autores sobre o tema, o ambiente de trabalho das equipes de 

Saúde da Família é propício para diversos conflitos, uma vez que diversos 

saberes, sempre convergentes, se encontram para uma negociação 

permanente. 

Pode-se dizer que o trabalho em equipe é visto pelos sujeitos da 

pesquisa como uma ferramenta fundamental, ao mesmo tempo em que citam 

entrave para que o mesmo ocorra. Os trechos a seguir são de duas profissões 

diferentes em relação a particularidades do trabalho em equipe: 
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Trabalhar em equipe é isso: respeitar o que esta ali. E se 
naquele momento isso não é respeitado, isso não é trabalho 
em equipe. (ACS 3) 

Trabalhar em equipe na minha visão é dividir 
responsabilidades. [...] Se for um assunto relacionado à parte 
técnica, as decisões são tomadas pelos técnicos. A parte 
técnica seria o técnico, o enfermeiro e o médico. (Téc. Enf.) 

Nestas falas pode-se perceber que para os profissionais ACS o trabalho 

em equipe esta direcionado para questões de ordem moral, ou seja, o respeito 

entre os profissionais. Já para o profissional técnico de enfermagem, o trabalho 

em equipe divide-se em alguns aspectos onde o caráter técnico não é de 

responsabilidade dos ACS. Também os ACS concordam em não fazer parte 

desta equipe ‘técnica’ na seguinte fala: “[...] quando se trata da esfera técnica 

as decisões são tomadas por eles, o médico ou a enfermeira. Nós não somos 

preparados para isso” (ACS 2). Os ACS deste estudo não se consideram 

participantes das decisões de sua própria equipe de saúde, quando as 

questões técnicas do serviço estão para ser definidas. 

Participação do usuário 

A participação do usuário foi escolhida como subcategoria por estar 

descrita no referencial teórico como ação primordial para o bom 

desenvolvimento da qualidade do serviço e como ator importante na 

organização de uma gestão colegiada. (ver subitem 2.4.2) Em uma pré-análise 

feita na primeira fase da coleta de dados, já se podia perceber uma quase 

inexistência dos usuários do serviço na prática de gestão colegiada das 

equipes. Nas questões levantadas nesta segunda fase da amostra, podemos 

ver um desacordo claro entre os profissionais no que diz respeito à importância 

ou não da participação do usuário dos serviços no colegiado das equipes. 

Houve ACS que achasse relevante esta participação, porém com ressalvas 

descritas no seguinte trecho: 

Acho muito importante que a partir deles [usuários] a gente 
direciona as ações de saúde. Mas eles não conseguem 
absorver o que é transmitido. [...] Mesmo os esclarecidos não 
conseguem absorver a mensagem que a gente esta falando. 
Posso dizer isso, pois estou na ponta e sou agente de saúde. 
(ACS 2) [grifos meus] 
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E houve ACS que não considerou a fala anterior um empecilho para 

participação dos usuários no colegiado da equipe como podemos ver nas falas 

a seguir: 

Acho relevante porque precisamos da opinião do usuário para 
fazer parcerias e que as ações sejam abrangentes. [...] Desta 
forma eles participam das ações e também ajudam a divulgar 
pelo boca-a-boca. (ACS 3). Acho que se tentarmos explicar 
detalhadamente o que vai ser feito as pessoas mais 
esclarecidas vão entender sim. (ACS 1) 

Em relação ao que foi exposto no grupo pelo médico, enfermeiro e 

técnico de enfermagem foram observados de início certa dúvida destes sujeitos 

sobre a importância da participação dos usuários no colegiado da equipe como 

na seguinte fala: “[...] eles podem ser relevantes para ajudar como pra destruir” 

(Téc. Enf.). Entretanto com o desenvolver das falas dos ACS, esses 

profissionais concluíram que a participação dos usuários realmente é muito 

relevante para o planejamento e organização da equipe: “Há sim, então eles 

realmente são importantes. Eles ajudam de certa maneira” (médico).  

O pesquisador e os observadores puderam analisar que o grupo que no 

início estava dividido em relação a isto, chegou à conclusão da importância 

desta participação dos usuários na equipe. 

4.2.2 Gestão por resultados 

Na categoria a seguir foram identificados vários registros no discurso 

dos sujeitos desta pesquisa que puderam ser agrupados em duas 

subcategorias. Dentre elas estão: Avaliação (eficácia) e Sobrecarga/Falta de 

tempo,  

Avaliação (eficácia) 

No discurso dos sujeitos aparece uma autocrítica em relação à 

qualidade dos serviços prestados e se as ações desses serviços estão 

realmente sendo eficazes. Em uma parte dos discursos o profissional Téc. de 

enfermagem avalia que para sua equipe “ser mais eficaz nas ações de saúde, 

deveria desenvolver mais ações voltadas para promoção da saúde”. 
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Outros profissionais desta amostra exemplificam fatos que possam ser 

entraves para eficácia da equipe como gastar muito tempo utilizando o 

computador para preencher documentos e serviços burocráticos ao invés 

priorizar o atendimento ao usuário. A burocracia em se informar tanto no 

computador como nas fichas de papel os mesmos atendimentos e anotações, 

também é referida pelos ACS pesquisados como sendo a causa para 

diminuição do tempo para realizar práticas de promoção e prevenção à saúde 

aos usuários:  

O tempo que a gente tem para realizar ações de prevenção e 
promoção diminuiu consideravelmente agora com essa 
burocracia. (ACS 2). Além da Burocracia, tem o aumento do 
número de famílias muito grande para os ACS que também 
prejudica a eficácia da equipe. (ACS 1) 

A cobrança para um atendimento médico mais rápido e com maior 

número de usuários do que o de costume na estratégia Saúde da Família foi 

um problema citado pelo próprio profissional médico que evita fazer isso para 

não prejudicar a eficácia do seu atendimento. Já o profissional enfermeiro cita o 

tempo perdido no computador como sendo um principal fator que o afasta das 

práticas assistenciais ao usuário 

A realidade encontrada neste estudo aparece em desencontro ao que foi 

observado na literatura científica a respeito, onde os autores referem que para 

programar uma efetiva avaliação de desempenho existe a necessidade de um 

processo amplo de pactuação, que leve em consideração a conformação do 

sistema de saúde, seus objetivos e metas e com participação dos diferentes 

atores. Dessa maneira, gestores, prestadores e usuários dos serviços de saúde 

definiriam um conjunto mínimo de indicadores para compor um sistema de 

monitoramento. (ver subitem 2.4.3) Pelo que foram analisados esses 

indicadores foram definidos unilateralmente sem dar possibilidade de 

pactuação a todos os atores envolvidos no processo. 
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Sobrecarga / Falta de tempo 

A sobrecarga de tarefas e a falta de tempo para desenvolver ações no 

serviço foi a subcategoria mais abrangente desta pesquisa com relatos e 

discursos enfáticos de que este fator gera na equipe a sensação de desgaste 

nas ações da equipe e de perda da identidade na estratégia Saúde da Família. 

Pode-se evidenciar este aspecto na seguinte fala: 

Com as novas diretrizes do programa [PSF], o agente 
comunitário ficou agora na frente do computador com um 
programa [prontuário eletrônico] difícil de se lidar e que para 
demasiadamente. Então a gente perde tempo em recolocar o 
que o programa [prontuário eletrônico] come [ou seja, 
perde]. Isso em um tempo restrito para fazer pois tem um 
tempo de cobrança. São ordens superiores para alcançar as 
metas. Ordens da CAP e da Secretaria de Saúde. (ACS 2) 
[grifos meus] 

Em relação ao trabalho dos ACS, os próprios referem que são obrigados 

a ficar muito mais tempo desenvolvendo ações burocráticas no computador 

dentro da Unidade de Saúde ao invés de estarem realizando visitas 

domiciliares aos seus usuários. Essa questão é dita pelos próprios ACS como 

um novo modelo de atenção a saúde e que causa sofrimento como descrito na 

seguinte passagem: 

[...] a gente ta ficando muito mais tempo dentro da unidade do 
que fazer o nosso papel. (ACS 1). [...] Então nós estamos 
sofrendo com essa nova modalidade de ações de saúde na 
comunidade. (ACS 3) O nome é equipe de saúde da família e a 
questão tempo esta prejudicando o trabalho. (ACS 2) 

Para os profissionais médico, enfermeiro e téc.de enfermagem, a 

sobrecarga de trabalho e a demanda excessiva do mesmo está prejudicando o 

desenvolvimento da equipe de uma maneira geral. Um dos sujeitos da amostra 

em desabafo fala: 

[...] gente diminui ae [o número de atendimentos] porque eu 
to explodindo e não aguento mais. Estou estafada. [...] A rotina 
da equipe é atropelada pelas diversas demandas [da gestão 
superior]. (médico). [grifos meus] 
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Além do profissional médico, todos os outros profissionais da amostra 

demonstravam em consenso que a sobrecarga de serviços exigida pela gestão 

local estava prejudicando a eficácia de suas equipes. O número fixo de 

atendimentos clínicos e procedimentos para realizar, a obrigatoriedade em 

registrar duplicadamente em papel e no computador as mesmas informações 

entre outras coisas foram dados como exemplo de sobrecarga para as ESF. 

Como descrito no subitem 2.4.2 a sobrecarga de trabalho é uma 

dificuldade importante para o desenvolvimento de uma gestão colegiada e no 

cenário da pesquisa não foge ao que foi citado pelos autores. De acordo com o 

referencial teórico deste estudo, apesar do trabalho das ESF ser um trabalho 

essencialmente em conjunto por equipe, tal trabalho é assumido principalmente 

pelos ACS e seguidos pelos enfermeiros. Neste aspecto cabe ao profissional 

médico arcar com a carga de consultas clínicas extremamente pesada e que 

ocupa grande parte da agenda de compromissos do profissional. 

4.2.3 Relações de poder 

Nesta categoria foram encontrados no discurso dos sujeitos alguns 

aspectos comuns em trechos dos discursos que fizeram o pesquisador 

escolher três subcategorias: Autonomia profissional, Hierarquia e Dominância. 

Autonomia profissional 

No discurso dos sujeitos pode-se observar que em relação ao 

profissional médico não existem dúvidas em relação a sua autonomia 

profissional. O profissional médico refere estar muito satisfeito com sua 

autonomia. A autonomia do médico e conseqüente subalternidade do 

enfermeiro é vista pelo profissional médico como uma questão cultural. O 

mesmo cita como exemplo a autonomia do enfermeiro em países da Europa 

como sendo muito mais avançada neste sentido. 

Em outra parte do discurso diz que às vezes sente-se sobrecarregado 

por conta desta autonomia, pelo fato de ter quer fazer muitas coisas sem poder 

partilhar as ações, citando como exemplo as consultas de pré-natal que são 

por diversas vezes preferidas pelos usuários que somente o médico as realize. 
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O profissional enfermeiro cita em seu discurso uma fragilidade de 

aceitação por parte dos usuários do serviço para as ações e procedimentos 

realizados pelo enfermeiro como o pré-natal por exemplo. Essa fragilidade é 

confirmada pelos outros profissionais: “O usuário não aceita. Só o médico 

pode.” (ACS). Entretanto outro ACS refere que esta realidade esta mudando e 

que o desconhecimento acerca da prática desta categoria é uma causa 

aparente para essa desconfiança dos usuários. Já para o téc. de enfermagem, 

sua autonomia esta condicionada com a ausência ou presença do profissional 

de nível superior, ou seja, na falta de um destes, ele tem autonomia de 

decisão, caso contrário o poder de decisão e resposta cai sobre o médico e/ou 

enfermeiro. 

Para os ACS a autonomia profissional esta fragilizada pelo excesso de 

cobrança da gestão municipal, que segundo os sujeitos da pesquisa, não é a 

mesma cobrança feita para as demais categorias da equipe, tornando-se este 

processo muito injusto para a categoria profissional dos ACS. Um exemplo 

citado por esses sujeitos como cobrança desigual entre as categorias é a 

assinatura de ponto eletrônico. “Existe uma cobrança muito grande para bater o 

ponto para os ACS e não vejo isso com os outros como médico, enfermeiro e 

técnicos. Acho isso muito injusto”. (ACS 3) 

Outro ponto forte na análise de discurso dos ACS foi o fato de estarem 

condicionados a partir da opinião de outras categorias como no trecho extraído 

a seguir:  

Nosso ponto de vista depende do conhecimento do médico e 
do enfermeiro. [...] Nesse momento estamos sem médico na 
equipe, então por isso as decisões são tomadas em equipe 
com a minha enfermeira para definir a melhor estratégia para 
determinado assunto. (ACS 2) 

Os agentes comunitários deste estudo concordam em consenso que não 

tomam decisões sozinhos sem avaliação prévia de alguma outra categoria 

profissional, como visto na seguinte fala:  

Na minha equipe depende do assunto. Em geral a enfermeira é 
a cabeça e chama todos os profissionais da equipe para 
tomada de decisões. Mas quando se trata da esfera técnica as 
decisões são tomadas por eles, o médico ou a enfermeira. Nós 
não somos técnicos e não estudamos pra isso. (ACS 2) 
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Estes sujeitos sentem-se inseguros em relação ao conhecimento técnico 

adquirido e citam que “sozinho[s] a gente não consegue de jeito nenhum ter 

ações”.(ACS 2) Isso vem em desencontro ao pesquisado na literatura científica 

(ver subitem 2.2.1) onde o profissional que tenha autoridade e liberdade para 

se auto regular e atuar na sua esfera de competência, consegue garantir sua 

autonomia. 

Hierarquia 

A relação de hierarquia entre os profissionais da equipe de Saúde da 

Família também foi um registro bastante evidenciado na transcrição da fala dos 

sujeitos da pesquisa. Em se tratando do profissional médico, podemos ver 

claramente que se encontra no topo da hierarquia entre as profissões. Este 

próprio profissional refere-se a si mesmo da seguinte forma: 

Não é que o médico seja o melhor e nem mais importante que 
o ACS, mas deve-se dar o respeito. Como se fosse um boi que 
puxa a boiada. (médico) 

Para os ACS, essa afirmação do médico é verdadeira onde estes  

consideram o médico como “autoridade máxima” na equipe com a seguinte 

fala: “O médico é autoridade máxima. Hierarquia é necessária sim. Nosso 

ponto de vista depende do conhecimento do médico e do enfermeiro”. (ACS 2). 

Outros trechos do discurso onde o medicocentrismo é evidenciado: “A título de 

autoridade e hierarquia quem domina é o médico.” (ACS 3). 

Alguns ACS também consideram o profissional enfermeiro como 

superior hierárquico, quando da ausência do médico, em relação a sua própria 

categoria profissional quando referem não serem técnicos e não terem 

estudado para isso. “Em geral a enfermeira é a cabeça e chama todos os 

profissionais da equipe para tomada de decisões.” (ACS 2). No mesmo 

discurso dos ACS, estes são enfáticos quando afirmam que as decisões são 

tomadas mediante opinião do médico ou do enfermeiro. 
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Para o profissional téc. de enfermagem e em consenso com as demais 

categorias presentes na amostra, a hierarquia entre os profissionais da equipe 

de saúde dividem-se em ser ou não ser da “equipe técnica”. “A parte técnica 

seria o técnico, o enfermeiro e o médico. ACS não faz parte da equipe técnica”. 

(Téc. Enf.). Essa equipe técnica referida pelo téc. de enf. e também confirmada 

pelos próprios ACS é composta por profissionais médicos, enfermeiros, aux. 

e/ou téc. de enfermagem, odontólogos, ASB e TSB. Nesta equipe técnica não 

participariam os ACS. Seria uma equipe dentro de uma mesma equipe onde as 

decisões e hierarquia estão bem definidas segundo critérios de conhecimentos 

técnicos adquiridos. 

Ainda analisando o discurso dos profissionais da enfermagem, o téc. de 

enfermagem enfatiza que o respeito e a humildade precisam estar presentes 

entre as categorias para que haja entendimento de linguagem entre os diversos 

profissionais. Já o profissional enfermeiro ainda cita como poder hierárquico a 

gestão municipal, onde recebem ordens “superiores” para alcance de metas. 

A hierarquia é descrita pelos teóricos sobre o assunto como um dos 

aspectos característicos de uma gestão clássica Taylorista bem como a divisão 

do trabalho, autoridade, unidade de mando, subordinação entre outros. (ver 

subitem 2.4.1) 

Dominância 

Esta subcategoria refere-se às questões de domínio no processo de 

trabalho entre os diferentes profissionais da ESF. Nesta fase da análise pode-

se observar que novamente o médico é visto pelos profissionais como o 

profissional dominante quando se trata de autoridade: “A titulo de autoridade e 

hierarquia quem domina é o médico.” (ACS 3). O próprio profissional médico 

também considera a si mesmo como dominante nas decisões da equipe: 

“Na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria a gente discuti, 

porém eu sou o voto minerva no grupo.” (médico). A autoridade e dominância 

deste profissional podem ser vistas do depoimento deste ACS: 
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Se o profissional médico diz que devido sua experiência 
devemos fazer deste jeito, daí então todo mundo vai aceitar né, 
porque ele é autoridade máxima no assunto que esta sendo 
lançado. (ACS 2) 

Entretanto, o próprio profissional médico retruca sua posição até então 

confirmada pelos ACS dizendo que em alguns casos o ACS é dominante em 

alguns assuntos, principalmente quando se trata do conhecimento do território 

e dos usuários. Falando em relação aos ACS, o profissional médico cita:  

Ele [o ACS] visita mais gente, conhece mais gente, conhece 
mais os problemas, pra mim quem domina é o agente e o 
fundamental é o ACS. (médico). [grifos meus] 

Nesta parte da análise dos discursos podemos perceber que os demais 

profissionais possivelmente influenciados pelo discurso do profissional médico, 

acabam por concordar sobre a dominância do ACS. “Como o ACS está em 

maior número, conhece mais a população com certeza é ele quem domina.“ 

(Téc. Enf.). 

O profissional téc. de enfermagem ainda reforça a dominância dos ACS 

pelo fato destes conhecerem a comunidade e ter em mãos o poder de por esta 

comunidade contra qualquer profissional. O trecho a seguir exemplifica a 

influência dos ACS considerada pelos profissionais da enfermagem: 

O ACS nas ruas parece um político, onde ele passa as pessoas 
vão cumprimentando. Ele conhece muita gente. É o ACS quem 
domina. (Enfermeiro). 

A dominância citada pelos profissionais de enfermagem refere-se ao 

ACS que a partir do conhecimento da comunidade onde reside vir a exaltar ou 

desprestigiar qualquer outro profissional da equipe. Esse discurso dos 

profissionais da enfermagem foi confirmado pelos próprios ACS na seguinte 

fala: “o ACS faz parte de uma mídia né?”. Depois dessa colocação 

perceberam-se risos entre os ACS como sinal de concordância.  
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No subitem 2.2.2, os autores citam que dominância médica é 

responsável por diversos conflitos que existem no setor de saúde entre os 

médicos e outras profissões de saúde. O que se observa neste estudo é que 

não existem conflitos abertos em relação à dominância médica e que esta é 

bem aceita pelas categorias profissionais desta amostra. Entretanto vale 

ressaltar que os mesmos autores dizem que a dominância médica esta em 

declínio. Esse declínio é reflexo da maior regulação do Estado à autonomia 

profissional Médica, mudanças nas relações com os usuários e a ampliação do 

campo de atuação de outros profissionais de saúde. 

4.3 Síntese 

4.3.1 Gestão colegiada 

Enquanto nas respostas ao Likert, 91% dizem trabalhar em forma 

colegiada e com participação de todos os profissionais no planejamento das 

ações, no grupo focal os participantes ressaltaram as dificuldades para o 

trabalho em equipe e a falta de planejamento pela mesma. Outra contradição 

encontrada em relação a esta categoria, diz respeito à comunicação entre os 

profissionais da ESF. A comunicação como visto no referencial teórico (subitem 

4.3.2) seria fundamental para o trabalho colegiado. 

Nas respostas ao questionário Likert, 87% dos sujeitos concordam que 

existe comunicação entre os integrantes da ESF, porém no grupo focal os 

sujeitos em sua maioria afirmam que a comunicação é falha entre os 

integrantes da equipe por diversos motivos, tais como a dificuldade em realizar 

as reuniões de equipe e a sobrecarga de trabalho que não lhes permitem 

tempo para troca de informações. 
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No Likert 86% concordam que trabalham em equipe para definir seus 

objetivos. No grupo focal isto foi confirmado, embora com a ressalva de que 

trabalhar em equipe não é fácil e muito desgastante por conta das diferenças 

interpessoais e profissionais, confirmando o que dizem os teóricos sobre o 

tema no subitem 4.3.2. No grupo focal pode-se observar uma característica 

peculiar que não poderia ser observada no Likert que é a subdivisão nas 

opiniões dos diferentes profissionais da ESF. A equipe técnica e a equipe não 

técnica apresentaram avaliações distintas do processo de trabalho e se sentem 

hierarquicamente separadas. Os agentes comunitários também se declarando 

dependentes das opiniões dos profissionais de nível superior. 

Houve discordância quanto à participação dos usuários no colegiado 

para planejamento e organização das ações da equipe. Tal participação foi 

mencionada por 71% no Likert. No grupo focal esta categoria apareceu 

ambivalente, pois alguns sujeitos concordavam nesta participação enquanto 

outros discordavam da participação dos usuários atribuindo desconhecimento 

por parte dos usuários da organização dos serviços. Apesar de ser uma 

recomendação das políticas públicas do Brasil atualmente, tanto as respostas 

do Likert, quanto o grupo focal demonstrou que os profissionais de Saúde da 

Família são pouco favoráveis para a participação dos usuários na gestão local. 

Isso confirma o que consta na literatura científica sobre o tema (capítulo 3) que 

sugere a participação popular no colegiado local em saúde como sendo mais 

um desafio do que uma realidade para as ESF. 
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4.3.2 Gestão por resultados 

Nesta categoria de análise a sobrecarga de trabalho por conta de uma 

gestão pautada em resultados está presente tanto na análise quantitativa como 

na qualitativa. 71% dos participantes do Likert concordam que existem 

cobranças e uma maior sobrecarga de serviço para as ESF. Os mesmos se 

dizem particularmente sobrecarregados dentro da sua equipe. No grupo focal, 

também foi expressivo o discurso de falta de tempo para desenvolver outras 

ações pertinentes à ESF por conta de demandas da gestão municipal para 

atingir metas pré-estabelecidas unilateralmente. Essa informação é 

contraditória ao encontrado na literatura científica (Ver subitem 2.4.3) que 

refere a importância da pactuação de metas com a participação de gestores, 

prestadores e usuários dos serviços de saúde para que se tenha uma 

avaliação de desempenho efetiva. 

4.3.3 Relações de poder 

O instrumento quantitativo não revelou grandes diferenças de opinião 

entre os profissionais quanto à existência de hierarquia ou de dominância dos 

profissionais médicos na ESF. Já na análise qualitativa, ambos os aspectos 

apareceram de forma clara com uma valorização da hierarquia e 

medicocentrismo acentuado. Isso confirma o que a literatura registra no item 

2.2 que trata brevemente sobre a sociologia das principais profissões da ESF e 

da subalternidade entre essas profissões. 

A aparente contradição entre os resultados dos dois métodos 

empregados parece reforçar a diferença de sensibilidade entre os métodos 

quantitativos e qualitativos na captação de nuances de opinião e das 

percepções dos atores mencionada no subitem 5.2.1 (Plano de análise). Uma 

possível razão para um predomínio de respostas ao Likert das decisões serem 

tomadas de forma colegiada (56%), indicando pouca influência de hierarquias 

ou dominância profissional – profissão Médica, principalmente – é que diante 

de um instrumento fechado os sujeitos do estudo podem tender a um 

comportamento menos expressivo. Já no grupo focal os participantes são 

colocados a se expor, por estarem diante de outros profissionais, tendo menos 

chance de resguardarem suas percepções e emoções. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral da pesquisa que foi ‘investigar e analisar a prática de 

gestão do processo de trabalho desenvolvida pelas Equipes de Saúde da 

Família da AP 5.2’ foi contemplado com êxito. A pesquisa conseguiu obter 

representatividade dos sujeitos envolvidos através dos métodos de análise 

utilizados, uma vez que o pesquisador conseguiu aplicar o questionário para 84 

profissionais de sua amostra inicial planejada de 86 pessoas. A proporção 

alcançada foi de 90% de confiabilidade, o que ficou dentro do intervalo de 

confiança esperado de 60 a 95% segundo os resultados da análise do software 

Epi InfoTM. A análise qualitativa dos sujeitos, através de grupo focal, também foi 

contemplada com êxito, pois houve participação dos sujeitos da pesquisa de 

diversas categorias, com discursos detalhados e ricos sobre o tema estudado. 

No que diz respeito ao primeiro objetivo específico de ‘identificar os 

fatores que influenciam a prática de gestão do processo de trabalho das ESF’, 

foi alcançado com sucesso, pois foram identificados alguns fatores que 

influenciam marcadamente a prática de uma gestão colegiada esperada pelas 

ESF. Os fatores foram categorizados de acordo com suas características 

relativas à gestão colegiada, a gestão por resultados e às relações de poder 

encontradas no processo de trabalho das ESF. Essa categorização foi utilizada 

como base para se chegar ao plano de análise do segundo objetivo específico 

da pesquisa que foi ‘analisar a percepção dos profissionais da ESF frente a 

essas categorias’. Uma vez identificado as categorias e realizada a análise dos 

dados quantitativos partiu-se para a análise qualitativa das percepções de uma 

amostra mais reduzida dos sujeitos da pesquisa que contemplava as diversas 

categorias de uma equipe mínima de Saúde da Família. A análise revelou que 

algumas percepções eram contraditórias com relação às respostas do 

questionário quantitativo, como apontado a seguir. 
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Gestão Colegiada 

Em relação à categoria gestão colegiada, a subcategoria planejamento 

das equipes revelou contradições entre as respostas ao instrumento 

quantitativo e as declarações no grupo focal. Na análise quantitativa as 

respostas eram favoráveis às práticas de gestão colegiada, enquanto os 

participantes do grupo focal foram unânimes em destacar dificuldades para as 

equipes colocarem em prática uma gestão colegiada, tão defendida entre os 

teóricos sobre o tema. Também houve grande discrepância entre as análises 

quantitativa e qualitativa em relação à subcategoria ‘planejamento das ações’.  

A análise da subcategoria comunicação entre os profissionais da ESF 

também apresentou contradições nos resultados das duas análises. Na análise 

quantitativa os sujeitos referiram haver uma boa comunicação entre os 

membros das equipes, já na análise dos discursos do grupo focal essa 

comunicação foi vista como muito difícil e muito trabalhosa. As reuniões de 

equipe seriam pouco realizadas pelas equipes, o que dificultaria a 

comunicação, contrastando com a importância atribuída pela literatura à troca 

de informações entre os profissionais das equipes de Saúde da Família para a 

coordenação do processo de trabalho.  

É interessante refletir sobre as diferenças encontradas nas duas 

análises. Na análise quantitativa, muitas respostas podem ter sido 

influenciadas pela pouca expressividade, enquanto os participantes do grupo 

focal, talvez por estarem frente a frente com outros profissionais apontaram 

dificuldades muito relevantes em relação às práticas de gestão colegiada. Os 

resultados discrepantes também podem indicar uma pequena sensibilidade do 

instrumento quantitativo utilizado para detectar as percepções e sentimentos, 

na linha do apontado por Norbert Elias e John L. Scotson, como foi visto no 

subitem 3.2.1. 
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A sobrecarga de serviço foi outra subcategoria identificada para dar 

conta das referências a um trabalho excessivo desenvolvido pelas ESF, 

segundo os sujeitos da pesquisa. Tanto na análise quantitativa como na análise 

qualitativa foi apontada a existência de uma sobrecarga de trabalho pelos 

profissionais das ESF que participaram da pesquisa. Tal fator dificultaria, 

segundo eles, consideravelmente a prática de gestão colegiada. A existência 

de sobrecarga de trabalho no PSF também é referida na literatura a respeito 

como um fator prejudicial ao desenvolvimento de uma prática de gestão 

colegiada (Feuerwerker, 2005), como se viu no Capítulo 2. 

A subcategoria participação do usuário visou avaliar a participação social 

na gestão dos serviços da ESF. As análises quantitativas e qualitativas 

demonstraram resultados semelhantes. Em ambas os sujeitos da pesquisa 

referiram que a participação dos usuários não ocorre no cotidiano da equipe. 

Essa participação é preconizada tanto pela política governamental atual, 

quanto pela literatura sobre o tema como uma característica importante para se 

alcançar bons resultados. Os resultados sugerem uma possível falta de 

preparo dos profissionais da estratégia de saúde da família para compreender 

a importância do usuário nas decisões do processo de trabalho, como também 

uma oposição dos mesmos a essa participação. Como se viu, muitos 

profissionais de diferentes categorias consideraram a participação dos usuários 

como pouco ou mesmo nada importante e até mesmo um problema. Este é um 

ponto que precisa ser explorado no futuro por novas pesquisas. 

Gestão por Resultados 

Foram identificadas duas subcategorias importantes quanto à gestão por 

resultados na pesquisa: a avaliação do desempenho (eficácia) e a 

sobrecarga/falta de tempo. Os resultados da análise quantitativa estão em 

sintonia com a literatura que tende a defender esta prática (ver subitem 2.4.4), 

uma vez que dois terços dos sujeitos da pesquisa afirmaram que a mesma é 

praticada em suas pesquisas. 
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Já na análise qualitativa esta prática foi vista de forma mais crítica por vir 

afetando negativamente o trabalho das equipes, além de ter sido mencionado 

que as metas não teriam sido pactuadas nem com os profissionais das ESF, 

nem com os usuários do serviço, tendo sido definidas de forma vertical pelos 

dirigentes da SMSDC/RJ talvez pela singularidade de ser uma metrópole com 

características regionais bem diferenciadas. A defesa na literatura da avaliação 

de desempenho é associada à necessidade de uma pactuação junto aos atores 

envolvidos. Os sujeitos da pesquisa alegam não terem participado da 

pactuação das metas e que estas seriam exageradas, gerando sobrecarga de 

trabalho e falta de tempo para o trabalho de equipe, o que estaria 

comprometendo a qualidade do trabalho prestado à população. 

Os sujeitos do estudo atribuíram à priorização de determinada ação 

(consultas clínicas) pela gestão municipal em prejuízo para atividades 

preventivas e de promoção da saúde. Este fator estaria gerando tensão no 

processo de trabalho, dificultando o planejamento das ações pelos profissionais 

de saúde de ações de caráter coletivo e contribuindo para comprometer a 

eficácia das ESF. 

Relações de poder 

A existência de relações de poder entre os profissionais das ESF ficou 

bastante clara na análise qualitativa, contradizendo os resultados da análise 

quantitativa. As respostas ao questionário fechado não indicaram haver 

dominância do médico, tal como registrado na literatura, enquanto na análise 

qualitativa os participantes das categorias não médicas demonstraram uma 

grande aceitação de um papel dominante dos médicos. A pesquisa encontrou 

uma clara hierarquia nas equipes, que só não existe do ponto de vista formal 

das normas do Programa. Pode-se dizer que há, em primeiro lugar, uma clara 

subdivisão entre, de um lado, os profissionais de nível superior e de formação 

técnica de nível médio e, de outro, os agentes comunitários de saúde. Isto foi 

revelado de forma clara na análise qualitativa. Nas ESF é encarado com 

naturalidade a não participação dos ACS nas reuniões e pactuações, que só 

costumam envolver os profissionais ditos “técnicos”. Essa informação chamou 
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muito atenção do pesquisador que considera um fator relevante para o 

desenvolvimento de uma nova pesquisa a respeito. 

A pesquisa encontrou, ainda, uma grande desigualdade entre médicos e 

enfermeiros em relação a autonomia profissional. Algumas falas destacaram a 

pequena autonomia e o baixo reconhecimento pela comunidade para com os 

enfermeiros e outras falas reforçavam a dominância da profissão médica no 

Programa. A relação subalternidade também foi observada com relação aos 

técnicos de enfermagem que desenvolvem suas ações de forma subordinada 

aos profissionais de nível superior. As questões de autonomia profissional e 

definição de papéis são claras entre as ESF, porém parecem acontecer de 

forma implícita e sem embates diretos entre os profissionais da equipe. 

Para dar conta do terceiro e último objetivo específico que é ‘identificar 

elementos que possam fortalecer a prática da gestão do processo de trabalho 

para os profissionais da ESF’, espera-se que os resultados encontrados 

possam servir de subsídios para uma melhor qualificação das ESF na atenção 

a saúde prestada aos usuários. 

Pensando em todas as peculiaridades encontradas na pesquisa, fica 

claro para o pesquisador que para as ESF trabalharem de forma colegiada e 

conseguirem uma melhor qualificação da atenção primária e dos cuidados 

prestados para população, deveriam atuar com planejamento prévio das ações 

a serem desenvolvidas, com a participação dos usuários do serviço neste 

planejamento e mantendo sempre uma boa comunicação entre esses atores.  

Outra condição essencial seria a formulação de metas de trabalho 

pactuadas de forma igualitária e por todos os envolvidos, ou seja, profissionais 

de saúde, gestores e usuários para que não haja distorções para nenhum lado. 

Não se pode esquecer que a dominância de uma ou outra categoria 

profissional é um impeditivo claro para o bom desempenho no colegiado. 

A educação permanente dos profissionais das ESF é um fator 

determinante para que se alcance os objetivos propostos pelas políticas 

públicas e também defendido pela literatura científica em relação a prática de 

gestão colegiada. Essa educação deve ser permanente e qualificada quando 
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se quer mudar hábitos e costumes historicamente enraizados e difíceis de 

superar. 

Conseguiu-se demonstrar que no cenário do estudo existem 

características relativas a uma gestão colegiada, entretanto ainda se observa 

muito mais influências de uma gestão clássica. Importante que se exercite a 

participação social entre todos os níveis de gestão e não apenas na gestão 

local. A gestão colegiada com participação ativa dos usuários do serviço deve 

ser promovida na sua essência pelos gestores federais, estaduais e municipais 

a fim de se tornar exemplos sustentáveis e práticos de incentivo à cidadania 

para as ESF. 

Por isso, precisam-se fomentar rodas de discussão sobre gestão 

compartilhada promovidas por todos os interessados enfatizando o papel de 

cada um nesse processo. A relação de poder é uma disputa histórica e 

algumas vezes implícita entre as profissões e precisa ser discutida para se 

chegar a uma pactuação colegiada eficiente. 
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO LIKERT 

Questionário auto preenchido 

Marque sua função na Unidade de Saúde: 
(   ) Agente Comunitário de Saúde - ACS;  (   ) Médico; 
(   ) Agente de Vigilância em Saúde – AVS;  (   ) Enfermeiro; 
(   ) Técnico em Saúde Bucal - TSB;   (   ) Dentista. 
(   ) Aux. e/ou Téc. Enfermagem     
(   ) Aux. Saúde Bucal - ASB 
 

Sexo: (   ) M  (   ) F 

Idade (em anos): 

20-29(   ) 30-39(   ) 40-49(   ) 

50-59(   ) 60 a 69(   ) mais de 70(   ) 

 

Início no Programa Saúde da Família: 

menos de um ano   (   ) 

entre um e dois anos  (   ) 

entre dois e cinco anos  (   ) 

mais de cinco anos  (   ) 

Profissionais de nível superior: 

Possui pós-graduação em saúde da Família (inclusive residência)? 

(   ) sim  (   ) não 
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: escolha e marque APENAS UMA DAS 

OPÇÕES em cada afirmação, a seguir. 

1) O gerente de sua unidade de saúde presta conta de seus atos e 

resultados alcançados aos profissionais da unidade de saúde 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

2) O gerente assegura a justiça e a igualdade de oportunidades para 

todos os profissionais, bem como a representatividade de todas as 

categorias. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

3) As principais decisões tomadas na sua equipe de saúde são de 

conhecimento de todas as pessoas envolvidas e de uma forma 

transparente. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 
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4) As principais decisões de sua equipe de saúde são tomadas em 

forma de colegiado, ou seja, por um grupo onde estão representadas 

todas as categorias profissionais. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

5) As principais decisões de sua equipe de saúde são tomadas em 

forma de colegiado, no qual estão representados os usuários. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

6) As normas e diretrizes da política nacional de atenção básica e da 

saúde da família e do SUS, são divulgados e discutidos para todos 

os membros de sua equipe de saúde. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

7) As normas e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e da 

saúde da família e do SUS são divulgadas e discutidas com os 

usuários. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 
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8) Para alcançar as metas estabelecidas, sua equipe de saúde traça 

planos para alcança-las. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

9) A formulação de objetivos do processo de trabalho é feita de forma 

coletiva por todos os membros de sua equipe de saúde. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

10) Sua equipe de saúde verifica e utiliza indicadores para avaliar o 

desempenho do trabalho dos profissionais que a integram. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

11) Sua equipe de saúde verifica indicadores para avaliar o desempenho 

dos programas de saúde que a integram. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 
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12) Os profissionais de sua equipe de saúde avaliam em conjunto o êxito 

ou fracasso do desempenho da equipe. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

13) Sua equipe de saúde toma decisões em conjunto a partir da analise 

de desempenho dos programas de saúde. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

14) Sua equipe de saúde toma decisões em conjunto a partir da analise 

de desempenho dos profissionais. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

15) Sua equipe de saúde toma decisões em conjunto a partir da analise 

de desempenho dos programas de saúde desenvolvidos. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 
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16) As decisões a partir da analise de desempenho dos profissionais são 

conhecidas por todos os envolvidos. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

17) As decisões a partir da analise de desempenho dos programas de 

saúde são conhecidas por todos os envolvidos. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

18) A implantação das decisões a partir da analise de desempenho dos 

profissionais são acompanhados por todos os envolvidos. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

19) A implantação das decisões a partir da analise de desempenho dos 

programas de saúde são acompanhados por todos os envolvidos. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 
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20) Outros órgãos e/ou parcerias são considerados no processo de 

formulação das estratégias de trabalho de sua equipe de saúde. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

21) Existe sobrecarga de trabalho para alguns profissionais de sua 

equipe de saúde em relação aos outros profissionais. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

22) Você se considera sobrecarregado em relação a outros profissionais 

de sua equipe de saúde. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

23) A definição das estratégias de trabalho é pactuada por todos os 

membros de sua equipe de saúde. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 
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24) Os agentes comunitários de saúde participam da pactuação das 

estratégias de trabalho de sua equipe de saúde. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

25) Há participação dos usuários na definição das estratégias de trabalho 

de sua equipe de saúde. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

26) A definição da organização do trabalho conta com a participação de 

todos os membros de sua equipe de saúde. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

27) Os agentes comunitários de saúde participam da definição da 

organização do trabalho de sua equipe de saúde. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 
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28) Há participação dos usuários na definição da organização do trabalho 

de sua equipe de saúde. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) sem opinião 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 
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APÊNDICE II – APURAÇÃO DO QUESTIONÁRIO LIKERT (EPI INFOTM) 

1. Dados de identificação 

a) Função 

Função  Frequência Percentual   95% Limite de Confiança 
ACS  39 46,4%  35,5%  57,6%  
ASB  5 6,0%  2,0%  13,3%  
AVS  1 1,2%  0,0%  6,5%  
Dentista  5 6,0%  2,0%  13,3%  
Enfermeiro  12 14,3%  7,6%  23,6%  
Médico  10 11,9%  5,9%  20,8%  
Téc./Aux.Enfermagem 11 13,1%  6,7%  22,2%  
TSB  1 1,2%  0,0%  6,5%  
Total  84 100,0%    

 

b) Idade 

Idade  Frequência Percentual   95% Limite de Confiança 
20 a 29 16 19,0%  11,3%  29,1%  
30 a 39 35 41,7%  31,0%  52,9%  
40 a 49 18 21,4%  13,2%  31,7%  
50 a 59 11 13,1%  6,7%  22,2%  
60 a 69 4 4,8%  1,3%  11,7%  
Total  84 100,0%    

 

c) Início no PSF 

Início no PSF  Frequência Percentual   95% Limite de Confiança 
< de 01 ano  12 14,3%  7,6%  23,6%  
01 a 02 anos  12 14,3%  7,6%  23,6%  
02 a 05 anos  29 34,5%  24,5%  45,7%  
mais de 05 anos 31 36,9%  26,6%  48,1%  
Total  84 100,0%    

 

d) Pós graduação em Saúde da Família (incluindo residência) 

Pgsf  Frequência Percentual   95% Limite de Confiança 
Não  69 82,1%  72,3%  89,6%  
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Sim  15 17,9%  10,4%  27,7%  
Total 84 100,0%    

e) Sexo 

SEXO Frequência Percentual   95% Limite de Confiança 
F  59 70,2%  59,3%  79,7%  
M  25 29,8%  20,3%  40,7%  
Total  84 100,0%    

2. Questões 

Questão 01: O gerente de sua unidade de saúde presta conta de seus 

atos e resultados alcançados aos profissionais da unidade de saúde.  

Nº 01 Frequência Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 65 77,4%  67,0% 85,8% 
DISCORDO 15 17,9%  10,4% 27,7% 
SEM OPINIÃO 4 4,8%  1,3% 11,7% 
Total  84 100,0%  
 

Questão 02: O gerente assegura a justiça e a igualdade de 

oportunidades para todos os profissionais, bem como a representatividade de 

todas as categorias.  

Nº 02  Frequência Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 64 76,2%  65,7% 84,8% 
DISCORDO 16 19,0%  11,3% 29,1% 
SEM OPINIÃO 4 4,8%  1,3% 11,7% 
Total  84 100,0%  

 

Questão 03: As principais decisões tomadas na sua equipe de saúde 

são de conhecimento de todas as pessoas envolvidas e de uma forma 

transparente.  

Nº 03  Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 73 86,9%  77,8% 93,3% 
DISCORDO 10 11,9%  5,9% 20,8% 
SEM OPINIAO 1 1,2%  0,0% 6,5% 
Total  84 100,0%  
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Questão 04: As principais decisões de sua equipe de saúde são 

tomadas em forma de colegiado, ou seja, por um grupo onde estão 

representadas todas as categorias profissionais. 

Nº 04 Frequência Percentual     95% Limite de Confiança 

CONCORDO 47 56,6%  45,3% 67,5% 
DISCORDO 33 39,8%  29,2% 51,1% 
SEM OPINIÃO 3 3,6%  0,8% 10,2% 
Total  83 100,0%  

 

Questão 05: As principais decisões de sua equipe de saúde são 

tomadas em forma de colegiado, no qual estão representados os usuários.  

Nº 05  Frequência Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 25 30,1%  20,5% 41,2% 
DISCORDO 50 60,2%  48,9% 70,8% 
SEM OPINIAO 8 9,6%  4,3% 18,1% 
Total  83 100,0%   

 

Questão 06: As normas e diretrizes da política nacional de atenção 

básica e da saúde da família e do SUS, são divulgados e discutidos para todos 

os membros de sua equipe de saúde. 

 

Questão 07: As normas e diretrizes da Política Nacional de Atenção 

Básica e da saúde da família e do SUS são divulgadas e discutidas com os 

usuários. 

Nº 07 Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 33 39,3%  28,8% 50,5% 
DISCORDO 45 53,6%  42,4% 64,5% 
SEM OPINIÃO 6 7,1%  2,7% 14,9% 

.Nº 06  Frequência Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 53 63,1%  51,9% 73,4% 
DISCORDO 25 29,8%  20,3% 40,7% 
SEM OPINIÃO 6 7,1%  2,7% 14,9% 
Total  84 100,0%   
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Total  84 100,0%   

 

Questão 08: Para alcançar as metas estabelecidas, sua equipe de saúde 

traça planos para alcançá-las. 

Nº 08  Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 77 91,7%  83,6% 96,6% 
DISCORDO 7 8,3%  3,4% 16,4% 
Total  84 100,0%   

 

Questão 09: A formulação de objetivos do processo de trabalho é feita 

de forma coletiva por todos os membros de sua equipe de saúde.  

Nº 09 Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 73 86,9%  77,8% 93,3% 
DISCORDO 10 11,9%  5,9% 20,8% 
SEM OPINIÃO 1 1,2%  0,0% 6,5% 
Total  84 100,0%   

 

Questão 10: Sua equipe de saúde verifica e utiliza indicadores para 

avaliar o desempenho do trabalho dos profissionais que a integram.  

Nº 10  Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 57 67,9%  56,8% 77,6% 
DISCORDO 20 23,8%  15,2% 34,3% 
SEM OPINIÃO 7 8,3%  3,4% 16,4% 
Total  84 100,0%   

 

Questão 11: Sua equipe de saúde verifica indicadores para avaliar o 

desempenho dos programas de saúde que a integram.  

Nº 11  Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 66 78,6%  68,3% 86,8% 
DISCORDO 14 16,7%  9,4% 26,4% 
SEM OPINIAO 4 4,8%  1,3% 11,7% 
Total  84 100,0%   
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Questão 12: Os profissionais de sua equipe de saúde avaliam em 

conjunto o êxito ou fracasso do desempenho da equipe.  

Nº 12  Frequência  Percentual    95% Limite de Confiança 
CONCORDO 65 77,4%  67,0% 85,8% 
DISCORDO 13 15,5%  8,5% 25,0% 
SEM OPINIAO 6 7,1%  2,7% 14,9% 
Total  84 100,0%   

 

Questão 13: Sua equipe de saúde toma decisões em conjunto a partir da 

analise de desempenho dos programas de saúde. 

Nº 13 Frequência  Percentual    95% Limite de Confiança 
CONCORDO 61 73,5%  62,7% 82,6% 
DISCORDO 15 18,1%  10,5% 28,0% 
SEM OPINIÃO 7 8,4%  3,5% 16,6% 
Total  83 100,0%   

 

Questão 14: Sua equipe de saúde toma decisões em conjunto a partir da 

analise de desempenho dos profissionais.  

Nº 14 Frequência  Percentual    95% Limite de Confiança 
CONCORDO 61 73,5%  62,7% 82,6% 
DISCORDO 20 24,1%  15,4% 34,7% 
SEM OPINIÃO 2 2,4%  0,3% 8,4% 
Total  83 100,0%   

 

Questão 15: Sua equipe de saúde toma decisões em conjunto a partir da 

analise de desempenho dos programas de saúde desenvolvidos. 

Nº 15 Frequência  Percentual    95% Limite de Confiança 
CONCORDO 64 76,2%  65,7% 84,8% 
DISCORDO 14 16,7%  9,4% 26,4% 
SEM OPINIAO 6 7,1%  2,7% 14,9% 
Total  84 100,0%   

 



127 

 

Questão 16: As decisões a partir da analise de desempenho dos 

profissionais são conhecidas por todos os envolvidos.  

Nº 16  Frequência  Percentual    95% Limite de Confiança 
CONCORDO 62 73,8%  63,1% 82,8% 
DISCORDO 18 21,4%  13,2% 31,7% 
SEM OPINIÃO 4 4,8%  1,3% 11,7% 
Total  84 100,0%   

 

Questão 17: As decisões a partir da analise de desempenho dos 

programas de saúde são conhecidas por todos os envolvidos.  

Nº 17 Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 70 83,3%  73,6% 90,6% 
DISCORDO 11 13,1%  6,7% 22,2% 
SEM OPINIÃO 3 3,6%  0,7% 10,1% 
Total  84 100,0%   

 

Questão 18: A implantação das decisões a partir da analise de 

desempenho dos profissionais são acompanhados por todos os envolvidos.  

Nº 18 Frequência  Percentual    95% Limite de Confiança 
CONCORDO 64 76,2%  65,7% 84,8% 
DISCORDO 16 19,0%  11,3% 29,1% 
SEM OPINIÃO 4 4,8%  1,3% 11,7% 
Total  84 100,0%   

 

Questão 19: A implantação das decisões a partir da analise de 

desempenho dos programas de saúde são acompanhados por todos os 

envolvidos.  

Nº 19  Frequência  Percentual    95% Limite de Confiança 
CONCORDO 61 73,5%  62,7% 82,6% 
DISCORDO 15 18,1%  10,5% 28,0% 
SEM OPINIÃO 7 8,4%  3,5% 16,6% 
Total  83 100,0%   
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Questão 20: Outros órgãos e/ou parcerias são considerados no 

processo de formulação das estratégias de trabalho de sua equipe de saúde. 

Nº 20 Frequência Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 61 73,5%  62,7% 82,6% 
DISCORDO 11 13,3%  6,8% 22,5% 
SEM OPINIAO 11 13,3%  6,8% 22,5% 
Total  83 100,0%   

 

Questão 21: Existe sobrecarga de trabalho para alguns profissionais de 

sua equipe de saúde em relação aos outros profissionais. 

Nº 21  Frequência Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 59 71,1%  60,1% 80,5% 
DISCORDO 17 20,5%  12,4% 30,8% 
SEM OPINIÃO 7 8,4%  3,5% 16,6% 
Total  83 100,0%   

 

Questão 22: Você se considera sobrecarregado em relação a outros 

profissionais de sua equipe de saúde. 

Nº 22 Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO  47 56,6%  45,3% 67,5% 
DISCORDO 27 32,5%  22,6% 43,7% 
SEM OPINIÃO 9 10,8%  5,1% 19,6% 
Total  83 100,0%   

 

Questão 23: A definição das estratégias de trabalho é pactuada por 

todos os membros de sua equipe de saúde. 

Nº 23 Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 69 83,1%  73,3% 90,5% 
DISCORDO 11 13,3%  6,8% 22,5% 
SEM OPINIÃO 3 3,6%  0,8% 10,2% 
Total  83 100,0%   
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Questão 24: Os agentes comunitários de saúde participam da pactuação 

das estratégias de trabalho de sua equipe de saúde.  

Nº 24 Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 71 85,5%  76,1% 92,3% 
DISCORDO 7 8,4%  3,5% 16,6% 
SEM OPINIÃO 5 6,0%  2,0% 13,5% 
Total  83 100,0%   

 

Questão 25: Há participação dos usuários na definição das estratégias 

de trabalho de sua equipe de saúde. 

Nº 25 Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 17 20,7%  12,6% 31,1% 
DISCORDO 55 67,1%  55,8% 77,1% 
SEM OPINIAO 10 12,2%  6,0% 21,3% 
Total  82 100,0%   

 

Questão 26: A definição da organização do trabalho conta com a 

participação de todos os membros de sua equipe de saúde.  

Nº 26 Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 69 84,1%  74,4% 91,3% 
DISCORDO 12 14,6%  7,8% 24,2% 
SEM OPINIAO 1 1,2%  0,0% 6,6% 
Total  82 100,0%   

 

Questão 27: Os agentes comunitários de saúde participam da definição 

da organização do trabalho de sua equipe de saúde. 

Nº 27 Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 75 90,4%  81,9% 95,7% 
DISCORDO 6 7,2%  2,7% 15,1% 
SEM OPINIÃO 2 2,4%  0,3% 8,4% 
Total  83 100,0%   
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Questão 28: Há participação dos usuários na definição da organização 

do trabalho de sua equipe de saúde.  

Nº 28 Frequência  Percentual     95% Limite de Confiança 
CONCORDO 16 19,3%  11,4% 29,4% 
DISCORDO 59 71,1%  60,1% 80,5% 
SEM OPINIÃO 8 9,6%  4,3% 18,1% 
Total  83 100,0%   
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APÊNDICE III – ROTEIRO UTILIZADO NO GRUPO FOCAL 

Momentos Atividade Tempo 

1º 

Apresentação do tema da pesquisa, objetivos e metodologia para 
os participantes do grupo. 

10 min. 

Auto-apresentação de todos os envolvidos no grupo. 15 min. 

Leitura e preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido pelos participantes. 

10 min. 

2º 

Informações ao grupo sobre a metodologia aplicada ao grupo focal 
(gravação e observadores) 

05 min. 

Apresentação dos temas de reflexão e gravação em áudio dos 
relatos dos participantes. (temas listados a seguir) 

60 min. 

3º Encerramento com um Cooffee Break 20 min. 

Total 02 horas 

Temas para discussão: 

 O que significa trabalhar em equipe de saúde da família? 

 Quais as vantagens e/ou desvantagens de se trabalhar em equipe? 

 Existe alguma hierarquia entre os profissionais? Qual ou quais? 

 Como você avalia sua autonomia profissional em relação aos outros 

integrantes da equipe? 

 Como as decisões são tomadas na sua equipe? 

 Existe dominância de alguma profissão sobre as demais? Se afirmativa, 

por que isso ocorre? 

 Como é feita a comunicação entre os profissionais de sua equipe? 

 Como deveria trabalhar sua equipe para que seja mais eficaz? 
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APÊNDICE IV – TCLE / LIKERT 

Você está sendo convidado a participar de um estudo que irá avaliar a “gestão local 

desenvolvida por Equipes de Saúde da Família.”. O título da pesquisa é “Fatores Influentes 
Na Gestão Colegiada Realizada Pelas Equipes de Saúde Da Família” e será realizada por 

um mestrando em Saúde da Família da “Universidade Estácio de Sá – UNESA”. Farão parte do 

estudo os profissionais da Área de Planejamento 5.2 que atuam na estratégia Saúde da 

Família há no mínimo 06 meses e que aceitarem livremente participar após leitura deste termo 

de Consentimento. Você foi selecionado por fazer parte deste grupo de profissionais e sua 

participação neste estudo compreenderá em responder a um questionário de 28 perguntas de 

múltipla escolha para avaliar sua percepção sobre o andamento da gestão local desenvolvida 

na sua Unidade de Saúde. Isto implicará apenas na disponibilidade de tempo para responder 

ao questionário que será preenchido no seu ambiente de trabalho. Com essas informações, 

pretende-se subsidiar as equipes de saúde a melhorar a qualidade da gestão e do processo de 

trabalho nas Unidades de Saúde da Família e consequentemente para os usuários do serviço. 

Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento pela sua participação no estudo. Em 

qualquer etapa do estudo você terá acesso ao pesquisador responsável, ALEXANDRO ALVES 

RIBEIRO e também do seu orientador Dr. PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA RODRIGUES, 

que estarão à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida e fornecer maiores 

informações. A concordância ou não em participar do estudo em nada irá alterar sua condição 

profissional na Unidade de Saúde em que atua e você poderá em qualquer momento desistir 

da pesquisa. O pesquisador garante que seu nome e o da Unidade de Saúde serão 

preservados e que nenhum dado pessoal sobre sua pessoa e/ou Unidade de Saúde serão 

divulgados. Dúvidas sobre aspectos éticos da pesquisa entre em contato pelos telefones (no 

rodapé) do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil/RJ. 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios 

e ausência de riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer 

perguntas e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu 

consentimento para participar deste estudo. Entendo que não receberei compensação 

monetária por minha participação neste estudo. Recebi uma cópia assinada deste formulário de 

consentimento.      Data: ___/___/______ 

Assinaturas: 

Entrevistado __________________________________________________________ 

Alexandro Alves Ribeiro – tel: 7751-5667 ___________________________________ 

Paulo Henrique de Almeida Rodrigues - tel: 9338-5271 ________________________ 

CEP/SMSDC/RJ – cepsms@rio.rj.gov.br 
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APÊNDICE V – TCLE / GRUPO FOCAL 

Você está sendo convidado a participar de um estudo que irá avaliar a “gestão local 

desenvolvida por Equipes de Saúde da Família.”. O título da pesquisa é “Fatores Influentes 
Na Gestão Colegiada Realizada Pelas Equipes de Saúde Da Família” e será realizada por 

um mestrando em Saúde da Família da “Universidade Estácio de Sá – UNESA”. Farão parte do 

estudo os profissionais da Área de Planejamento 5.2 que atuam na estratégia Saúde da 

Família há no mínimo 06 meses e que aceitarem livremente participar após leitura deste termo 

de Consentimento. Você foi selecionado por fazer parte deste grupo de profissionais e sua 

participação neste estudo compreenderá em compor um grupo focal para avaliar sua 

percepção sobre o andamento da gestão local desenvolvida na sua equipe de saúde. Isto 

implicará apenas na sua disponibilidade de tempo para participar de uma discussão em grupo 

multiprofissional onde você representará sua categoria. Com essas informações, pretende-se 

subsidiar as equipes de saúde a melhorar a qualidade da gestão e do processo de trabalho nas 

Unidades de Saúde da Família e consequentemente para os usuários do serviço. Não haverá 

qualquer custo ou forma de pagamento pela sua participação no estudo. Em qualquer etapa do 

estudo você terá acesso ao pesquisador responsável, ALEXANDRO ALVES RIBEIRO e 

também do seu orientador Dr. PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA RODRIGUES, que estarão à 

disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida e fornecer maiores informações. A 

concordância ou não em participar do estudo em nada irá alterar sua condição profissional na 

Unidade de Saúde em que atua e você poderá em qualquer momento desistir da pesquisa. O 

pesquisador garante que seu nome e o da Unidade de Saúde serão preservados e que 

nenhum dado pessoal sobre sua pessoa e/ou Unidade de Saúde serão divulgados. Dúvidas 

sobre aspectos éticos da pesquisa entre em contato pelos telefones (no rodapé) do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil/RJ. 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios 

e ausência de riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer 

perguntas e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu 

consentimento para participar deste estudo. Entendo que não receberei compensação 

monetária por minha participação neste estudo. Recebi uma cópia assinada deste formulário de 

consentimento.      Data: ___/___/______ 

Assinaturas: 

Entrevistado __________________________________________________________ 

Alexandro Alves Ribeiro – tel: 7751-5667 ___________________________________ 

Paulo Henrique de Almeida Rodrigues - tel: 9338-5271 ________________________ 

CEP/SMSDC/RJ – cepsms@rio.rj.gov.br 
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