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RESUMO 

 

Introdução: A Atenção Primaria a Saúde (APS) no Brasil, é orientada por meio de 

programas e políticas de aprimoramento da formação, organização de serviços e 

práticas do setor de saúde e por documentos orientadores da formação de recursos 

humanos para o Sistema Único de Saúde (SUS) no setor de educação. No que refere 

a estes documentos da formação destacam-se as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) nos anos de 2001 e 2002, e a Política Nacional de Educação Permanente em 

Serviço instituída em 2004 com a proposta de fortalecimento da formação profissional 

de saúde no SUS. Há muitos desafios na formação dos Recursos Humanos para que 

reconheçam o campo teórico e apliquem os princípios e diretrizes às práticas 

implementadas junto às pessoas, famílias e comunidades, portanto, compreender o 

processo de formação profissional e em serviço faz-se necessário para o 

aprimoramento e consolidação do SUS. Um bom parâmetro de medida sobre o 

processo de trabalho dos profissionais na APS se dá através do cumprimento dos 

atributos da atenção primaria que são marcadores importantes para a qualidade da 

atenção produzida.  Objetivos: Analisar os aspectos referentes ao cumprimento dos 

atributos da Atenção Primária na Unidade Básica de Saúde Novo Jerusalém em 

Teixeira de Freitas/Bahia levantando subsídios para o aprimoramento da formação 

acadêmica e em serviço. Método: Estudo qualitativo pautado em entrevistas aos 

profissionais de saúde por meio de um roteiro semiestruturado elaborado a partir de 

questões contidas no Primary Care Assesment Tool (PCATool), adaptado para o 

Brasil como Instrumento de Avaliação dos atributos da Atenção Primaria a Saúde, 

versão para profissionais de saúde. Esse instrumento tem como parâmetros de 

avaliação os atributos da APS. Foram entrevistados 08 profissionais de nível superior 

integrantes da Unidade Basica de Saude (UBS) estudada. Resultados: Evidenciam-

se algumas lacunas como o não cumprimento de alguns atributos da APS como 

longitudinalidade e coordenação do cuidado; formação profissional ainda focada no 

modelo biomédico, embora haja oferta de disciplinas que contemplem a APS; e uma 

formação em serviço pouco problematizadora que enfatiza uma educação continuada 

da assistência biomédica.  Conclusão: As lacunas identificadas podem ser 

suprimidas a partir da integração entre a formação e o serviço, superando-se as 

dissonâncias entre a versão institucionalizada da política de educação permanente e 



 
 

as orientações descritas nas DCN. Essa superação pode se dar por meio de 

metodologias ativas de formação baseadas nas vivências e práticas junto à população 

atendida e ao território de intervenção, tendo como referência os atributos da atenção 

primária.  

Palavras chaves: Formação profissional. Saúde da família. Profissionais de saúde. 

Atenção primária à saúde. Educação permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAT 

 

Introduction: Primary Health Care (PHC) in Brazil is oriented through programs and 

policies to improve training, service organization and practices in the health sector. 

Government guidelines has been also applied in professional education and training 

in the Brazilian Public Health Care System (PHCS). With regard to these guidelines, 

the National Curricular Guidelines (NCG) in 2001 and 2002 are highlighted, as well as 

the National Policy of Permanent In-Service Education instituted in 2004 with the 

proposal to improve professional health training in the PHCS. There are many 

challenges in the training of Human Resources to recognize the theoretical field and 

apply the principles and guidelines to the practices implemented with individuals, 

families and communities. Therefore, understanding the process of professional and 

in-service training is necessary for the improvement and consolidation of PHCS. A 

good measure of the working process of professionals in PHCS is through compliance 

with the attributes of primary care that are important indicators for the quality of care. 

Objectives: To analyze the aspects related to the fulfillment of the attributes of Primary 

Care in Novo Jerusalém Basic Health Unit in Teixeira de Freitas, Bahia, Brazil, raising 

subsidies for the improvement an academic and in-service training. Method: 

Qualitative study based on interviews with health professionals through a semi-

structured script elaborated from questions contained in the Primary Care Assessment 

Tool (PCATool), adapted in Brazil as an Instrument for the Evaluation of Primary Health 

Care attributes, version for professionals of health. This instrument has as an 

evaluation parameter the attributes of the PHC. Eight top-level professionals from the 

Basic Health Unit were interviewed. Results: Some gaps were found such as non-

compliance with some of the PHC attributes (longitudinality and care coordination, 

e.g.); professional training still focused on the biomedical model, although there is a 

range of school subjects that cover PHC more focused on a continuing education than 

enabling continuity of biomedical care. Conclusion: The identified gaps can be 

addressed through the integration of training and service, overcoming the dissonances 

between the institutionalised version of the permanent education policy and the 

guidelines described in the NCG. This overcoming may be achieved by active training 

methodologies based on the experiences and practices with the population served and 

that of the intervention territory with reference to the attributes of primary care.  
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1.  INTRODUÇÃO 

Em 1920 foi idealizado um sistema de saúde organizado em uma rede ampla e 

hierarquizada, propondo uma assistência integral e continua ao indivíduo. O Relatório 

de Dawson (1920) defendia a ideia de que os serviços de saúde deveriam ser 

distribuídos em: centros de saúde primários, centros de saúde secundários e 

hospitais-escola. O sistema de saúde defendido no Relatório de Dawson, inspirou 

muitos países para organização da assistência à saúde. Sendo referência para 

reflexões sobre a estruturação dos sistemas de saúde, desta forma, em 1978 na 

cidade de Alma Ata líderes mundiais estabeleceram como meta “saúde para todos até 

o ano 2000”. Para alcance desta meta uma das prioridades dos países seria o 

fortalecimento da Atenção Primaria a Saúde (APS), para construção de uma rede de 

saúde resolutiva e o fortalecimento dos cuidados primários a saúde, sendo a atenção 

primaria à saúde, o nível orquestrador de toda rede. (STARFIELD, 2002) 

Este estudo partiu da constatação de que a APS é essencial para o 

funcionamento dos sistemas de saúde por se tratar de uma assistência voltada não 

somente para tratar a doença do indivíduo, mas também para prevenir agravos e mais 

ainda gerar condições para a promoção da saúde individual e coletiva. Estará apoiado 

ainda na noção de que a implementação destas ações deva se organizar por meio de 

dois tipos de atributos: I) atributos essenciais: acesso, longitudinalidade, integralidade 

e coordenação do cuidado; II) atributos derivados: orientação comunitária, orientação 

centrada na família, competência cultural, conforme descrito por Starfield (2002). 

Ainda segundo a autora, os atributos, em síntese, configuram a organização e 

funcionamento da APS. Desde modo, o nível primário de atenção se estabelece como 

o primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde, mas permite que este garanta 

uma continuidade do cuidado no âmbito da rede de atenção à saúde, se for 

necessário.  Preconiza ainda que a atenção deva ser pautada pela longitudinalidade 

do tratamento, olhando o indivíduo de forma integral e coordenando o processo de 

cuidado. Para fins de complementação, estabelecem-se os atributos derivados 

pautados pela orientação familiar pois, para que haja a garantia da integralidade faz-

se necessário buscar o entendimento de toda família sobre o agravo existente e a 

orientação comunitária, onde a participação popular é fundamental nas decisões 

sobre seu processo de saúde e para que todas estas informações sejam acessíveis 
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ao usuário é preciso levar em consideração sua cultura, crença e entendimento sobre 

o assunto a ser discutido. (STARFIELD, 2002) 

O Brasil após décadas de investimentos em medicina previdenciária e atenção 

hospitalar, com financiamento baseado na produção; resolve redirecionar seus 

esforços para atenção primaria. Impulsionado a partir da criação do Sistema Único de 

Saude (SUS) em 1990 que foi edificado pelos princípios da universalidade e 

integralidade, implanta em 1994 o Programa Saúde da Família (PSF), que, 

posteriormente, seria denominado Estratégia Saúde da Família (ESF). (FERRER, 

2013) 

Em 2006 com o lançamento da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), 

que posteriormente sofreu 2 atualizações em 2011 e a mais recente em 2017, porém 

sem alterar sua diretriz. Fica estabelecido a ESF como estratégia prioritária para 

organização da APS no Brasil. A ESF conta com uma equipe multiprofissional 

composta por, no mínimo, médico, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde 

da Família, auxiliar e/ou técnico em enfermagem e agentes comunitários de saúde 

(ACS), sendo responsável por uma área geográfica composta por 3 mil a 4 mil 

pessoas, levando em consideração a vulnerabilidade da população adstrita deste 

território, devendo garantir 100% de cobertura da população cadastrada, com ações 

de saúde voltadas tanto para o indivíduo quanto para o coletivo, capaz de promover, 

reabilitar a saúde, prevenção de doenças, redução de riscos e tratamento. (BRASIL, 

2017) 

Sendo uma das portas de entrada para os serviços de saúde e instituída para 

organização da rede de assistência a saúde, a atenção básica deve desenvolver as 

ações com o intuito de acolher, escutar e oferecer resolubilidade para 85% dos 

problemas de saúde da população, diminuindo danos e sofrimentos. (OHARA etal, 

2014) 

O profissional que atua na Estratégia Saúde da Família tem que ter habilidades 

para desenvolver o trabalho em equipe, ser parceiro, ter compromisso com o usuário, 

respeitando o modo de ter saúde ou de adoecer do indivíduo e da família, além de 

habilidade clínica para uma avaliação segura e eficiente. Deve saber conduzir 

situações adversas em todos os níveis de complexidade de sua comunidade adscrita, 
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ou seja, ser fonte de recursos para incitar os usuários no alcance às ações que 

permitam o domínio dos meios disponíveis para a prática da saúde, deve 

compreender o contexto relacionado ao agravo da família e do indivíduo de forma a 

prestar uma assistência integrada e, por fim, estabelecer uma relação cordial entre a 

família e a equipe. (SANTOS, 2013) 

Diante da mudança do modelo assistencial houve a necessidade da 

consonância com a formação dos profissionais de saúde. Para isto a partir do ano 

2001, através da Resolução 3, do Conselho Nacional de Educação (CNE) foram 

instituídas novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), de forma a adequá-las as 

conformidades do SUS. E no que tange a formação em serviço, o Ministério da Saúde 

(MS) institui em 2004, através da portaria 198, a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS), como estratégia de ensino em serviço para os 

profissionais de saúde, permitindo, assim, um processo contínuo para formação no 

SUS.  

A partir da experiência vivenciada como professora de uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) desde 2006 em que são desenvolvidos trabalhos cooperativos 

junto as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Teixeira de Freitas, proponho o 

presente estudo. Em 2000 a ESF foi implantada em Teixeira de Freitas, cidade 

161.690 mil habitantes até o final de 2017 segundo o IBGE:2017, e hoje conta com 

92% de cobertura. Em minha prática profissional na faculdade Pitágoras Teixeira de 

Freitas1, pude acompanhar a evolução e funcionamento desta, e verificar uma atuação 

de profissionais, destoante do preconizado na PNAB, dificultando assim o 

cumprimento dos atributos da APS gerando uma inquietação por não visualizar os 

avanços esperados a partir da implantação da ESF. A experiência vivenciada, como 

professora, demonstra que ainda há muito a ser feito no processo formativo em 

Teixeira de Freitas para que possamos obter melhorias no desempenho da APS.  

Desta forma, este estudo respondeu a seguinte pergunta:  

                                                           
1 Instituição de Ensino Superior pertencente ao grupo educacional Kroton, que possui 4.998 alunos distribuídos 
em 21 cursos de graduação, sendo que 5 são para formação de profissionais atuantes na ESF, psicologia, 
enfermagem, farmácia, fisioterapia e educação física, além de contar também com cursos de pós-graduação 
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A formação acadêmica e em serviço dos profissionais pode influenciar no 

cumprimento dos atributos da APS? Se sim, como?  

Por meio dos seguintes objetivos:  

Geral, analisar os aspectos referentes ao cumprimento dos atributos da Atenção 

Primária em uma UBS de Teixeira de Freitas/Bahia na perspectiva dos profissionais 

envolvidos, levantando subsídios para o aprimoramento da formação acadêmica e em 

serviço.  

Específicos, conhecer o perfil dos profissionais que compõem as equipes saúde da 

família, a luz do seu processo de formação; conhecer as percepções dos profissionais 

que compõem a equipe saúde da família acerca do seu processo de trabalho e da 

prática a partir dos atributos da Atenção Primária; e identificar os aspectos 

facilitadores e as barreiras que interferem na formação acadêmica e em serviço para 

o alcance dos atributos da atenção primária. 

A metodologia utilizada para alcance dos objetivos foi a análise de conteúdo, e 

para melhor entendimento no processo de análise a pesquisa foi dividida em 3 

categorias: analise do perfil do entrevistado quanto sua formação acadêmica e em 

serviço, a partir desta foi possível levantar informações necessárias para identificar as 

lacunas existentes no processo de formação acadêmico; a segunda categoria 

analisou o cumprimento dos atributos da APS pelas equipes, onde foi possível 

observar o não cumprimento de alguns atributos fundamentais para resolubilidade dos 

problemas de saúde da população; e, pôr fim, a terceira categoria, que analisou os 

subsídios levantados a partir da percepção dos profissionais para melhoria do 

processo de formação acadêmico e em serviço. 

A UBS Novo Jerusalém foi escolhida, pois há 2 anos foi estabelecido uma 

parceria entre IES e a Secretaria Municipal de Saúde, com a proposta da elaboração 

de projetos piloto que poderão ser aplicados as outras UBS do município. Quanto a 

escolha dos profissionais, uma vez que é proposta do estudo levantar subsídios para 

melhorar a formação acadêmica, foram escolhidos profissionais com nível superior e 

com oferta destes cursos na IES. 
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Sendo assim, foi proposto um componente de análise dos resultados obtidos a 

partir das entrevistas. As respostas foram obtidas a partir de questões formuladas 

segundo os atributos derivados da atenção primária expressos no instrumento 

PcATOOL (versão profissionais) utilizado como parâmetro para coleta e análise de 

dados, sem pretensão de usá-lo em sua forma integral ou analisar seus resultados à 

luz da metodologia preconizada.   

No âmbito de um mestrado profissional, pretendemos dar um passo a mais na 

construção do conhecimento a partir da análise realizada, enfatizando os processos 

formativos no e para o SUS, por meio de uma etapa qualitativa da pesquisa. 

O conteúdo a seguir, reforça a justificativa do estudo e em seguida apresenta 

os marcos históricos e documentais norteadores organizados em 3 partes. A primeira 

parte: “A APS sua evolução histórica suas definições”, busca trazer os marcos iniciais 

que impulsionaram a criação da APS, os modelos de APS adotados ao longo da 

história e sua edificação a partir dos atributos essenciais e derivados. A segunda parte, 

intitulada “APS no Brasil”, vem destacando a origem da APS, buscando sua trajetória 

a partir do movimento da reforma sanitária brasileira. Trazendo as definições de suas 

diretrizes, processo de trabalho da Equipe Saúde da Família (EqSF) a fim de 

contextualizar sua contribuição como reorientadora do sistema de saúde. A terceira 

parte discorre sobre a “Formação do profissional para atuação na APS”, este capitulo 

traz a evolução sobre a formação dos profissionais de saúde para adequação a 

proposta trazida pela ESF. Esta evolução vem definida tanto na formação acadêmica 

do profissional quanto na formação em serviço. Além dos capítulos utilizados para 

contextualização do tema, elaboramos também o capítulo sobre a metodologia, que 

discorre sobre o método qualitativo.  

Espera-se que o resultado deste estudo possa contribuir para o crescimento e 

consolidação da ESF no município de Teixeira de Freitas, pois foram gerados 

subsídios para que possam ser aprimorados os processos formativos, acadêmicos e 

em serviço, e deste modo gerar melhorias no processo de trabalho das equipes de 

saúde da família em UBS com perfil semelhante a Novo Jerusalém.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capitulo nos propusemos a apresentar os marcos que fundamentaram a 

proposta da APS em curso no Brasil e como esta está alicerçada nos atributos da 

atenção primária, sem a pretensão de esgotá-los, mas utilizá-los como referência de 

análise.  

2.1. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: PERSPECTIVA HISTÓRICA E MARCOS 

DOCUMENTAIS   

A organização dos sistemas de saúde vem sendo pensado ao longo dos anos 

em todo o mundo, partindo de uma inquietação sobre qual seria a melhor forma de se 

preservar a saúde. Pensado nisto em 1920, surge o Relatório de Dawson 

apresentando a proposta de um sistema de saúde organizado em uma rede de 

atenção à saúde hierarquizada, tendo a atenção primaria como porta de entrada. Para 

isto em sua composição contaria com três níveis de atenção à saúde: centros 

primários, centros secundários e hospitais-escola. (STARFIELD,2002) 

A Carta de Lubiana, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

propõe diretrizes nas quais todo serviço de saúde deverá priorizar. Que sejam 

dirigidos pelos valores do ser humano, reduzindo as iniquidades; voltados para 

promoção da saúde e prevenção da doença; centrado no indivíduo de forma que este 

possa participar ativamente no seu processo de cuidar, sendo responsável pela 

manutenção de sua saúde; ser viável financeiramente; fortalecer a atenção primaria.  

(STARFIELD, 2002) 

De acordo com Giovanella (2009) na década de 70, a discussão sobre um 

modelo de saúde voltado para os cuidados primários a saúde, crescia em todo mundo, 

através de experiências como os “médicos descalços chineses”, que consistia em 

leigos que ofereciam cuidados preventivos e curativos, alopatia e medicina tradicional 

atuavam em zonas rurais. Este modelo foi difundido mundialmente. Nos anos 70, o 

Ministério da Saúde Canadense, lança o relatório Lalonde, que demonstra a relação 

da saúde com as condições de vida (saneamento ambiental e nutrição), através de 

um estudo epidemiológico que revela a mudança do perfil das doenças nos ingleses 

ao longo dos anos. 
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Em 1978 em Alma-Ata, cidade do Cazaquistão, antiga União Soviética, ocorreu 

um marco importante para atenção primaria a saúde; a Conferência Internacional 

sobre Atenção Primaria em Saúde, organizada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e o Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef). Este encontro foi 

marcado pela reflexão sobre o modelo vertical de saúde onde priorizava somente as 

intervenções frente a epidemias e a defesa de um modelo da hegemonia médica com 

foco na especialidade. Nesta ocasião foi reconhecido que o enfrentamento das 

doenças endêmicas não é o suficiente para promoção de saúde, mas outros avanços 

precisavam ser alcançados, como por exemplo o foco na Atenção Primaria a Saúde. 

Assim foi proposto por Halfdan Mahles, médico e diretor da OMS com senso de justiça 

social: Saúde para Todos no Ano 2000. (GIOVANELLA , 2009). 

Sendo assim, a Declaração de Alma-Ata define a Atenção Primaria a Saúde 

como as ações que vão além do setor saúde, como por exemplo, agricultura, 

educação, habitação etc; que dispõe de tecnologias socialmente aceitáveis; direciona 

as pessoas para outros serviços para garantir a continuidade da assistência; seja 

acessível; se caracterize como o primeiro contato do indivíduo com o sistema de 

saúde; promove a saúde, trata, cura, reabilita; e fornece a assistência integral ao 

indivíduo. (GIOVANELLA , 2009). 

Além de priorizar os cuidados primários a saúde, esta assistência à saúde 

proposta neste evento baseia-se em tecnologias apropriadas e socialmente aceitáveis 

para garantir o acesso de todos. Destaca também a participação da população no 

cuidado a saúde como por exemplo curandeiros, parteiras e agentes comunitários 

compartilhando conhecimentos que possam ser agregados ao processo saúde 

doença, sendo assim retirando o médico do papel principal deste processo. 

(GIOVANELLA, 2009) 

Sob recomendação ainda da Declaração de Alma Ata, alguns componentes 

são fundamentais para efetividade das ações da APS como: educação em saúde, 

saneamento ambiental, atenção materno infantil, prevenção de doenças endêmicas, 

fornecimento de medicamentos, entre outros. (BRASIL, 2010) 

A APS é vista como o primeiro nível de assistência ao indivíduo dentro de uma 

rede de atenção à saúde hierarquizada e consiste em conseguir dar suporte ao seu 
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usuário na grande maioria dos seus problemas de saúde e encaminhamento, devido 

àqueles problemas incomuns que dependem de um outro nível de atenção 

(STARFIELD, 2002) 

A busca para definição para estes agravos difere da medicina 

subespecializada, onde está tem como finalidade a busca de uma explicação dentro 

de um processo fisiopatológico. A APS, se depara com um usuário que nem sempre 

tem sua queixa bem definida, havendo assim uma habilidade diferenciada do 

profissional de saúde na tentativa de buscar possíveis causas a seu agravo. Desta 

forma o profissional atuante na APS lida com uma amplitude de possíveis causas 

maiores do que os profissionais atuantes na subespecialidade. A proximidade com o 

meio em que este usuário está inserido, permite ao profissional atuante na APS tenha 

um olhar mais detalhado e crítico, levando em consideração os determinantes sociais 

e de saúde no processo de saúde e doença (STARFIELD, 2002) 

A APS possui uma característica diferenciada dos outros níveis de atenção a 

saúde: trata-se da familiaridade dos profissionais com o paciente e seus problemas. 

(STARFIELD, 2002) 

Trabalha com ações que tem o propósito de melhorar a saúde e o bem-estar 

dos usuários de forma a integrar o contexto no qual o indivíduo ou família está inserido 

a fim de levantar as interferências no processo saúde doença. Tem como função 

organizar o fluxo desta atenção também em todos os outros níveis da rede, fazendo 

a integração entre os serviços especializados. (STARFIELD, 2002). 

As mudanças esperadas para o alcance desta APS recomendada pela 

Declaração de Alma Ata estão exemplificadas no quadro 1 na próxima página: 
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QUADRO 1: DA ATENÇÃO MÉDICA PRIMÁRIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fonte: adaptado (VUORI 1985, apud STARFIELD 2002) 

Visando garantir e operacionalizar estas ações, a APS é conduzida por seus 

atributos essenciais e derivados. Os atributos da atenção primaria além de serem 

condutores para execução da assistência servem também como parâmetros de 

avaliação do desempenho do serviço prestado, a partir da visão de profissionais e 

usuários. (STARFIELD, 2002) 

Os atributos, embora se completem, também podem ser avaliados 

separadamente. Para tanto, considera-se que a efetividade dos serviços da atenção 

primaria a partir do cumprimento dos atributos essenciais e o aumento desta 

efetividade pode se dar na medida em que há o cumprimento dos atributos derivados. 

Estes são os sinalizadores da oferta de uma assistência a partir do conceito ampliado 

de saúde, levando em consideração o indivíduo como um ser biopsicossocial. 

Portanto, o cumprimento destes atributos é fundamental para nortear as ações de 

melhorias na atenção primaria à saúde. 

2.1.1. ATRIBUTOS ESSENCIAIS 

 

CONVENCIONAL ATENÇAO PRIMÁRIA

Doença Saúde

Cura Prevenção, atenção e cura

Tratamento Promoção da saúde

Atenção por episódio Atenção continuada

Problemas específicos Atenção abrantente

Especialistas Clínicos gerais

Médicos Grupos de outros profissionais

Consultório individual Equipe

Apenas setor de saúde Colaboraçao inter-setorial

Domínio pelo profissional Participação da comunidade

Recepção passiva auto-responsabilidade 

ENFOQUE

CONTEÚDO

ORGANIZAÇÃO

RESPONSABILIDADE
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Acesso de primeiro contato 

 

O acesso ao serviço é a utilização deste a cada novo problema ou a cada novo 

episódio do problema já existente.  É preciso ser garantido preferencialmente pela 

APS, com exceção em casos de urgência e emergência, onde este atendimento pode 

variar de acordo com a organização do serviço de saúde. Garantir este acesso requer 

um entendimento mais amplo do sentido da palavra, como por exemplo, a 

acessibilidade que deve ser levada em consideração. A APS deve ser acessível à 

população de forma a eliminar barreiras geográficas, culturais, financeiras, 

possibilitando, assim, o acesso por todos. Outro fator a ser levado em consideração 

para melhor definição do acesso é ser Porta de entrada, onde a APS é o ponto de 

partida para todo sistema de saúde, servindo como uma espécie de filtro para a 

especialidade e exercendo um papel também de ordenadora da rede. (WEILLER, 

2014) 

Garantir este acesso ao sistema a partir da APS consiste na facilidade para 

resolução do problema deste usuário evitando assim gastos futuros desnecessários. 

Nem sempre o motivo que levou o paciente ao serviço de saúde está muito claro, 

normalmente os atendimentos realizados pela APS não estão bem definidos a partir 

de uma manifestação clinica com sinais e sintomas específicos. Desta forma, este 

primeiro contato do usuário exige de um profissional um atendimento mais ampliado. 

(STARFIELD, 2002) 

Desta forma o acesso garantido é determinante para manutenção do fluxo de 

uma rede de atenção à saúde de forma equânime e integral. (WEILLER, 2014) 

Longitudinalidade  

Primeiramente, é importante esclarecer a diferença entre continuidade e 

longitudinalidade para que esta não seja confundida no momento da assistência. 

Continuidade permite o acompanhamento do problema de saúde independentemente 

do nível de atenção, ou seja, para melhor tratamento de um determinado agravo, em 

alguns casos faz-se necessário continuar esta assistência com alguma 

subespecialidade. (WEILLER, 2014) 
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Quanto a definição de longitudinalidade, esta não é encontrada com facilidade 

em qualquer dicionário. No âmbito da atenção primaria ela vem definida como: 

Existência de uma fonte continuada de atenção, assim como sua utilização 

ao longo do tempo. A relação entre a população e sua fonte de atenção deve 

se refletir em uma relação interpessoal intensa que expresse a confiança 

mútua entre os usuários e os profissionais de saúde. (BRASIL, 2010, pág. 9) 

De acordo com Starfield ( 2002), podemos então dizer que continuidade é parte 

integrante da longitudinalidade e que a longitudinalidade também é parte integrante 

da continuidade.  

Desta forma podemos dizer que a longitudinalidade, permite uma continuidade 

da assistência independente da permanência ou não da doença, garantindo um 

vínculo longínquo do usuário com o serviço para o enfrentamento das situações 

condicionantes para promoção da saúde. Para isso é necessário estabelecer laços de 

confiança entre usuário e profissional (STARFIELD, 2002) 

Isto, em geral, não é algo fácil de ser alcançado pelos profissionais. 

Acompanhar o indivíduo em todo seu ciclo de vida é algo complexo, que deriva de 

uma atenção para que não se perca neste acompanhamento. Tendo em vista de que 

este acompanhamento independe de um problema de saúde existente pode também 

estar relacionado ao enfrentamento deste por parte do paciente. (WEILLER, 2014) 

A longitudinalidade permite a oferta de um cuidado integral, ampliando as ações 

da equipe de saúde para toda família e não só para o indivíduo, a fim de promover a 

saúde e prevenir a doença tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Devido a esta 

amplitude na assistência, a longitudinalidade torna-se um atributo essencial para 

mensuração do cumprimento da proposta da APS. (WEILLER, 2014) 

Integralidade  

A integralidade amplia a assistência levando em consideração necessidades 

psíquicas, orgânicas e sociais; garante serviços que possibilitam a cura e a prevenção 

de doenças. É um princípio doutrinário do SUS, sendo assim, abrange todo nível de 

atenção a saúde. Na APS faz parte do processo de trabalho da equipe básica e de 

apoio no seu processo de trabalho diário. (WEILLER, 2014) 
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Coordenação  

Este atributo é de certa forma uma continuação do atributo longitudianliade e 

integralidade, pois sem o devido conhecimento e direcionamento do usuário dentro de 

uma rede de atenção a saúde, há comprometimento destes outros dois atributos. 

Garante um acesso organizado da rede, permite a ação de vários outros profissionais 

na assistência ao indivíduo. (STARFIELD, 2002) 

Esta continuação na assistência exige alguns instrumentos como por exemplo 

formulários, prontuários do paciente, locais onde possa se expor o máximo de 

informações sobre a situação de saúde do usuário para que o profissional ou serviço 

a ser encaminhado possa ter melhor direcionamento na assistência prestada.  

A coordenação é um atributo que pode ser considerado uma forma de organizar 

o cuidado individual, de forma a integrar e dar continuidade a uma assistência baseada 

nas necessidades individuais a partir da visão de vários profissionais e em outros 

níveis de atenção (CHUEIRI, 2017) 

Porem algumas situações podem interferir nesta coordenação, tais como: 

financiamento insuficiente na atenção especializada, dificultando o acesso a este nível 

de assistência; formação do profissional inapropriada em todos os níveis de atenção, 

no que tange ao entendimento adequado acerca de referência e contrarreferencia. 

Desta forma assim como os outros atributos, é necessário um entendimento adequado 

e instrumentos que apoiem a operacionalização da assistência. (CHUEIRI, 2017) 

2.1.2. ATRIBUTOS DERIVADOS 

Orientação para comunidade  

Estimula a participação da comunidade nas decisões sobre os serviços de 

saúde, sociais, educacionais; dando-lhes um poder de decisão para enfrentamento 

dos problemas. (STARFIELD, 2002) 

 Porém, esperar que a população tenha a iniciativa de intervir nas melhorias 

necessárias do contexto no qual está inserido, não é a forma mais resolutiva, tendo 

em vista a dificuldade ou falta de clareza no entendimento por parte da população de 
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que problemas vivenciados em seu cotidiano possam interferir no seu estado de 

saúde. (STARFIELD, 2002) 

Partindo deste pressuposto, é importante que a equipe tenha conhecimento 

das necessidades de saúde desta população através de análise documental, 

entrevista com informantes-chave e observação da área. Outro ponto importante é o 

envolvimento da equipe com os assuntos da população e, por fim, o quanto esta 

equipe trabalha para ouvir a população, através de pesquisas, rodas de conversa, 

grupos, etc. (STARFIELD, 2002) 

Centralidade na família 

Busca o entendimento do contexto familiar para melhor compreensão das 

necessidades de cada indivíduo. Este entendimento deve ser buscado através de 

entrevistas com membros da família e analise de prontuário. Consiste em fazer uma 

análise global sobre o entendimento e as possibilidades de enfrentamento da família 

frente a situação problema. (STARFIELD, 2002) 

Competência cultural  

Reconhece os valores de cada grupo populacional, a fim de compreender o 

conceito de saúde destes e tendo como base seus princípios culturais e de crença. 

(BRASIL, 2010)  

Considerando os atributos essenciais e derivados da atenção primária, é 

preciso considerar a incorporação destes, sua teoria e práticas ao modo de operar 

das equipes em saúde da família. Sendo assim em que medida as formações 

ofertadas quer seja no âmbito da academia ou do próprio SUS é capaz de apoiar a 

organização de serviços, processos de trabalho e práticas capazes de garantir o 

melhor desempenho as equipes? 

Na parte a seguir estaremos contextualizando a APS no Brasil, fazendo uma 

busca de conteúdo sobre a legislação vigente que regulamenta a APS, e também 

buscando o entendimento sobre a atuação da equipe de saúde da família através do 

seu processo de trabalho. 
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2.2. ATENÇÃO PRIMARIA NO BRASIL  

O Brasil exibe um extenso histórico de conquistas no cenário da saúde pública 

desde o surgimento do SUS em 1988. O atual conceito e visão do que é saúde e as 

questões que devem ser levadas em consideração nos possibilitam oferecer uma 

assistência personalizada e contínua que se estende ao ambiente domiciliar criando 

vínculos entre o usuário e a equipe de saúde, ofertando assim, uma assistência 

integral à saúde das famílias. Mas nem sempre foi assim. Durante décadas o que 

predominou foi o modelo biomédico centrado apenas numa assistência curativa, 

ignorando a singularidade do indivíduo e a influência do meio no qual ele está inserido, 

enxergando apenas a doença e oferecendo exclusivamente tratamento curativo. 

(RODRIGUES,2011) 

Algumas políticas de saúde foram implantadas ao longo da história e pode-se 

dizer que seguiam a concepção da APS. Como por exemplo, a fundação do Serviço 

Especial de Saúde Pública (SESP), que oferecia assistência a doenças especificas 

como tuberculose, malária, febre amarela, dentre outras, através de educação em 

saúde. (RODRIGUES, 2011) 

Ao longo dos anos pudemos observar algumas alterações no sistema de saúde 

que serviram para estabelecer uma nova organização na oferta de serviços a 

população. Esta mudança vem ocorrendo com a substituição de um modelo de saúde 

curativista onde privilegiava poucos, para um modelo de saúde integral focado na 

prevenção de doenças e promoção da saúde. O grande início destas mudanças se 

deu na década de 80 juntamente com o movimento da reforma sanitária brasileira e 

seguido em 1990 com a criação do SUS, idealizado legalmente pela constituição 

federal de 1988. 

O movimento da reforma sanitária brasileira, cresce em meados da década de 

70, diante da necessidade para ampliação da assistência à saúde levando em 

consideração os determinantes sociais de saúde com proposta de ações preventivas 

e a partir de um sistema de saúde universal. Inicialmente em bairros periféricos e 

depois ganhando um espaço nacional. Um movimento originalmente esquerdista, 

membros da igreja católica, população em geral e médicos, a favor de um sistema que 
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ofereça serviços de saúde voltados para os cuidados primários a saúde com 

financiamento estatal. (PAIVA, 2015) 

Com o crescimento do movimento da reforma sanitária, em 1986 chega a 

Oitava Conferência Nacional de Saúde (CNS). A CNS é um momento de análise da 

situação de saúde para aprovação de novas diretrizes para formulação de políticas de 

saúde para os próximos 4 anos, tendo em sua composição representantes da 

sociedade civil, profissionais de saúde e gestores da saúde. A Oitava CNS torna-se 

marco importante na história da saúde pública brasileira pois aprova a reforma 

sanitária brasileira com a pauta: fortalecimento da atenção primaria a saúde, criação 

de um sistema único de saúde, capaz de prestar uma assistência universal e integral 

a toda população de forma participativa e descentralizada. Sendo então promulgado 

pela Constituição Federal em 1988 no artigo 196: Saúde é direito de todos e dever do 

estado. E regulamentado em 1990 a partir das Leis 8.080 e 8.142 o Sistema Único de 

Saúde, tendo como princípios organizativos (descentralização, regionalização, 

hierarquização e participação popular) e doutrinários (universalidade, equidade e 

integralidade). (PAIVA, 2015) 

Em 1994, um marco importante para contribuir com esta evolução foi a 

implantação do Programa Saúde da Família, que surge com uma proposta de 

consolidar os princípios do SUS (integralidade e universalidade). Logo os benefícios 

do PSF foram aparecendo no país como, por exemplo, a diminuição de mortes 

evitáveis e controle de doenças de preocupação para vigilância epidemiológica como 

tuberculose e hanseníase. Desta forma o PSF passa a ser pensado como uma 

estratégia prioritária para reorganização da rede de assistência à saúde, e se amplia 

em perspectiva e passa a se denominar Estratégia Saúde da Família (ESF). Desde 

então a ESF deixa de ser encarada somente como mais um programa setorial e passa 

a ser visto como uma estratégia capaz de reorganizar e consolidar o SUS. (OHARA, 

2014) 

A APS no Brasil, aumenta sua expansão desde a implantação da ESF, onde foi 

possível observar que a partir da implantação desta em 1994 estudos mostram 

redução em agravos como mortalidade infantil, hospitalizações por condições 

sensíveis a APS e outros. (TURCI, 2014) 
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Vale ressaltar que o sucesso da ESF está ligado diretamente a sua 

operacionalização, ou seja, faz-se necessário a participação de profissionais com bom 

entendimento de sua proposta e uma gestão eficaz capaz de fornecer subsídios para 

execução de suas ações pautadas na promoção e proteção da saúde. Com a devida 

estrutura organizacional espera-se que a ESF resolva 85% dos problemas de saúde 

da população, os outros problemas estariam distribuídos nos outros níveis de atenção, 

sendo 12% resolvidos na média complexidade e 3% na alta complexidade. Sendo 

assim, a ESF passa a ter alta resolubilidade podendo contribuir com a redução de 

custos desnecessários nos outros níveis de atenção à saúde e garantindo uma 

assistência integral ao indivíduo. (SANTOS, 2013) 

2.2.1. Política Nacional da Atenção Básica: desafios da atualidade  

Em 2017 através da portaria 2.436 de 21 de setembro, foi regulamentada uma 

nova Política Nacional da Atenção básica (PNAB), que amplia o escopo e concepção 

da APS. Estabelecendo regras que permitam o cumprimento dos atributos da APS. 

(BRASIL, 2017) 

A promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, a redução de 

danos, a reabilitação e manutenção da saúde de forma integral são características 

peculiares da atenção básica que direciona seu foco nas ações de saúde individual e 

coletiva envolvendo e dando autonomia à população para atuar concomitante à equipe 

de saúde no processo de cuidados. Considera as particularidades de cada território, 

desenvolve um trabalho em equipe com práticas de gestão e cuidado de forma 

democrática e participativa. (BRASIL, 2017) 

A proposta da atenção básica é assumir a responsabilidade sanitária de uma 

população adstrita considerando suas particularidades territoriais, utilizando todos os 

recursos necessários e possíveis para atender toda a demanda e necessidades de 

maior relevância desta população. (BRASIL, 2017)  

A PNAB, dispõe de dois programas, sendo o primeiro deles o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), criado em 1991 pelo Ministério da Saúde, 

com objetivo de reduzir a mortalidade infantil no estado do Ceará, com ações voltadas 

para educação em saúde através de visita domiciliar com um 1 enfermeiro para cada 

30 agentes comunitários de saúde (ACS).Como estratégia prioritária, em 1994, foi 
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implantado o modelo canadense para a  Saúde da Família; tendo como equipe básica 

multidisciplinar responsável por uma área com 3.000 a 4.500 pessoas. (OHARA, 

2014). Mudanças são propostas e devem ser acompanhadas neste novo documento 

de política.  

A PNAB conta ainda com o Programa Saúde na Escola – PSE instituído pelo 

Decreto nº 6.286 de 05 de dezembro de 2007, parceria entre o Ministério da Educação 

e da Saúde, com a óptica de promover, prevenir, diagnosticar e recuperar a saúde de 

crianças, adolescentes e jovens na esfera do ensino público; e com o Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família – NASF que tem como finalidade oferecer suporte especializado 

por profissionais de diferentes áreas de conhecimento contribuindo assim,  para 

abrangência da resolubilidade das ações da atenção básica. (BRASIL, 2017). 

Outros desafios são de recursos financeiros, como por exemplo, a Proposta de 

Emenda Constitucional 55, e de recursos humanos, este último mesmo com as 

mudanças da formação sugeridas nas diretrizes curriculares nacional, nos deparamos 

com profissionais centrados no profissional médico e replicando um sistema de saúde 

focado na especialidade. 

  A nova PNAB traz algumas alternativas para o município implementar as ações 

da APS além das que já estavam propostas pela ESF, desta forma é importante 

lembrar que mesmo com estas alterações as diretrizes e princípios da APS continuam 

os mesmos, ou seja, foram estruturadas a partir dos atributos da APS, ou seja, 

continua sendo a porta de entrada preferencial para o sistema e ordenadora da RAS. 

(BRASIL, 2017) 

  Alterações quanto a possiblidade de variação da jornada de trabalho dos 

profissionais de acordo com a equipe que ele compõe, podendo este cumprir uma 

carga horaria mínima de 10 horas caso este seja membro da equipe de atenção 

básica, é algo que pode ser questionado quanto a sua efetividade na manutenção da 

proposta da APS. Tendo em vista que as ações na APS demandam tempo para 

entender todo contexto no qual o indivíduo está inserido. Por outro lado, esta 

possibilidade, de carga horaria reduzida, pode ser uma boa alternativa para 

otimização da verba de um município. Sabendo da existência de territórios com uma 

população adstrita de classe média a alta, as ações da APS tendem a enfrentar 



31 
 

desafios na assistência devido à falta de adesão da população ao serviço, desta forma 

inicialmente ter uma equipe composta por profissionais com uma jornada de trabalho 

de 10 horas, seria uma boa alternativa. (BRASIL, 2017) 

  Inclusão de um gestor para UBS pode ser encarado como um ponto positivo, 

podendo assim haver melhor distribuição das atribuições gerencias da UBS, não 

havendo sobrecarga de trabalho principalmente para o profissional enfermeiro que 

anteriormente assumia esta responsabilidade. (BRASIL, 2017) 

A nova PNAB carece de debates e estudos para o seu aprofundamento dado 

à conjuntura em que foi proposta e publicada, mas ainda assim, estabelece-se como 

marco documental norteador do campo da atenção primária no SUS, desta forma cabe 

ao gestor municipal o manejo mais adequado da PNAB, de forma a garantir sua 

proposta. (BRASIL, 2017)   

2.2.2. Processo de Trabalho da Equipe Saúde da Família 

A ESF foi implantada com a proposta para reorganização e fortalecimento da 

Atenção básica, através de uma proposta de uma assistência voltada não só para o 

indivíduo, mas para o coletivo. Este modelo difere de tudo já vivenciado historicamente 

no Brasil, sendo assim, para que haja sua consolidação, faz-se necessário o 

conhecimento pleno de suas diretrizes por parte de todos os profissionais envolvidos, 

desde a gestão até a assistência. (OHARA, et al, 2014) 

 Manter seus princípios e diretrizes, conhecer e se adequar às diferentes 

realidades locais, causar impacto favorável nas condições de saúde da população por 

ela assistida são objetivos básicos da estratégia saúde da família. O cadastramento 

destas famílias é o ponto de partida para realização do diagnóstico e conhecimento 

das características sociais, epidemiológicas e demográficas desta população. 

(SIQUEIRA; GAÍVA, 2013) 

A ESF se difere dos outros programas, pois em sua organização conta com 

uma equipe multiprofissional, composta por: 

 Médico preferencialmente da especialidade medicina de família e 

comunidade; 
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 Enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família 

 Técnico de enfermagem; 

 Agentes comunitários de saúde. 

Tendo esta equipe com atribuições a atenção integral ao indivíduo, através da 

promoção a saúde, reabilitação, prevenção da doença e redução de danos. Para que 

a proposta da ESF seja atingida faz-se necessário que cada membro da equipe seja 

conhecedor e executor de suas atribuições: 

• Médico: assistência integral à mulher, idoso, criança e adulto, 

para melhor resolução dos problemas de saúde e controle de agravos, de 

acordo com sua disponibilidade de recursos; executar ações de vigilância 

sanitária e epidemiológica; atendimento de urgência; participar do 

planejamento estratégico situacional elaborado em equipe. 

• Enfermeiro: capacitar e supervisionar o trabalho dos ACS e do 

técnico de enfermagem, ações de vigilância epidemiológica e vigilância 

sanitária de sua competência, participar de reuniões para elaboração do 

plano de ação com base em um diagnóstico situacional, consultas de 

enfermagem e atendimento a grupos específicos como gestantes, 

mulheres, idosos, diabéticos, hipertensos, crianças, etc.  

• Técnico de enfermagem: visita domiciliar com caráter educativo e 

intervencionista, participar das decisões com a equipe, realizar 

procedimentos técnicos de sua competência na UBS e domicilio. 

• Agente Comunitário de Saúde: mapeamento de área e microarea, 

cadastramento das famílias sob sua responsabilidade, visita domiciliar 

mensal e quando houver necessidade, discutir com a comunidade e equipe 

ações para que possam promover a saúde da população, estimular a 

participação popular nos conselhos municipais de saúde, promover ações 

de vigilância epidemiológica e sanitária de acordo com sua competência, 

acompanhar agravos hipertensão, diabetes, gestante, tuberculose e 
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hanseníase mensalmente, promover ações de estimulo a aleitamento 

materno, imunização, higiene bucal, etc. (BRASIL, 2017) 

A execução destas atribuições deve sempre levar em consideração a 

vulnerabilidade da população do território em que esta equipe atuará ela deverá se 

responsabilizar em média por 2.000 pessoas e, no máximo, 3.500; o número razoável 

de pessoas em uma microárea para cada agente comunitário de saúde deve ser no 

máximo de 750 pessoas. (BRASIL, 2017) 

A EqSF conta com uma UBS, local destinado a assistência ambulatorial 

prestada a população. A UBS deve estar localizada em local estratégico próximo à 

casa do usuário como garantia do acesso de primeiro contato como Sistema Único de 

Saúde (SUS); são desenvolvidas ações para promoção da saúde, prevenção de 

agravos, tratamento, reabilitação e redução de danos, sendo estas ações definidas 

após um diagnóstico situacional da população cadastrada. As UBS devem estar 

equipadas de forma a atender as necessidades da população. (BRASIL, 2017) 

Prover as UBS com uma infraestrutura que proporcione à população este 

atendimento de qualidade e resolutividade é um desafio para o Brasil, único país com 

mais de 100 milhões de habitantes que oferece um sistema de saúde pública 

universal, integral e gratuito que em parceria com o Ministério da Saúde enfrenta os 

obstáculos para o desenvolvimento da Atenção Básica. Constituindo, desta forma, 

uma estratégia que tem como prioridade as ações coletivas e individuais, integral e 

contínua de promoção, proteção e recuperação da saúde do recém-nascido ao idoso 

sadio ou doente. (BRASIL, 2017) 

Perceber a família a partir do seu ambiente físico e social possibilita à equipe 

uma compreensão de forma ampla do processo de saúde/doença e que identifique 

situações de riscos, elabore com a participação da comunidade planos para o 

enfrentamento dos determinantes do processo saúde/doença e realize intervenções 

além de práticas curativas. Acompanhar a dinâmica destas famílias na UBS e em 

domicílio potencializa e enriquece o trabalho da equipe de saúde. (SIQUEIRA; GAÍVA, 

2013) 
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Mesmo assim, a ESF ainda necessita de alguns ajustes. Porém, já contabiliza 

resultados positivos como a redução da mortalidade infantil, melhor controle de 

doenças crônicas degenerativas como diabetes e hipertensão, propiciou e viabilizou 

o acesso de pessoas em condições socioeconômicas desfavoráveis aos cuidados 

básicos de saúde, além do reflexo positivo na redução das ações em nível de atenção 

primária à saúde nas internações hospitalares. (TURCI etal, 2015). 

O trabalho em equipe é o pilar da ESF para o sucesso das ações.  Capacitar a 

equipe fazendo-a compreender que seu trabalho é fundamental para colocar em 

prática a proposta desse novo modelo de assistência à saúde com resolubilidade e 

qualidade. (PEDUZZI, 2001) 

O profissional que atua na Saúde da Família tem que ter habilidades para 

desenvolver o trabalho em equipe, ser parceiro, ter compromisso com o usuário 

respeitando o modo de ter saúde ou de adoecer do indivíduo e da família, além de 

habilidade clínica para uma avaliação segura e eficiente. Deve ser responsável por 

estimular o desenvolvimento, saber conduzir situações adversas nas ações da APS e 

em todos os níveis de complexidade de sua comunidade adscrita, ou seja, ser fonte 

de recursos para incitar os usuários no alcance às ações da APS e no domínio dos 

meios disponíveis para a prática da saúde. A saúde da família consiste na dimensão 

do cuidado familiar através da equipe multiprofissional e discorre dentre os diferentes 

contextos em que ela vive, espaços sociais e domicílio, mantendo a área de interação 

com os diferentes atores e setores da área social. (SANTOS, 2013) 

A relação entre a Equipe e a Família deve ser o eixo que favorece e dá 

sustentabilidade a Saúde da Família, em qualquer condição. O profissional de saúde 

tem que envolver-se com seus usuários, estar sempre predisposto a ouvi-los, 

preestabelecer uma relação de confiança, se colocar à disposição e, quando 

imprescindível, interceder a favor de sua comunidade. (SANTOS, 2013) 

As características do processo de trabalho da EqSF auxiliam para o devido 

funcionamento da UBS. Definir o território e a população sob responsabilidade da UBS 

é o primeiro requisito. Programar as atividades e implementá-las  conforme as 

necessidades identificadas nesta população, planejar e organizar as intervenções 

tendo como critérios o risco, a vulnerabilidade e resiliência dos problemas de saúde; 
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desenvolver ações prevenindo a persistência ou aparecimento de doenças e danos 

evitáveis direcionadas aos grupos de risco; acolher com responsabilidade,  qualidade 

e resolubilidade a demanda espontânea e o primeiro atendimento das urgências: 

dispensar a população adscrita atenção integral, contínua e organizada; prestar 

assistência na UBS, em domicílio e em todos os ambientes onde houver ação 

planejada; fortalecer e desenvolver ações educativas que contribuam para construção 

da autonomia da população de forma individual e coletiva no processo de saúde-

doença; instigar a participação dos diferentes sujeitos na produção de saúde e no  

processo de gestão, identificando e organizando os serviços em função das 

necessidades sociais; participar, monitorar e avaliar as ações no local de saúde; 

desenvolver atenção integral  por meio de ações intersetoriais; oferecer assistência 

domiciliar aos usuários com quaisquer impossibilidade de se locomover até a UBS e 

aderir às estratégias que fortalecem a gestão local e o controle social. (BRASIL, 2017) 

A parte a seguir discorre sobre as alterações realizadas na formação do 

profissional de saúde tanto na academia quanto em serviço a fim de se adequar as 

diretrizes da ESF. 

3. A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA ATUAÇÃO NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA FORMAÇÃO ACADÊMICA: IES E O SUS  

Desde o regulamento do SUS em 1990, avanços importantes vêm ocorrendo, 

principalmente no que tange ao princípio da universalidade, permitindo maiores 

possibilidades de acesso e reduzindo assim as desigualdades sociais. Mas, apesar 

deste avanço, o SUS vive desafios, entre eles estão as lacunas na formação dos 

profissionais de saúde de forma humanitária, que seja capaz de consolidar seus 

princípios. (SILVA, et al, 2014) 

A formação do profissional de saúde é algo que vem sendo discutida desde as 

primeiras Conferencias de Saúde. A terceira Conferência Nacional de Saúde discute-

se a formação de um profissional preparado para atender as demandas estabelecidas 

pelos programas de saúde. (BRASIL, 1993) 

Ao longo dos anos este tema continuou sendo pauta de discussões, a fim de 

buscar estratégias para melhorar a consonância entre a formação e o sistema. Nos 

anos 2000 e 2001 através de um acordo interministerial (Ministério da Saúde e 
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Ministério da Educação e Cultura) foi aprovada a reformulação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN). As DCN definem os princípios, fundamentos, 

condições e procedimentos da formação dos profissionais de saúde no ensino 

superior, para que a partir destas sejam estruturados os Projetos Políticos 

Pedagógicos dos cursos. (BREHMER e tal, 2014) 

Criada na perspectiva de reformular parâmetros para formação do novo 

profissional adequado ao novo modelo de saúde que fora implantado há mais de uma 

década e até o momento não havia contado com estes parâmetros norteadores para 

atuação do profissional em seu processo de trabalho. (MOREIRA, e tal, 2015) 

As DCN precisavam estar relacionadas diretamente com as mudanças do 

sistema de saúde. Sendo assim a formação dos profissionais deixavam de ser uma 

preocupação somente do Ministério da Saúde (MS) passando agora a pertencer 

também o Ministério da Educação e Cultura (MEC). (MOREIRA, e tal, 2015) 

Um bom exemplo sobre a necessidade de adequação na formação dos 

profissionais foi a partir da implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF). Onde 

iniciou uma discussão sobre a discrepância existente entre o perfil do egresso tendo 

como formação um modelo biomédico, com a proposta de promoção a saúde trazida 

pela Atenção Primaria a Saúde (APS). (MOREIRA, e tal, 2015) 

A ESF busca um novo olhar do processo de trabalho, onde se estabelece a 

saúde como ponto central a ser discutido, e não a doença, e esta discussão passa a 

ser promovida por uma equipe multiprofissional e não mais centrada no profissional 

médico. (MOREIRA, e tal, 2015) 

Profissionais com formação no modelo biomédico têm dificuldades de atuarem 

nesta proposta da ESF, portanto há necessidade de aproximar as competências e 

habilidades a serem desenvolvidas durante a formação do profissional com a 

realidade do sistema de saúde  

As DCN possuem uma estrutura comum a todos os cursos da área da saúde 

além de contextos muito semelhantes que definem competências gerais e desejadas 

para formação deste profissional. (FILHO, 2013) 
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Tal semelhança pode ser destacada quanto ao perfil do egresso, que nos 

cursos de Odontologia, Enfermagem, Medicina, Fisioterapia, Nutrição, descrevem 

como: profissional generalista com visão humanística, critica e reflexiva do sistema e 

capaz de atuar em todos os níveis de atenção. Outra semelhança destacada são as 

competências e habilidades: este egresso deve ser capaz de promover e reabilitar a 

saúde além de prevenir os agravos a ela provocados. (FILHO, 2013) 

A interpretação que pode ser feita a luz deste perfil é que o foco da formação 

passa a ter a saúde como tema central e não mais a doença, voltada para uma 

assistência tanto coletiva quanto individual. (FILHO, 2013) 

Outros pontos relevantes a serem destacados são o trabalho em equipe 

multiprofissional e a integração de outros conteúdos curriculares, além dos biológicos, 

como por exemplo: a compreensão dos determinantes sociais de saúde, culturais 

éticos, psicológicos e ecológicos como influentes no processo saúde doença. 

Além das orientações descritas nas DCN com intuito de estruturar uma 

formação consonante ao sistema, é preciso pensar também em metodologias ativas 

como forma para buscar a autonomia do estudante na resolução dos problemas, 

promovendo sempre uma integração entre a teoria e a prática. Alguns métodos podem 

ser destacados como a Aprendizagem Baseada em Problemas e a problematização 

a partir do Arco de Maguerrez. (BERBEL, 1998) 

Esta reformulação das estruturas curriculares foi necessária para que a 

educação pudesse acompanhar as novas propostas do sistema de saúde, 

possibilitando assim um egresso qualificado e preparado para atuar neste de forma a 

contribuir para sua consolidação, através de uma formação capaz de desenvolver o 

senso crítico para associar as condições sociais aos agravos a saúde, partindo de 

uma observação integral do indivíduo. (BREHMER et al, 2014) 

Algumas iniciativas precederam a iniciativa proposta das DCN, Como estratégia 

para consonância entre o sistema de saúde e a formação profissional pode-se citar 

também a Integração Docente Assistencial (IDA), consiste em possibilitar uma 

aproximação da gestão em saúde com as universidades afim de haver trocas de 

experiências através de situações problemas vivenciados pelos profissionais, 
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estudantes e docentes, porém, com baixa influência na formação, uma vez que esta 

utilizava o serviço como um cenário de atuação dos docentes e discentes, sem 

influenciar de forma regulamentadora a formação.  (FONSECA et al, 2013) 

Esta integração permite a divisão da responsabilidade para o sucesso do 

sistema de saúde, não ficando a mesma a cargo somente do órgão gestor deste 

sistema. As IES têm sua corresponsabilidade a partir do momento em que seu egresso 

será ator importante para esta consolidação, portanto permitir ao acadêmico uma 

vivência prévia no cenário pelo qual ele estará atuando é de fundamental importância, 

pois alguns conhecimentos adquiridos na pratica, como por exemplo diagnostico 

situacional para melhor entendimento da influência dos Determinantes Sociais de 

Saúde (DSS) no processo saúde doença da população, não são permitidos serem 

vivenciados em sala de aula. (FONSECA et al, 2013) 

Estrutura-se, assim, uma troca de saberes, enquanto os profissionais de saúde 

fornecem informações necessárias sobre a realidade, os docentes podem por sua vez 

no campo da pesquisa buscar soluções para melhorar a realidade através de uma 

problematização sistematizada. (BREHMER et al, 2014) 

Apesar de toda proposta das DCN descrita anteriormente, a prática do ensino 

superior no Brasil ainda se norteia por uma assistência à saúde hospitalocêntrica e 

focada na especialidade, elevando a caracterização de uma assistência à saúde 

excludente, pouco voltada para atender as necessidades de saúde do usuário dentro 

de um contexto socioeconômico e cultural. Percebe-se, de uma maneira geral, que a 

formação vem com algumas lacunas no que tange a conteúdos voltados para uma 

assistência humanística. Desta forma originando um perfil do egresso cada vez mais 

distante dos princípios do SUS, com pouca compreensão acerca do seu processo de 

trabalho como membro de uma equipe multiprofissional, dificultando, assim, o 

cumprimento do seu papel como profissional de saúde no alcance do conceito 

aplicado de saúde para seus usuários. (FILHO, 2013) 

A partir do processo seletivo para alguns cursos na área da saúde, percebe-se 

já um distanciamento do possível usuário a ser atendido. Dada a situação financeira 

onde poucos têm acesso ao ensino de qualidade para ingresso nas universidades, 
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este perfil se consolida durante toda a graduação, ficando, assim, uma lacuna entre o 

processo de formação e o próprio usuário. (FILHO, 2013) 

Nosso modelo de formação em sua maioria acaba formando profissionais 

tecnicistas e com o olhar pouco voltado para a as ações de promoção da saúde, ou 

seja, pouco entendimento na influência dos DSS para o processo saúde doença. 

(KURIMOTO et al, 2016) 

Desta forma os egressos dos cursos da área da saúde, no Brasil, possuem um 

despreparo para enfrentamento das patologias prevalentes na população, devido o 

déficit na formação quanto aos conteúdos curriculares que dissertem sobre uma 

formação humanística, psicológica, sociológica e filosófica; conteúdos estes 

essenciais para o entendimento dos DSS. (KURIMOTO et al, 2016) 

Como descrito no início deste capítulo, o abismo existente entre a formação e 

o SUS não é por falta de regulamentação, pois com a alteração das DCN em 2001 e 

2002, passou a estabelecer orientações para uma formação de um egresso preparado 

para as características deste sistema com uma formação voltada para promoção da 

saúde e edificada pelos princípios e diretrizes do SUS. (KURIMOTO et al, 2016) 

Para conseguir esta formação desejada, é preciso articular o perfil do egresso 

definido nas DCN com as disciplinas distribuídas em um currículo. Sendo assim, um 

currículo não deve ser visto como meramente uma distribuição de disciplinas, mas sim 

uma forma de articular toda a competência e habilidade de um profissional, necessária 

para atuar de forma consonante com o SUS. (KURIMOTO, et al, 2016) 

Para o enfrentamento desta realidade é preciso promover discussões entre os 

serviços de saúde e as IES para que, assim, possam elaborar um Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC) consonante com as DCN e por consequência adequado a realidade 

do SUS. (FILHO, 2013) 

4. EDUCAÇÃO PERMANENTE: FORMAÇÃO NO SUS  

O setor saúde, desde a década de 70, vem passando por grandes 

transformações. Saímos de um sistema de saúde excludente onde privilegiava 

somente a uma classe, trabalhadores e suas famílias, que tinha uma assistência a 
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saúde hospitalocêntrica e centrada no profissional médico. Ao longo dos anos alguns 

avanços ocorreram, passamos para um sistema de saúde universal, descentralizado 

e integral. Para consolidação desta mudança fez-se necessário aprimorar a formação 

profissional, afim de adequá-la a este novo sistema. Desta forma, nos anos 2000 e 

2001, foram instituídas novas DCN com o intuito de orientação a formação profissional 

para este novo sistema. (BREHMER, 2014) 

Com o aumento da resolubilidade do sistema de saúde através do 

melhoramento de sua assistência focada na integralidade e universalidade, muitas 

atribuições foram inseridas no processo de trabalho dos profissionais de saúde que 

anteriormente a este não eram realizadas. Como por exemplo, assistência voltada ao 

pré-natal, cuidados com hipertensos e diabéticos, atenção à saúde da criança e 

outros. Anteriormente, este tipo de assistência era atribuição do profissional médico. 

Para melhor adequação do perfil do profissional a esta realidade, o processo de 

formação deste profissional tem de ser algo continuo e permanente, ultrapassando os 

limites das universidades e invadido espaços de trabalho. (KURIMOTO, et al, 2016) 

Com todas estas mudanças houve a necessidade também de instituir 

estratégias para aprimorar a formação em serviço.  

A educação nos serviços de saúde é uma realidade, uma vez que descrito no 

artigo 200, inciso II da Constituição Federal que é dever do sistema de saúde ordenar 

a formação dos recursos humanos em saúde. Desta forma o Brasil vem, ao longo da 

história, lançando estratégias afim de organizar e possibilitar a educação nos serviços 

de saúde. A política nacional de educação permanente em saúde (PNEPS), criada 

através da portaria 198, de 13 de fevereiro de 2004, define estratégias para 

operacionalizar a educação permanente nos serviços de saúde. (BRASIL, 2009) 

A PNEPS vem com uma proposta da criação de estratégias que contribuem 

para formação em serviço a partir de uma situação vivenciada pelos profissionais em 

seu processo de trabalho. Promovendo a intersetorialidade de forma a fortalecer 

ações voltadas tanto para o indivíduo quanto para o coletivo, para o controle social e 

gestão. (BRASIL, 2004) 
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A educação permanente nos serviços de saúde é uma forma de possibilitar a 

capacitação dos profissionais de saúde a partir de uma situação vivenciada por eles 

em seu ambiente de trabalho; podendo, a partir desta problematização, gerar 

hipóteses de solução para estas. (BRASIL, 2009) 

O enfrentamento dos problemas torna-se mais factíveis a partir da capacitação 

das equipes de saúde. Porém é importante esclarecer que nem toda capacitação 

refere uma educação permanente, embora as duas formas proponham mudanças no 

processo de trabalho. Para que o processo de EPS ocorra, é preciso traçar um 

desenho das possíveis estratégias que requeiram mudanças no ambiente de trabalho 

(BRASIL, 2009) 

Algumas tentativas para EPS foram frustradas, pois, muitas vezes, 

direcionavam o foco para aprimoramento técnico e ignorando muitas vezes 

estratégias voltadas para melhoria do processo de trabalho diário, dentro do seu 

contexto mais amplo. Como por exemplo, o processo formador muitas vezes busca 

alternativas para melhorar o conhecimento dos profissionais sobre um determinado 

procedimento e todo contexto onde este agravo, que depende deste procedimento, 

está inserido é esquecido. (BRASIL, 2009) 

5. METODOLOGIA 

Tendo em vista os objetivos propostos por essa investigação, o procedimento 

adotado tornou-se imprescindível para permear um caminho metodológico que fosse 

capaz de responder de forma qualificada e dialogada os objetivos propostos 

elencados durante a elaboração do projeto.  

Para tanto, a realização da pesquisa ora apresentada utiliza uma abordagem 

qualitativa, visto que, uma das questões que diferencia a pesquisa qualitativa da 

quantitativa é justamente o fato de que a metodologia qualitativa acredita que seja 

importante a subjetividade no processo de busca da realidade. (MINAYO, 2006) 

Vale ressaltar que, cada abordagem metodológica apresenta vantagens e 

limitações, e é a natureza do tema que, em grande parte, vai determinar qual 

abordagem é a mais indicada para a investigação. Como ressalta Demo (2001:21) 

“todo fenômeno qualitativo é dotado também e naturalmente de faces quantitativas e 
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vice-versa”. O autor parte do ponto de vista de que entre quantidade e qualidade não 

existe dicotomia, pois são faces diferenciadas de um mesmo fenômeno. Ou seja, 

embora os métodos quantitativos e qualitativos tenham natureza diferente e não sejam 

contínuas, tampouco são contraditórias. No âmbito deste estudo um instrumento 

composto por respostas apresentadas em escalas, foi utilizado como parâmetro para 

a coleta de dados mediada pelo diálogo entre o entrevistador e os entrevistados.  

Ainda no tocante ao arcabouço que compreende a metodologia da dissertação 

em questão, pode-se mencionar a utilização de um método fundamental da pesquisa 

qualitativa, qual seja: "o método de análise de conteúdo", esse que de acordo com 

Campos (2004), foi sistematizado na primeira metade do século XX e constitui uma 

ferramenta de pesquisas científicas imprescindível, especialmente no âmbito da 

saúde, uma vez que seu objetivo principal é a busca de sentido ou sentidos dos 

documentos que constituem parte central do processo de apreensão da múltiplas 

determinações que compõem a análise da realidade em estudo. Sendo assim, é 

plausível inferir que a análise de conteúdo é imprescindível enquanto método 

analítico, uma vez que possibilita o processo de decodificação e amplas adaptações 

à realidade estudada, sobretudo na enfermagem, pela multiplicidade de problemas 

abordados. 

Corrobora-se com Campos (2004), quando o autor esclarece que: 

A análise de conteúdo não deve ser extremamente vinculada ao texto ou a 

técnica, num formalismo excessivo, que prejudique a criatividade e a 

capacidade intuitiva do pesquisador, por conseguinte, nem tão subjetiva, 

levando-se a impor as suas próprias ideias ou valores, no qual o texto passe 

a funcionar meramente como confirmador dessas. Outro ponto importante 

ainda dentro dos conteúdos, e que esses tendem a serem valorizados à 

medida que são interpretados, levando-se em consideração o contexto social 

e histórico sob o qual foram produzidos (CAMPOS, 2004, p. 613). 

Com base nas considerações supracitadas pelo autor, vale acrescentar a 

relevância que deve ser dada ao processo de comunicação, uma vez que esse 

consiste no ponto de partida para os desdobramentos do processo de coleta, análise, 

descrição e considerações acerca do objeto proposto para estudo. E que nesse mote, 

cabe afirmar que produzir inferências sobre o texto objetivo é a razão de ser da análise 
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de conteúdo, conferindo ao método relevância teórica, ou seja, o conteúdo deve estar 

diretamente imbricado com a prática presente no contexto da realidade social em 

estudo.  (CAMPOS, 2004).  

Portanto, nas palavras do autor supracitado: 

Segundo este ponto de vista, produzir inferência, em análise de conteúdo 

significa, não somente produzir suposições subliminares acerca de 

determinada mensagem, mas em embasá-las com pressupostos teóricos de 

diversas concepções de mundo e com as situações concretas de seus 

produtores ou receptores. Situação concreta que é visualizada segundo o 

contexto histórico e social de sua produção e recepção (CAMPOS, 2004, 

pg.613).  

Bardin (1977) destaca a importância do rigor na utilização da análise de 

conteúdo, uma vez que tem como um dos seus fundamentos a necessidade de 

ultrapassar as incertezas, e descobrir o que é questionado. Com o passar dos anos, 

a técnica vai se aprimorando pelo uso recorrente da mesma em pesquisa, 

especialmente no âmbito da saúde. Tal afirmação é possível ser pontuada na medida 

em que vem havendo um significativo e quantitativo crescente de publicações anuais 

que fazem utilização dessa técnica metodológica.  

Contudo, Oliveira (2008) faz uma importante constatação que vale a pena 

destacar. O autor pondera que a variedade de conceitos e finalidades de seu uso, 

ainda encontra impasses para o enriquecimento da prática de análise, uma vez que, 

tem tornado a técnica pouco clara, possibilitando sua utilização sem os cuidados 

metodológicos exigidos para uma prática de pesquisa recomendada, especialmente 

para os pesquisadores iniciantes, que tendem a aplicá-la como prática intuitiva e não 

sistematizada. 

Para tanto, de acordo com Silva e Fossá (2015), é de suma relevância seguir 

algumas etapas para cumprimento da proposta colocada para que a utilização da 

análise de conteúdo seja bem-sucedida, sendo elas: 1) pré- análise, 2) exploração do 

material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

De acordo com as autoras supracitadas, a primeira fase, pré-análise, é 

desenvolvida com o objetivo de sistematizar as ideias iniciais colocadas pelo quadro 
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referencial teórico buscando estabelecer indicadores para a interpretação das 

informações coletadas. Em síntese: 

A fase compreende a leitura geral do material eleito para a análise, no caso 

de análise de entrevistas, estas já deverão estar transcritas. De forma geral, 

efetua-se a organização do material a ser investigado, tal sistematização 

serve para que o analista possa conduzir as operações sucessivas de 

análise. Sendo que esta fase compreende: a) Leitura flutuante: é o primeiro 

contato com os documentos da coleta de dados, momento em que se começa 

a conhecer os textos, entrevistas e demais fontes a serem analisadas; b) 

Escolha dos documentos: consiste na definição do corpus de análise; c) 

Formulação das hipóteses e objetivos: a partir da leitura inicial dos dados; d) 

Elaboração de indicadores: a fim de interpretar o material coletado; É 

importante ressaltar que a escolha dos dados a serem analisados, obedeça 

a orientação das seguintes regras:  Exaustividade: refere-se à deferência de 

todos os componentes constitutivos do corpus. Bardin (1977) descreve essa 

regra, detendo-se no fato de que o ato de exaurir significa não deixar fora da 

pesquisa qualquer um de seus elementos, sejam quais forem as razões.  

Representatividade: no caso da seleção um número muito elevado de dados, 

pode efetuar-se uma amostra, desde que o material a isto se preste. A 

amostragem diz-se rigorosa se a amostra for uma parte representativa do 

universo inicial (BARDIN, 2011).  Homogeneidade: os documentos retidos 

devem ser homogêneos, obedecer a critérios precisos de escolha e não 

apresentar demasiada singularidade fora dos critérios.  Pertinência: significa 

verificar se a fonte documental corresponde adequadamente ao objetivo 

suscitado pela análise (BARDIN, 1977), ou seja, esteja concernente com o 

que se propõem o estudo. (SILVA E FOSSÁ, 2015, Pg.03).  

Ao buscar sintetizar o método de análise de conteúdo as autoras supracitadas 

pontuam as seguintes fases:   

QUADRO 2: MÉTODO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO 
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Fonte:  SILVA et al, 2015 

Visando tornar mais ilustrativo a sequência dos passos previstos no método de 

análise de conteúdo, as autoras Silva e Fossá (2015) apresentam-se a ilustração, 

esquematizada por Bardin (1977), através das seguintes etapas, constantes na Figura 

1, que segue: 

FIGURA 1 – DESENVOLVIMENTO DE UMA ANALISE 

Fonte:  SILVA et al (2015, p 05). 

1) Leitura geral do material coletado (entrevistas e documentos);  

2) Codificação para formulação de categorias de análise, utilizando o quadro referencial teórico e as 
indicações trazidas pela leitura geral;  

3) Recorte do material, em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos) comparáveis e com o 
mesmo conteúdo semântico;  

4) Estabelecimento de categorias que se diferenciam, tematicamente, nas unidades de registro 
(passagem de dados brutos para dados organizados). A formulação dessas categorias segue os 
princípios da exclusão mútua (entre categorias), da homogeneidade (dentro das categorias), da 
pertinência na mensagem transmitida (não distorção), da fertilidade (para as inferências) e da 
objetividade (compreensão e clareza);  

5) agrupamento das unidades de registro em categorias comuns;  

6) agrupamento progressivo das categorias (iniciais → intermediárias → finais);  

7) inferência e interpretação, respaldadas no referencial teórico 
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Vale destacar que na presente pesquisa em voga adotou-se a sequência de 

passos, para realização da análise de conteúdo preconizada por Bardin (1977), uma 

vez que sua ampla utilização e popularidade nas pesquisas no âmbito da saúde (e em 

diversas outras áreas) contam com autores que também propõem formas de análise 

de conteúdo semelhantes a proposta por Bardin (1977), e que se forem seguidas com 

rigor, poderão conduzir a resultados profícuos e confiáveis (SILVA E FOSSÁ, 2015). 

5.1. CENÁRIO DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada na zona urbana do Município de Teixeira de Freitas–

Bahia. A cidade possui uma população estimada, em 2017, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 161.690 mil habitantes. Hoje com uma área de 

1.165,622 km², a uma distância de 810 km² da capital de Salvador. É Polo da 

Macrorregião Extremo Sul, composta 02 regiões de saúde, são elas a Região de 

Saúde de Teixeira de Freitas e a Região de Saúde de Porto Seguro, com um total de 

21 municípios, sendo 13 na Regional de Teixeira de Freitas.  

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, o município oferece serviços 

no âmbito da Atenção Básica, Saúde do Trabalhador, Programas Prioritários, 

Vigilância Epidemiológica e Sanitária, entre outras, e, oferece serviços de média 

complexidade ambulatorial e hospitalar. E conta com uma rede de cuidados composta 

por 182 Estabelecimentos, sendo 62 de Natureza Pública e 119 de Natureza Privada. 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 2017) 

A Atenção Básica é composta por 35 Unidades de Saúde da Família; 21 

Equipes de Saúde Bucal; 01 PSP – Programa de Saúde Prisional; 05 NASF – Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família – Tipo I; 01 Serviço de Internação Domiciliar – Melhor 

em Casa. Possui 92% de Cobertura da Estratégia Saúde da Família. Além dos 

serviços que compõe a Atenção Primária, foi implantada a Equipe de Consultório na 

Rua - Modalidade I, pela Portaria Ministerial nº 1298 de 28 de junho de 2013, para 

ofertar cuidado qualificado às pessoas em situação de rua.  

5.2. POPULAÇAO DE ESTUDO  

A população de estudo escolhida foram os profissionais com nível superior 

(enfermeiro, médico, psicólogo, educador físico, farmacêutico, fisioterapeuta, 

assistente social e nutricionista) que compõem a equipe mínima e a equipe de apoio 
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(NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família), atuantes na Unidade Saúde da Família 

Novo Jerusalém, situada na região de saúde Leste do município de Teixeira de 

Freitas.   

5.3.  CRITERIOS DE INCLUSAO E EXCLUSAO  

 

A população deste estudo foi definida a partir do interesse relacionada a 

característica da pesquisa, tendo como critério de inclusão ser profissional com nível 

superior e integrante da equipe mínima e de apoio a saúde da família atuante na UBS 

Novo Jerusalém situada na região de saúde Leste do município Teixeira de Freitas - 

BA, além de aceitar participar de forma voluntária da pesquisa, de acordo com a 

Resolução 466/2012, do Ministério da Saúde, documentada mediante a assinatura no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O critério de inclusão desta equipe se deu pelo acordo estabelecido entre a 

Instituição de Ensino Superior e a Secretaria Municipal de Saúde em tornar esta UBS 

como modelo de assistência a ser aplicado em todas as outras UBS. O convite a estes 

profissionais ocorreu a partir de uma reunião de equipe, onde foi apresentado a 

proposta do estudo. Sendo então esta UBS como piloto para projetos que envolva 

melhoria no serviço. Como critério de exclusão foram desconsiderados os 

profissionais que não possuem formação em curso oferecido pela IES 

5.4. ASPECTOS ETICOS  

A pesquisa foi submetida ao comitê de ética da Universidade Estácio de Sá 

através da Plataforma Brasil de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde e tendo como aprovação registrada na Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa, sob CAAE Nº 80775117.5.0000.5284, considerado aprovado em 31 de 

janeiro de 2018. Cumpriu-se todas as exigências e os Termo de consentimento de 

livre esclarecimento estarão armazenados por até cinco anos.  

5.5. ASPECTOS DA COLETA DE DADOS  

A metodologia possibilita a construção de uma realidade a partir de uma 

concepção teórica, permitindo então que teoria e técnica andem juntas. Este estudo 

está apoiado por técnicas qualitativas. Abordando uma ampla pesquisa bibliográfica 
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sobre o tema, sedimentando o processo de revisão e constante reflexão sobre o 

assunto. (MINAYO, 2006) 

Nesta fase foi aplicado um roteiro de entrevista semiestruturado (APÊNDICE I) 

capaz de gerar subsídios para identificar os pontos que precisam ser trabalhados na 

formação acadêmica e em serviço para aprimoramento e cumprimento dos atributos 

da APS. O roteiro foi organizado a partir de perguntas contidas no Instrumento de 

Avaliação da Atenção Primária (PCATool – Primary Care Assessment Tool) versão 

profissionais de saúde selecionadas pela pesquisadora, tendo como critérios aspectos 

que propiciassem a análise pretendida segundo as perguntas e objetivos do estudo. 

Criado por Starfield & cols. (STARFIELD et al, 2000; STARFIELD, XU e SHI, 2001) na 

Johns Hopkins Primary Care Policy Center (PCPC), mede a presença e a extensão 

dos 4 atributos essenciais e dos 3 atributos derivados da APS, e adaptado para fins 

de melhor qualificação dos dados obtidos através de entrevistas em profundidade. As 

opções de respostas contidas no PCATool foram utilizadas apenas parâmetros e não 

utilizadas para fins de obtenção de scores de respostas.  

5.6. ANALISE DOS DADOS 

Para análise dos dados foi utilizado o método de Análise de Conteúdo descrito 

por Bardin, 1977, que consiste na divisão de 3 etapas: organização da análise, 

codificação e categorização dos dados coletados. 

Após o cumprimento das etapas de análise e codificação foi estruturada a 

seguinte categorização: perfil quanto a sua formação profissional e em serviço, 

cumprimento dos atributos da APS como facilitador do seu processo de trabalho, 

subsídios para nortear a formação profissional e em serviço. 

 

 

 

QUADRO 3: CATEGORIAS 

Fonte: elaborado pela autora 
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6. RESULTADO E DISCUSSAO DOS DADOS  

Neste capitulo será apresentado o resultado da pesquisa de campo com as 

devidas discussões cabíveis baseadas em um arcabouço teórico apresentado 

anteriormente, a partir capitulo 2. 

As entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos profissionais 

participantes, com agendamento prévio, e teve duração um tempo média de 20 

minutos, foi utilizado o recurso da gravação após consentimento do entrevistado. 

Como já mencionado, o local da pesquisa foi na UBS Novo Jerusalém, situada 

na Zona Urbana da região Leste da cidade de Teixeira de Freitas. A área em questão 

foi mapeada em 2015 com uma divisão de 7 microáreas, com uma abrangência 

populacional de 3.845 pessoas. Porem desde sua inauguração há dois anos a UBS 

conta com 5 microareas descobertas. A escolha por esta UBS se deu, devido à 

parceria estabelecida entre a Faculdade Pitágoras com a Secretaria Municipal de 

Saúde. A partir desta parceria foi sugerido pela coordenação da atenção básica que 

todos os projetos destinados a atenção básica iniciassem a partir desta UBS tendo 

em vista a participação de acadêmicos e docentes em seu funcionamento. 

08 profissionais fizeram parte desta pesquisa, como descrito acima o critério de 

escolha para estes era ser atuante na área referente a UBS Novo Jerusalém. Estes 

PERFIL QUANTO A SUA 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
EM SERVIÇO  

CUMPRIMENTO DOS 
ATRIBUTOS DA APS COMO 
FACILITADOR DO SEU 
PROCESSO DE TRABALHO 

SUBSÍDIOS PARA 
NORTEAR A FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL E EM 
SERVIÇO 

Ano de Formação 
Aplicado o instrumento do 
PCATool versao profissionais  

Análise sobre a formação em 
relação aos 
atributos/atividades 

Oferta das disciplinas sobre 
Estratégia Saúde da família na 
graduação 

  

Recomendações para 
aperfeiçoamento dos 
processos formativos 

Disciplina com carga horaria 
pratica 

Cursos realizados após a 
graduação 

Cursos e formações realizadas 
oferecidas pela Secretaria 
municipal de saúde nos últimos 5 
anos: 
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profissionais caracterizam-se por: faixa etária dos entrevistados sofre pouca variação, 

devido a grande maioria ter idade entre 30 e 36 anos. Quanto ao gênero sua grande 

maioria com representação feminina, sendo 6 do gênero feminino e 2 do gênero 

masculino. Todos os entrevistados possuem formação necessária para atuação tanto 

na equipe básica da Saúde da Família quanto na equipe de apoio e com tempo de 

trabalho na função variado, como disposto no quadro abaixo:  

QUADRO 4: PERFIL PROFISSIONAIS 
Fonte: elaborado pela própria autora 

6.1. PERFIL DOS PROFISSIONAIS QUANTO SUA FORMAÇAO 

PROFISSIONAL E EM SERVIÇO 

Dede a criação do SUS, tem se buscado profissionais com práticas voltadas 

para o processo saúde doença em um conceito mais ampliado, voltado para todo 

contexto socioeconômico e cultural pelo qual o indivíduo está inserido, e não somente 

para assistência a saúde focada na doença e individualizada. Uma das ações 

necessárias para esta pratica é a atuação de uma equipe multidisciplinar com o foco 

no indivíduo e não em um profissional. Partindo desta necessidade nos anos de 2000 

e 2001 foram instituídas as novas DCNs para os cursos na área da saúde, trazendo 

um perfil de egresso, mais voltado para uma visão humanística com uma melhor 

compreensão da influência dos determinantes sociais de saúde no processo saúde 

doença. (MOREIRA, et al, 2015) 

Os dados apresentados no quadro abaixo vêm discorrer sobre algumas 

características levantadas sobre a formação deste profissional.  

Dados 
perfil 

Nutricionista Psicóloga 
Assistente 

social 
Educador 

físico 
Fisioterapeuta Farmacêutico Enfermeira Medica 

Gênero Feminino  Feminino  Feminino  Masculino Feminino  Masculino Feminino  Feminino  

Idade 32 30 36 29 34 31 33 29 

Tempo de 
trabalho 

na função 

5 anos e 7 
meses 

1 ano 5 anos 1 ano 4 anos 1 ano 2 meses 7 meses 
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QUADRO 5: PERFIL PROFISSIONAIS QUANTO FORMAÇAO PROFISSIONAL E EM SERVIÇO  

Dados sobre a 
formação profissional 

e em serviço  
Nutricionista Psicóloga 

Assistente 
social 

Educador 
físico 

Fisioterapeuta Farmacêutico Enfermeira Medica 

Ano Formação 2011 2015 2012 2015 2009 2015 2007 2013 

Disciplina sobre ESF Sim  Sim  Não  Não  Não  Sim  Sim  Sim  

Modalidade Oferta da 
disciplina 

Presencial  Presencial  
Não se 
aplica  

Não se 
aplica  

Não se aplica  Presencial  Presencial  Presencial  

Carga Horária Prática? Não  Não  
Não se 
aplica  

Não se 
aplica  

Não se aplica  Não  Sim  Sim  

Pos graduação em ESF? Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Sim  Sim  

Cursos e formações 
realizadas oferecidas 

pela Secretaria 
Municipal de Saúde nos 

últimos 5 anos 

Sim  Não  Não  Não  Não  Não  Sim  Sim  

Fonte: elaborado pela própria autora 
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Os sujeitos participantes da pesquisa concluíram sua formação acadêmica 

após o ano de 2001, com uma variação entre os anos 2007 a 2017. Sendo assim, 

todos profissionais tiveram sua formação orientada a partir Resolução 3 de 2000 e 

2001. A saúde desejada para todos vai além das ações executadas e organizadas 

pelo setor saúde. Envolver o setor educação é de fundamental importância para 

consolidação do SUS. Desta forma a partir dos anos 2000 e 2001 foi instituído pelo 

MEC as novas Diretrizes Curriculares Nacional para os profissionais atuantes neste 

sistema, recomendando assim uma formação aos moldes do SUS. (SILVA et al, 2014) 

Durante o período de graduação eles tiveram acesso a disciplinas que 

contemplassem, no seu conteúdo programático disponível em um plano de ensino, 

assuntos conceituais sobre a APS de forma a inserir o profissional neste novo modelo 

de assistência. 5 dos 8 profissionais entrevistados relataram terem visto este conteúdo 

de forma presencial; destes, 2 com carga horaria destinada a prática. Mais do que 

uma abordagem teórica, é necessário também a troca de experiências formação e 

serviço, a fim de articular o saber e o fazer dentro de uma realidade, promovendo 

assim momentos de reflexão para melhoria do serviço e adequação da formação para 

este. (BREHMER, et al, 2014) 

“Foi de forma geral, nós tivemos assinatura para atenção básica as coisas 

que devemos fazer na atenção básica, presencial. Prático também. ” (Médica) 

“A gente teve voltado para atenção primaria tanto na teoria quanto na pratica. 

” (Enfermeira) 

“Sim, saúde pública, presencial, 100% teórica. ” (Nutricionista) 

Tendo em vista algumas lacunas evidenciadas na formação dos profissionais 

de saúde durante seu período de graduação, como reprodução do modelo biomédico, 

mesmo após 24 anos da implantação da ESF no país, uma alternativa para melhorar 

o processo de trabalho do profissional seria dando seguimento ao processo de 

formação (FILHO, 2013). Sendo assim, afim de melhorar seu processo de formação, 

5 profissionais buscaram continuar investindo na sua formação, cursando pós-

graduação, sendo que destes 5 profissionais, 3 possuem especialização voltada para 

APS.  

“Em atenção primaria à saúde e unidade coronariana também. ” (Enfermeiro) 
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“É como medico geral, fica mais para médico de família. Porque lá, em Cuba, 

tem medico geral e medico clinico geral, o clinico geral trabalha no hospital, 

na policlínica e o médico geral é quem trabalha no posto de saúde que atende 

a família. ” (Medica) 

“Eu fiz em gestão das clinicas pelo sírio libanês, tem a ver, mas não é 

especifico. ” (Nutricionista) 

O curso de especialização em nível de pós-graduação tende a permitir o 

fortalecimento e consolidação da APS a partir do modelo ESF. Por este motivo 

programas foram criados ao longo dos anos com este objetivo de fortalecimento do 

SUS. Dentre eles podemos listar a integração ensino e serviço, incentivo a atualização 

das DCN, formação em saúde da família. Com o intuito de oferecer, não só um manejo 

técnico para o processo de trabalho do profissional, mas também como uma ajuda 

para fortalecimento da mudança de concepção da assistência à saúde, agora voltada 

para um conceito ampliado de saúde que leva em consideração os determinantes 

sociais de saúde no processo saúde-doença, e não mais uma assistência à saúde 

focada no modelo biomédico, especialista e excludente. Uma das formas de 

enfrentamento para os desafios do SUS no que tange a formação dos profissionais é 

a busca continua deste profissional a partir de sua atuação no sistema. (SARDINHA, 

et al, 2013) 

Quando questionados sobre sua formação em serviço, os profissionais 

relataram que não há uma rotina sobre esta oferta, muitas vezes sendo selecionados 

somente alguns profissionais para uma determinada capacitação, em outros 

momentos esta capacitação ocorrendo em nível técnico para melhorar o manejo 

clinico com alguma assistência especifica, ficando claro a pratica da educação 

continuada. A educação continuada oportuniza o profissional a uma atualização de 

suas técnicas de forma a reorientar seu processo de trabalho. Enquanto a Educação 

Permanente em Saúde parte de uma problematização envolvendo sua prática 

profissional, tendo como base situações problemas vivenciadas pelos profissionais no 

seu dia a dia. (SARDINHA, et al, 2013) 

“Sim, direto eles dão capacitação para teste rápido para IST, que aborda tudo, 

sífilis, hepatites virais os testes rápidos. Eu trabalho no município tem 1 ano, 

eu entrei e fiquei de licença maternidade, quando retornei, vim direto aqui 

para esta unidade e nestes 8 meses fizemos estes cursos. Amanhã a gente 
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tem curso também de teste rápido e fora os online que a gente faz né, de 

tuberculose este mês, mês passado a gente fez voltado para diabetes, 

entendeu? Então todo mês a gente faz um curso online. ” (Enfermeira) 

“Sim, para explicar o atendimento da policlínica. ” (Médica) 

“Palestras, especifico da minha formação. ” (Psicóloga)  

“Em termos de capacitação mesmo... A gente tem assim reuniões 

norteadoras na verdade, a gente já teve a respeito de diabetes, de câncer, 

aquele dia mesmo a gente tava tendo sobre acolhimento e a Natalia da 

educação permanente fez um trabalho nesta parte” (Nutricionista) 

Uma outra fragilidade apontada foi que mesmo nos momentos em que houve a 

oferta de algum curso de capacitação, estes foram destinados a algum grupo 

especifico e também de forma isolada, sem uma continuidade na oferta, dependendo 

de parcerias para que ocorram. 

 “...ano passado ou retrasado que teve e foi pós-graduação mesmo. E teve 

algumas parcerias entre o Ministério da Saúde e Sírio Libanês; aí teve este 

que eu fiz que foi gestão das clinicas nas regiões de saúde, aí teve em 2015 

se não me engano, teve de NASF pela Fiocruz que alguns profissionais foram 

e este era especifico mesmo para NASF, entendeu? ” (Nutricionista) 

“Na realidade tem dado alguns cursos na especialização para alguns 

funcionários e também tem um site online, acho que é educa SUS. Na minha 

parte como fisio tem pouco, tem mais na questão de enfermagem e técnico 

de enfermagem. ” (Fisioterapeuta) 

6.2. CUMPRIMENTO DOS ATRIBUTOS DA APS COMO FACILITADOR DO SEU 

PROCESSO DE TRABALHO 

A APS é considerada porta de entrada para todos os níveis de atenção, e 

também tem como atribuição coordenar o fluxo deste usuário dentro da rede. Sendo 

assim a assistência prestada a APS se difere dos outros níveis de atenção por meio 

de seus atributos essenciais e derivados. Estes atributos foram criados para servirem 

de parâmetros quanto à proposta de atendimento da APS.  A fim de mensurar o 

cumprimento destes atributos, foi elaborado um instrumento, por Barbara Starfield e 

colaboradores, nas versões infantil, adulto e profissionais, que avalia em que medida 

estes atributos estão sendo cumpridos. (STARFIELD, 2002) 
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6.2.1. Acesso 

Dificuldades encontradas principalmente no que refere a tempo de espera para 

consulta. Tendo somente o primeiro acesso em caso de demanda espontânea, 

respondido de forma satisfatória.  

O acesso ao serviço é considerado a partir da acessibilidade e utilização deste 

pelo usuário como fonte para resolução dos seus problemas de saúde, sempre que 

necessário, seja por um novo problema ou como acompanhamento de um agravo já 

existente. (BRASIL, 2010).  
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QUADRO 6: ATRIBUTO ACESSO 

Fonte: elaborado pela própria autora 

ACESSO Nutricionista Psicóloga Assistente 
social 

Educador 
físico 

Fisioterapeuta Farmacêutico Enfermeira Medica 

Quando seu serviço de 
saúde está aberto e algum 
paciente adoece, alguém do 
seu serviço o atende no 
mesmo dia? 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza 
sim 

Com 
certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com 
certeza 
sim 

É fácil para um usuário 
conseguir marcar hora para 
uma consulta de revisão de 
saúde (consulta de rotina, 
check-up) no seu serviço de 
saúde? 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza 
sim 

Com 
certeza 
sim 

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza 
não  

Com 
certeza 
não  

Na média, os usuários têm 
de esperar mais de 30 
minutos para serem 
atendidos pelo médico ou 
pelo enfermeiro (sem contar 
a triagem ou o acolhimento)? 

Com certeza 
não  

Com 
certeza 
sim 

Com 
certeza 
sim 

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com 
certeza 
sim 
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  Para melhor entendimento, buscamos aqui a definição também de 

acessibilidade, descrito por Donabedian (1988), onde acessibilidade pode estar 

dividida em duas categorias sócio- organizacional e geográfica. A primeira refere-se 

ao funcionamento do serviço, como por exemplo, o tempo de espera, e a segunda 

está relacionada a localização geográfica como distancia, condições para chegar ao 

estabelecimento de saúde.  

  Partindo deste conceito sobre acesso, pudemos observar que há um 

comprometimento parcial deste atributo, uma vez que quando referem à 

acessibilidade, todos os profissionais consideram o serviço disponível para o primeiro 

atendimento, dados as questões geográficas, e também quanto ao primeiro 

atendimento diante de uma urgência.  

  Porém no que se refere à facilidade para agendamento de um retorno 

identificamos fragilidades na fala da enfermeira: 

“A gente tá trabalhando com consulta agendada uma vez por semana, até o 

mês de março, 30 e 31 de março a gente vai trabalhar com isso. A partir do 

dia primeiro de abril a gente já começa a trabalhar o acolhimento, entendeu? 

Então com o acolhimento esse usuário veio foi acolhido, a medica avaliou no 

dia ou marcou atendimento para outro dia ou para outra semana, para ele vir 

mostrar o exame. Com acolhimento vai ficar mais fácil porque ele já vai sair 

daqui com ele agendado para 30 dias. Agora hoje não está sendo assim, ele 

vem marca, passa pela medica e depois vem de novo para marcar o retorno. 

” (Enfermeira) 

 Com base nesta resposta foi complementado a pergunta: qual o tempo médio deste 

retorno? 

“Então, aí vai depender, porque quando ele passa pela medica ou por mim e 

a gente faz solicitação de exames, se for exame particular com 15 dias ele já 

retorna, agora se ele for ficar no SUS, e a gente sabe que ta tendo um 

problema de questão de marcação de exames que ta demorando muito, hoje 

em dia é mais de 3 meses. Mas assim isso não é o problema da unidade, se 

ele tiver com exame na mão, ele consegue marcar com uns 30 dias até antes. 

” (Enfermeira) 
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  Sendo assim, mesmo que o usuário tenha acesso ao atendimento, 

identificamos uma fragilidade na rede que dificulta a continuidade da assistência. 

Podendo assim, desta forma, haver comprometimento no acesso quanto refere a 

consulta de retorno,  

  No que se refere ao tempo de espera pudemos observar que os casos em que 

ultrapassam 30 minutos de espera estão relacionados a questões de agendamento, 

como por exemplo, no caso do atendimento da psicóloga que ocorre por ordem de 

chegada. 

“As consultas são por ordem de chegada e geralmente não tem como, 

entendeu? Ficamos até 40 minutos em cada consulta. Quando é horário 

prévio, acontece o que? O primeiro que falta, eu tenho que ficar aquele tempo 

para esperar pelo outro. Eles também não têm compromisso, não é todos os 

usuários que tem o compromisso. A assiduidade é frequente, mas pode 

acontecer isso de que vou ter que ficar aquele tempo ali, vou procurar outra 

coisa para mim fazer. Às vezes eu faço mais de um atendimento num dia, ah 

faltaram 2, atendi os que tinham e ainda fui fazer visita domiciliar, no mesmo 

tempo na mesma unidade e é muito pouco tempo que a gente fica lá. ” 

(Psicóloga) 

  Outra situação também relacionada a agenda, está exemplificada na fala da 

medica, onde o tempo destinado a consulta é insuficiente em alguns casos. Atrasando 

assim o próximo horário previamente agendado. 

“Muitas vezes tem usuário que precisa de um atendimento mais colocado, 

tem usuários que o atendimento é rápido mas tem uns usuários que não. ” 

(Médica) 

6.2.2. Coordenação 

 Coordenação da atenção resulta em um entendimento do primeiro nível de 

atenção sobre os serviços especializados em que encaminha seu usuário. Este 

atributo pode ser considerado uma junção de outros atributos, tendo em vista que se 

ele não ocorre não há garantia da integralidade, a longitudinalidade se perde e o 

acesso tendo a APS como porta de entrada, servirá meramente para cumprimento 

das normas que organizam a rede de assistência à saúde. (STARFIELD, 2002) 
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Considerado frágil, tendo em vista que todos os profissionais não fazem 

acompanhamento do usuário dentro da rede, pois, de acordo com as respostas dos 

profissionais no quadro abaixo, quando questionados sobre a assistência em outro 

nível de atenção foram observadas algumas lacunas existentes neste 

acompanhamento, tanto por parte da própria equipe quanto do serviço especializado. 
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QUADRO 6: ATRIBUTO COORDENAÇÃO 

COORDENAÇÃO  Nutricionista Psicóloga Assistente 
social 

Educador 
físico 

Fisioterapeuta Farmacêutico Enfermeira Medica 

Você tem conhecimento 
de todas as consultas que 
seus usuários fazem a 
especialistas ou serviços 
especializados? 

Provavelmente 
sim  

Provavelmente 
sim  

Provavelmente 
sim  

Provavelmente 
não   

Provavelmente 
não   

Provavelmente 
sim  

Provavelmente 
sim  

Provavelmente 
sim  

Quando seus usuários 
necessitam um 
encaminhamento, você 
discute com os usuários 
sobre diferentes serviços 
onde eles poderiam ser 
atendidos?  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
não  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Quando seus usuários 
são encaminhados, você 
lhes fornece informação 
escrita para levar ao 
especialista ou serviço 
especializado?  

Com certeza 
não 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
não  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Você recebe do 
especialista ou do serviço 
especializado 
informações úteis sobre o 
usuário encaminhado? 

Com certeza 
não 

Com certeza 
não 

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
não  

Com certeza 
não 

Com certeza 
não 

Com certeza 
não 

Com certeza 
não 

Após a consulta com o 
especialista ou serviço 
especializado, você fala 
com seu usuário sobre os 
resultados desta 
consulta?  

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
não 

Provavelmente 
sim  

Provavelmente 
não   

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 
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Você solicita aos usuários 
que tragam seus registros 
médicos recebidos no 
passado (ex.: boletins de 
atendimento de 
emergência ou relatório 
hospitalar)? 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
não 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
não  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Fonte: elaborado pela própria autora 
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A fragilidade da contrarreferência é um grande problema relatado pelos 

profissionais, e que segundo eles, dificultam este conhecimento se o usuário utiliza o 

serviço especializado ou não. 

“Olha Mara, isso é o que a gente mais bate no pé que é a contrarreferência, 

muitas vezes o usuário ele chega e tipo: tem uma usuário que fez um 

preventivo e deu uma alteração encaminhei esta usuário para ginecologista, 

muitas vezes ela vai na gineco e eu não tenho uma contrarreferência do que 

foi feito. Ai eu sempre peço para o usuário, olha vai na consulta e 

independente do que ela falar você vem me contar o que aconteceu. Muitas 

vezes ela vem e não sabe explanar o que aconteceu lá. O serviço 

especializado não preenche a ficha contra referência. ” (Enfermeira) 

A partir desta fala foi questionado se o usuário apresenta este formulário no 

momento da consulta? 

“Não. Porque assim, quando ele vai na consulta com o especialista ele vai 

com a solicitação de exame, com a guia. Quando eu encaminho o usuário 

para uma outra unidade ou para UPA, ele vai com a referência. Mas na 

maioria das vezes quando a gente refere o usuário a gente fala: olha você só 

vai ser atendido com esse papel, então ele leva. Só que este 

encaminhamento chega lá e não tem a contrarreferência, a gente não sabe o 

que aconteceu e na próxima consulta muitas vezes ela não sabe dizer o que 

aconteceu. Então esta questão da contrarreferência é um problema da rede 

e não só do nosso posto. ” (Enfermeira) 

“Não. É outra grande dificuldade que temos na rede, facilitaria muito este 

retorno. O que eu faço, eu vou. Porque tipo assim, tem uns usuários que a 

gente encaminha para o CAPS porque não tem como fazer o 

acompanhamento de uma depressão crônica, a pessoa tem que ter 

frequência muito grande que eu não vou poder disponibilizar uma atenção 

maior. E no CAPS tem este grupo, de depressão crônica, outras psicoses, e 

aí é interessante e eu explico a necessidade de ir para este lugar. E eu vou 

la, para saber se foi, se marcou, é porque geralmente eu combino com o 

usuário do retorno após agendar. Entendeu? Por isso que eu tenho uma 

noção para onde eles estão no serviço. ” (Psicólogo) 

O que encontramos nos relatos é uma falha no sistema de contrarreferencia, 

dificultando assim a continuidade da assistência a partir de um parecer especializado. 

Mas vale ressaltar que, dependendo do serviço especializado a ser encaminhado, o 
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profissional não disponibiliza o histórico de saúde do usuário, limitando apenas ao 

preenchimento de uma requisição que será utilizada pela regulação no momento da 

marcação da consulta. Os profissionais utilizam o formulário de referência apenas 

para os casos de urgência.  

O sistema de referência e contrarreferencia é a forma de assistência para 

garantir a resolubilidade dos problemas de saúde do usurário dentro de uma rede 

hierarquizada. Sendo referência o ato de encaminhar o usuário para um nível de 

atenção com maior complexidade e contrarreferencia consiste no retorno do usuário 

para seu local de origem após parecer da classe especializada. (BRASIL, 1987, apud, 

DIAS, 2010). O funcionamento adequado deste sistema é fundamental para o sucesso 

na assistência.  

6.2.3. Integralidade  

Foi identificado que a maioria dos profissionais, com exceção da fisioterapeuta, 

buscam ampliar sua assistência a partir do apoio de outros profissionais ou através 

do próprio olhar ampliado sobre a situação de saúde do usuário. Como pode ser 

observado no quadro abaixo e também em algumas falas dos profissionais. 
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QUADRO 7: ATRIBUTO INTEGRALIDADE 

 

INTEGRALIDADE Nutricionista Psicóloga Assistente 
social 

Educador 
físico 

Fisioterapeuta Farmacêutico Enfermeira Medica 

Verificação se as 
famílias podem 
participar de algum 
programa ou 
benefício de 
assistência social. 

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
não  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Aconselhamento 
para problemas de 
saúde mental.  

Provavelmente 
não  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Provavelmente 
sim  

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Fonte: elaborado pela própria autora 
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“Assim, na verdade o que acontece é quando eu percebo que a família tem 

uma situação de vulnerabilidade eu pergunto, tem Bolsa Família? Tem algum 

tipo de benefício, se ele disser que tem, aí eu vou perguntar qual é, e se disser 

que não aí normalmente conversa entre si e passa para assistente social. ” 

(Nutricionista) 

“A gente encaminha para o CAPS, dependendo a gente faz o primeiro 

atendimento faz toda avaliação e encaminha. ” (Enfermeira) 

“Não digo aconselhamento assim, aquele Usuário mais triste, ne, eu tento dá 

uma levantada no auto estima, mas não sei se isso se enquadra como um 

aconselhamento. ” (Nutricionista) 

Mesmo sem entender se sua atitude é um aconselhamento, pudemos observar 

que este é praticado pela profissional. A assistência ao usuário de saúde mental tem 

que ser elaborada a partir de sua realidade dentro de um território. Não deve ser 

encarado como um tratamento excepcional e sim algo que faz parte de seu cotidiano, 

por esse motivo muitas vezes o profissional pratica esta assistência e nem sempre se 

dá conta. (BRASIL, 2013) 

A integração de ações que envolvem uma assistência à saúde de forma 

completa, que abrange os aspectos biopsicossocial do processo saúde doença e 

também intervenções que envolvam a promoção, prevenção, reabilitação, tratamento 

e cura devem ser oferecidas na APS e quando necessário com encaminhamentos 

devidos. (BRASIL, 2010) 

6.2.4. Longitudinalidade 

A longitudinalidade é definida como uma fonte continua de atenção, permitindo 

assim um melhor acompanhamento do processo saúde doença do usuário. Porém é 

importante lembrar que a falta de continuidade não é fator determinante para que a 

relação exista. (FRANK, et al, 2015)  

Sendo assim esta relação deve ser edificada pela confiança mutua, não 

dependente de inserção do usuário em área técnica ou até mesmo cobertura de micro 

área por um ACS. 
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Observamos no quadro a seguir como se apresenta o cumprimento do atributo 

Longitudinalidade  
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QUADRO 8: ATRIBUTO LONGITUDINALIDADE 

LONGITUDINALIDADE Nutricionista Psicóloga Assistente 
social 

Educador 
físico 

Fisioterapeuta Farmacêutico Enfermeira Medica 

No seu serviço de 
saúde, os usuários são 
sempre atendidos pelo 
mesmo 
médico/enfermeiro? 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Provavelmente 
sim  

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza não  

Com certeza 
não  

Você consegue 
entender as perguntas 
que seus usuários lhe 
fazem? 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Seus usuários 
entendem o que você 
diz ou pergunta a eles? 

Provavelmente 
sim  

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Você dá aos usuários 
tempo suficiente para 
falarem sobre as suas 
preocupações ou 
problemas? 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Provavelme
nte sim  

Provavelmente 
sim  

Você conhece mais 
seus usuários como 
pessoa do que somente 
como alguém com um 
problema de saúde? 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza 
não  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Provavelme
nte não  

Provavelmente 
não  

Você sabe quem mora 
com cada um de seus 
usuários? 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Provavelm
ente sim  

Com certeza 
não  

Com certeza 
sim 

Provavelme
nte sim  

Provavelmente 
sim  

Você entende quais 
problemas são os mais 
importantes para os 
usuários que você 
atende? 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Provavelm
ente sim  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Provavelme
nte sim  

Provavelmente 
sim  
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Você conhece o 
histórico de saúde 
completo de cada 
usuário? 

Provavelmente 
sim  

Provavelme
nte sim  

Provavelmente 
não  

Com 
certeza sim 

Provavelmente 
não  

Com certeza 
sim 

Provavelme
nte sim  

Provavelmente 
sim  

Você sabe qual o 
trabalho ou emprego de 
cada usuário? 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza 
não  

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
sim 

Provavelme
nte sim  

Provavelmente 
sim  

Você teria 
conhecimento caso 
seus usuários não 
conseguissem as 
medicações receitadas 
ou tivessem 
dificuldades de pagar 
por elas? 

Provavelmente 
não  

Com 
certeza sim 

Provavelmente 
não  

Com 
certeza 
não  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Provavelme
nte sim  

Provavelmente 
sim  

Você sabe todos os 
medicamentos que 
seus usuários estão 
tomando? 

Provavelmente 
não  

Com 
certeza sim 

Provavelmente 
não  

Com 
certeza 
não  

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Provavelme
nte sim  

Provavelmente 
sim  

Fonte: elaborada pela autora 
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As lacunas existentes neste atributo têm relação direta com o tipo de 

atendimento. Percebemos que em atendimentos realizados a partir de uma área 

técnica como, por exemplo, pré-natal, há um cumprimento melhor do que um 

atendimento prestado a um usuário atendido por demanda espontânea.  

Quando questionado sobre se o tempo da consulta era o suficiente para o 

usuário falar sobre seu problema, obtivemos diferentes respostas de acordo com a 

equipe. Enquanto a equipe de apoio (NASF) define o tempo como suficiente, a equipe 

básica relata que depende do agravo, como descrito na fala da enfermeira: 

“Muitas vezes a gente não consegue. E o que traz ele aqui, vamos supor, é 

uma unha encravada, mas por traz daquela unha, ou seja, holisticamente a 

gente não consegue porque o tempo é rápido, eu tenho que atender ele logo 

porque já tem outro e a demanda é grande e muitas vezes a gente só 

consegue tratar aquela unha encravada, e ai uma hora ele vai voltar com uma 

ferida no pé e muitas vezes a correria do dia a dia, a demanda grande acaba 

apagando e não deixa ele falar, porque senão ele vai ficar falando e a gente 

tenta direcionar a consulta para aquele problema que ele está buscando. Eu 

sei que isso não é certo que a gente tem que entender holisticamente a 

pessoa, só que na correria do dia a dia a gente acaba passando por cima 

disso. ” (Enfermeira) 

A fim de compreender melhor este contexto foi feito o seguinte questionamento: 

vocês agem assim de uma maneira geral ou só em alguns agravos específicos? 

“Pode variar, se for um pre natal consegue acompanhar com consulta, visita, 

palestra. Outros não, porque as vezes ele quer falar e a gente não tem tempo 

pela demanda pelas questões administrativas do posto, por uma visita, por 

uma reunião que você tem que ir para secretaria, e muitas vezes você não 

consegue ter aquele atendimento de qualidade, você acaba só tratando uma 

unha encravada”. (Enfermeira) 

Quando questionados sobre mesmo assunto, a equipe do NASF apresenta 

uma visão contrária da equipe básica, informando que há tempo suficiente destinado 

para o atendimento ao usuário. Lembrando que a atuação da equipe do NASF se 

difere da equipe básica no quesito demanda espontânea, onde todos os atendimentos 

realizados pelo NASF são encaminhados pela equipe básica, podendo então haver 

um “filtro” referente a esta necessidade. De acordo com o Caderno da Atenção Básica 
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39, “O NASF constitui-se em retaguarda especializada para as equipes de Atenção 

Básica/Saúde da Família, atuando no lócus da própria AB.” (BRASIL, 2014, pag. 17) 

Quando questionados sobre se o atendimento é realizado sempre pelo mesmo 

médico e pelo mesmo enfermeiro, novamente observamos discrepâncias na resposta 

da equipe básica e na equipe de apoio. Como mostra a fala da enfermeira: 

“Não, pela rotatividade de profissionais e aqui também por ser um campo de 

escola, eles também são atendidos pelos acadêmicos, quando os 

acadêmicos estão aqui eu não faço o atendimento quem faz são os 

acadêmicos. Em 2 anos foram 4 enfermeiros e 3 médicos. “ (Enfermeira) 

A participação de acadêmicos na organização do serviço estudado, requer um 

estudo específico, a fim de analisar aspectos referentes a esta presença no que tange 

o cumprimento deste atributo.  

6.2.5. Orientação comunitária 

Frágil conhecimento sobre a comunidade e poucos espaços de diálogo direto 

com a comunidade. Orientação comunitária é um dos atributos da atenção primária 

considerados mais frágeis por estudos nacionais que utilizaram a versão PCATool 

como método. (TURCI, 2016). Muito ainda há a ser feito para que este atributo seja 

plenamente cumprido. 

O quadro abaixo demonstra o conjunto de respostas dos nossos entrevistados. 
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QUADRO 9: ATRIBUTO ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA 

ORIENTAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

Nutricionista Psicóloga Assistente 
social 

Educador 
físico 

Fisioterapeuta Farmacêutico Enfermeira Medica 

Você faz visitas 
domiciliares? Qual critério 
para você avaliar a 
necessidade de uma 
visita domiciliar? 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Você crê que seu serviço 
de saúde tem 
conhecimento adequado 
dos problemas de saúde 
da comunidade que 
atende? 

Provavelmente 
não  

Provavelmente 
sim  

Provavelmente 
sim  

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
não  

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
não  

Provavelmente 
não  

Seu serviço de saúde 
ouve opiniões e idéias da 
comunidade de como 
melhorar os serviços de 
saúde? Através de que 
método? 

Provavelmente 
sim  

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
não  

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
não  

Provavelmente 
sim  

Com certeza 
não  

Provavelmente 
não  

Fonte: elaborado pela própria autora  
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As visitas domiciliares são realizadas por todos os profissionais entrevistados 

como parte de sua rotina do trabalho. 

 

“Sim. Então nesses atendimentos que eu falei, eu consigo fazer eles e 

também fazer uma visita de urgência do dia que a enfermeira sempre tem. 

Ela marca, faço atendimento e vou pra essa visita. E tem a primeira semana 

do mês que é disponibilizado para visita de acamados, domiciliados. ” 

(Fisioterapeuta) 

 

“Sim, o critério ou é meu atendimento que há a necessidade de fazer aquela 

visita domiciliar ou para um relatório social, até mesmo a averiguação de 

algum caso que você percebe que tem uma entrelinha ali, aí eu já deixo 

previamente agendado ou quando a demanda chega para mim e não podem 

vir, acamado, domiciliado. ” (Médico)  

No entanto, o conhecimento adequado sobre os problemas de saúde da 

comunidade, que seria fundamental para a qualidade da visita domiciliar não é 

plenamente desenvolvido pela equipe entrevistada assim como a “escuta” comunitária 

mostra-se fragilizada na perspectiva da equipe básica da ESF.  

“Não, tentaram já fazer esta articulação até criando os conselhos gestor, mas 

é complicado. ” (Assistente Social) 

 A articulação comunitária considerada essencial é vista pelos profissionais a 

UBS como “complicado”. O espaço identificado como destinado a “ouvir as questões 

das comunidades” encontra-se restrito ao espaço dos grupos.  

Esta perspectiva coloca o atributo da orientação comunitária no âmbito da 

unidade e de seus serviços. As visões deste atributo a partir dos entrevistados nos 

remetem a considerar a importância de reforçar a capacidade da equipe básica e do 

NASF de desenvolver ações que possam instituir os espaços de diálogo qualificado 

entre as equipes de saúde e a comunidade.  

6.2.6. Orientação familiar  
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Satisfatório, pudemos observar que este atributo é cumprido plenamente na 

percepção da equipe estudada. Como apresentado no quadro e na fala do 

profissional. 

“Sim, porque às vezes a gente fala, olha tem dois caminhos a serem 

seguidos, qual que fica melhor para você? Aí em cima disso é definido. ” 

(Enfermeira) 
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QUADRO 10: ATRIBUTO ORIENTAÇÃO FAMILIAR 

ORIENTAÇÃO 
FAMILIAR 

Nutricionista Psicóloga Assistente 
social 

Educador 
físico 

Fisioterapeuta Farmacêutico Enfermeira Medica 

Você pergunta aos 
usuários quais suas 
idéias e opiniões ao 
planejar o tratamento 
e cuidado do usuário 
ou membro da família? 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Você está disposto e 
capaz de atender 
membros da família 
dos usuários para 
discutir um problema 
de saúde ou problema 
familiar? 

Com certeza 
sim 

Com 
certeza sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Com certeza 
sim 

Fonte: elaborado pela própria autora  
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A orientação familiar consiste em avaliar a necessidade do indivíduo a partir de 

um contexto familiar, o plano de cuidados deve ser elaborado a partir do grau de 

competência de enfrentamento destes atores envolvidos. (BRASIL, 2010).  

O estudo não abordou os planos específicos de cuidados e a análise do atributo 

se limitou a percepção dos entrevistados. No entanto, esta parece ser uma orientação 

cumprida pela equipe e incorporada como parte essencial de suas atribuições. Está 

muito vinculada aos protocolos e procedimentos da formação acadêmica original e a 

concepção de um atenção orientada pela saúde da família, o que pode explicar em 

parte, a visão destes sobre o atributo.  

6.3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EM SERVIÇO 

6.3.1. Formação profissional  

A partir dos relatos quanto a formação acadêmica, pudemos observar o que foi 

constatado no referencial teórico por Filho (2013), mesmo após o ato regulatório a 

partir da Resolução 3 que institui as DCN, as IES mantém a reprodução do modelo 

biomédico assistencial.  

“Não, não tive isso. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar de NASF antes 

de entrar nele” (Assistente Social)  

“Não saímos preparados para trabalhar na saúde da família. Eu me formei já 

tem 10 anos e assim, a gente não sai preparada...” (Enfermeira) 

“A questão técnica muitas vezes a gente não sai preparada na parte técnica, 

como eu vou fazer um pre natal? Ah eu fiz só 2 pre natal e como eu vou fazer 

na pratica. Então, assim, a teoria a gente tem, então isso foi o que aconteceu 

comigo, você vai com medo para poder trabalhar, muitas vezes você senta 

sozinho e vai estudar, meu Deus como faz o pre natal. Como eu vou fazer 

aquele preventivo, aí eu não lembro de nada mais! Então assim, eu saí 

faltando esta parte técnica. ” (Enfermeira) 

Foi possível identificar através das falas dos entrevistados, a falta de disciplinas 

que contextualizem sobre APS e quando esta ocorre, é ofertada aos moldes 

tradicionais de forma teórica limitada a sala de aula, sem problematizar com o sistema: 
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“Eu saí da faculdade sabendo só tratar a cefaleia, eu não via o que tinha por 

trás da cefaleia, e hoje eu sei o que tem por trás da cefaleia, pode ser um 

estresse, pode ser uma pressão alta, ele pode ta passando por algum 

problema de dinheiro, algum problema na família... ” (Enfermeira) 

“Eu não tive a base, mas a gente acaba aprendendo na unidade, você vê a 

forma dos outros profissionais estarem trabalhando e você acaba 

aprendendo. Eu lembro que teve um estágio que foi dentro da unidade, mas 

não teve nada a ver com que eu faço isso. Chegou a ter uma teoria mas bem 

rapidinha... ” (Fisioterapeuta) 

Além de haver uma dissociação da teoria com a prática, ou seja, as disciplinas 

foram ofertadas normalmente nos períodos iniciais e o discente teve a oportunidade 

de vivenciar a prática nos últimos períodos, mesmo assim sem ser realizado uma 

associação da teoria com a pratica. 

“Muito fraca, assim eu tive a disciplina de saúde pública, mas foi aquela coisa 

de um semestre, e assim, tudo junto dentro da disciplina. Então Todos os 

programas foram ali dentro. Tanto que NASF foi uma coisa que eu vi dentro 

da faculdade, mas foi uma coisa tão superficialmente que eu nem lembrava, 

ne quando eu me vi aqui para entrar no NASF eu fui lá buscar. ” (Nutricionista) 

“A gente ter um pouco de pratica integrada a disciplina teórica, facilitaria 

bastante o entendimento, porque quando é só teoria você fica ali preso de 

certa forma e se você não tiver o interesse de ir buscar passa desapercebido. 

” (Nutricionista)  

É possível identificar nas falas dos profissionais que deficiência no processo do 

ensino aprendizagem, onde se há uma metodologia de ensino pouco resolutiva no 

que tange a possibilitar ao profissional o entendimento necessário para atuação no 

sistema de saúde. É atribuição das IES a oferta de um ensino que seja capaz de 

despertar no acadêmico um senso crítico para melhor entendimento e valorização do 

sistema de saúde de forma a fortalecer sua habilidade técnica. (SILVEIRA, 2004 apud, 

FONSECA, 2014)  

Para isto, é preciso lançar mão de metodologias mais ativas que tragam um 

entendimento aos estudantes do seu papel no processo ensino aprendizagem, de 

forma a mostrar-lhes seu protagonismo e não somente como mero receptores de um 
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conhecimento como tem se dado através das metodologias mais tradicionais.  (MELO, 

2015) 

6.3.2. Formação em serviço  

Todos os profissionais do NASF foram categóricos no quesito que refere a 

necessidade de formação para explicar a equipe básica sobre o processo de trabalho 

desta equipe.  

 “Eu acho que a formação pratica mesmo, entendeu. As equipes de saúde, 

por mais que já estamos aí há quatro anos e meio, eles ainda não entendem 

muito bem qual contexto de NASF, eles entendem que NASF é clinico e quer 

atendimento, atendimento... Eles não entendem que a gente trabalha com 

matriciamento que a gente é apoio...” (Assistente Social) 

“.... Porque pela equipe a gente faz ambulatório o tempo todo, ne, e o NASF 

não é isso. Então a gente tem essa dificuldade de mostrar para equipe saúde 

da família porque que o NASF deve estar funcionando da forma que a gente 

mostra para eles, porque não só ambulatório que o NASF deve fazer, é 

atendimento individual, é visita, é educação em saúde, reunião de 

matriciamento, educação permanente, um monte de coisa. ” (Nutricionista) 

Outro apontamento foi referente à capacitação quanto ao atendimento individual. 

Sabendo que uma das atribuições da equipe do NASF consiste no atendimento 

individual, através das consultas. (MATUDA, et al, 2014), os profissionais sentem-se 

despreparados quanto a este procedimento no âmbito da atenção primária.  

“Mais capacitação. Educação permanente deveria dar mais capacitação por 

cada categoria profissional dentro do NASF. Como abordar a um usuário no 

atendimento individual. ” (Fisioterapeuta)  

Quanto à equipe básica, sentem a necessidade de normas que auxiliem na 

uniformização do processo de trabalho, na criação de uma rotina orientadora para as 

equipes básicas exercerem suas atividades. 

“.... Quando você vem trabalhar, ninguém te dá um treinamento. Seria bom 

você ter uns 15 dias, sentar ao lado de uma outra enfermeira para aquela 

enfermeira ir passando. Eu por exemplo estava tralhando na UTI e fui 

colocada aqui no PSF de um mês para outro... A gente tem uma rede grande, 

a gente tem os encaminhamentos, usuário vai para o CTO, para o CAPS... A 
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pessoa fica perdida dentro da própria rede, e perde muito tempo querendo se 

achar. ” (Enfermeira) 

 O estudo mais focalizado na UBS Novo Jerusalém em Teixeira de Freitas 

congrega aspectos limitadores da propagação dos resultados por um lado, mas gera 

alguns pontos de análise que podem ser extrapolados para outros cenários e 

contextos na medida em que nos permite sintetizar o que denominamos subsídios 

para o aprimoramento da formação acadêmica e educação permanente. E como 

resultado não previsto, porém alcançado, o estudo nos permitiu identificar aspectos 

referentes a organização da Rede de Atenção a Saúde em Teixeira de Freitas que 

podem ser aprimorados em contato direto com IES tais como: agendamentos, 

referência e contrarreferência e a própria Política Municipal de Educação Permanente.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como proposta identificar situações vivenciadas no processo 

de trabalho das equipes saúde da família tanto básica quanto de apoio, que podem 

ser melhoradas a partir da formação acadêmica e em serviço.  

Todos profissionais entrevistados tiveram seu ano de formação profissional 

após atualização das DCN, variando entre 2007 a 2017. Partindo do princípio que a 

função da DCN é de fornecer orientações para construção de um Projeto Pedagógico 

de um curso, documento este que traz todas as informações necessárias para 

formação de um profissional, como por exemplo, objetivos do curso, metodologia de 

ensino, matriz curricular contendo as disciplinas e carga horaria distribuídas em 

semestres letivos, foi observado que, na prática, estas informações não estão sendo 

reproduzidas à luz do processo de trabalho destes profissionais.  

Vimos que todos os profissionais tiveram deficiências quanto à formação 

condizente com o SUS, ou seja, os profissionais não se sentiram preparados para 

atuar na APS a partir de uma formação acadêmica. Este déficit na formação foi 

demonstrado em alguns casos pela ausência da disciplina e em outros pela 

metodologia de ensino aplicado a elas, como, por exemplo, a falta de carga horaria 

pratica, permitindo assim ao acadêmico vivenciar experiências que vão além de uma 

área técnica especifica da formação. 



80 
 

Para que a formação possa impactar diretamente no processo de trabalho dos 

profissionais, é preciso que a formação acadêmica possibilite ao estudante vivenciar 

um conteúdo programático capaz de prepara-lo para uma assistência humanística e 

que leve em consideração o conceito ampliado de saúde, com compreensão sobre a 

influência dos determinantes sociais e de saúde no processo saúde doença. 

É preciso que as IES voltem sua visão para formação no SUS, da mesma forma 

em que está voltada para estruturação do conhecimento técnico, como por exemplo o 

investimento em laboratórios, a disponibilização de carga horaria pratica para 

disciplinas voltadas para área técnica. Enfim, é possível identificar que as IES ainda 

estão ofertando uma formação voltada para o tratamento de doenças a partir de uma 

pratica profissional individualizada. 

Por outro lado, o serviço de saúde fortalece as lacunas vivenciadas na 

formação acadêmica. Partindo do pressuposto que não há uma formação em serviço 

sendo ofertada afim de preparar estes profissionais para uma assistência voltada para 

o conceito ampliado de saúde, não há uma uniformização das capacitações 

oferecidas, onde são ofertados cursos que privilegiam algumas categorias 

profissionais. 

Contar com a percepção do profissional acerca da sua necessidade de 

capacitação é fundamental para melhoria do seu processo de trabalho como 

preconizado na proposta da educação permanente. 

A segunda categoria analisada disserta sobre o cumprimento dos atributos da 

APS. Vimos que muitos entraves foram encontrados no cumprimento destes e que 

são atribuídos tanto pela falta de entendimento das equipes referente a estes atributos 

quanto à organização da rede de atenção à saúde que dificulta a continuidade da 

assistência em alguns casos. 

De acordo com Barbara Starfield (2002), os atributos são utilizados como 

parâmetro norteador para o processo de trabalho das equipes, o cumprimento destes 

atributos é condicionante para obtenção de uma assistência condizente com o 

conceito ampliado de saúde. 
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Embora não seja parte do objetivo deste trabalho, o apontamento das 

fragilidades do serviço como de uma forma geral, mas algumas situações levantadas 

pela equipe poderão ser trabalhadas a partir de uma educação permanente, como por 

exemplo, o preenchimento da ficha de contrarreferencia e também a utilização da ficha 

de referência nos encaminhamentos aos especialistas e não somente aos serviços de 

urgência e emergência. 

Por fim entendemos então que melhorias precisam ser acrescidas a formação 

profissional, como atribuição de carga horaria pratica as disciplinas com conteúdo 

programático voltado para APS afim de possibilitar ao acadêmico uma vivencia 

precoce no sistema de saúde. Introdução de metodologias ativas para que o 

acadêmico possa ter contato com situações problemas realísticas. Estabelecer uma 

articulação entre as disciplinas técnicas e o conceito ampliado de saúde de forma a 

permitir um melhor entendimento por parte destes futuros profissionais que o indivíduo 

deve ser visto como um ser humano biopsicossocial. 

Para a equipe entrevistada mostra-se essencial a elaboração de uma formação 

em que as equipes sejam convidadas a refletir sobre suas práticas e a propor soluções 

que fortaleçam os atributos da atenção primária. 

Em linhas gerais, consideramos que o uso das perguntas e respostas do 

PCAtool como parâmetro para a coleta de dados e análise de cada um dos atributos 

mostrou-se um bom instrumento de pesquisa qualitativa na medida em que criou 

condições para uma análise do processo de trabalho da equipe básica e de apoio. 

Recomenda-se que instrumentos desta natureza sejam utilizados para fins de 

identificação das lacunas e planejamento de intervenções que possam superá-las.  

Desta forma, esperamos, com esta pesquisa trazer contribuições para a IES e 

o serviço de saúde do município a fim de melhorar a formação profissional e em 

serviço, para que por meio da educação sejam implementadas ações capazes de 

melhorar a assistência de saúde prestada a população local. 
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APÊNDICE I - ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DE ENTREVISTA 

PROFISSIONAIS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO/A ENTREVISTADO/A 

Sexo: Masculino (  ) Feminino (  )  

Idade:____________________ 

Graduação: __________________________________  

Ano de Formação:__________________ 

Cursos realizados após a graduação:____________________________________ 

Cursos e formações realizadas oferecidas pela Secretaria municipal de saúde: 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

Oferta das disciplinas sobre Estratégia Saúde da família: (      ) presencial (     ) EaD 

Disciplina com carga horaria pratica? (    ) sim (   ) não  

Tempo de trabalho na UBS: _____________________ 

Cargo que ocupa:______________________________________________ 

ACESSO 

 
Quando seu serviço de saúde está aberto e algum usuário adoece, alguém do seu 
serviço o atende no mesmo dia? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
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É fácil para um usuário conseguir marcar hora para uma consulta de revisão de saúde 
(consulta de rotina, check-up) no seu serviço de saúde? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Na média, os usuários têm de esperar mais de 30 minutos para serem atendidos pelo 
médico ou pelo enfermeiro (sem contar a triagem ou o acolhimento)? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 

LONGITUDINALIDADE: 
 
No seu serviço de saúde, os usuários são sempre atendidos pelo mesmo 
médico/enfermeiro? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Você consegue entender as perguntas que seus usuários lhe fazem? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Seus usuários entendem o que você diz ou pergunta a eles? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Você dá aos usuários tempo suficiente para falarem sobre as suas preocupações ou 
problemas? 
 
Com certeza, sim (     ) 
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Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Você conhece mais seus usuários como pessoa do que somente como alguém com 
um problema de saúde? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Você sabe quem mora com cada um de seus usuários? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Você entende quais problemas são os mais importantes para os usuários que você 
atende? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Você conhece o histórico de saúde completo de cada usuário? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Você sabe qual o trabalho ou emprego de cada usuário? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Você teria conhecimento caso seus usuários não conseguissem as medicações 
receitadas ou tivessem dificuldades de pagar por elas? 
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Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Você sabe todos os medicamentos que seus usuários estão tomando? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 

COORDENAÇÃO 
 
Você tem conhecimento de todas as consultas que seus usuários fazem a 
especialistas ou serviços especializados? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Quando seus usuários necessitam um encaminhamento, você discute com os 
usuários sobre diferentes serviços onde eles poderiam ser atendidos?  
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Quando seus usuários são encaminhados, você lhes fornece informação escrita para 
levar ao especialista ou serviço especializado?  
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Você recebe do especialista ou do serviço especializado informações úteis sobre o 
usuário encaminhado? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
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Não sei / não lembro (    ) 
 
Após a consulta com o especialista ou serviço especializado, você fala com seu 
usuário sobre os resultados desta consulta?  
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Você solicita aos usuários que tragam seus registros médicos recebidos no passado 
(ex.: boletins de atendimento de emergência ou relatório hospitalar)? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 

INTEGRALIDADE 
 
Verificação se as famílias podem participar de algum programa ou benefício de 
assistência social. 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Aconselhamento para problemas de saúde mental.  
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 

ORIENTAÇÃO FAMILIAR 
 
Você pergunta aos usuários quais suas idéias e opiniões ao planejar o tratamento e 
cuidado do usuário ou membro da família? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
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Você está disposto e capaz de atender membros da família dos usuários para discutir 
um problema de saúde ou problema familiar? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 

ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA 
 
Você faz visitas domiciliares? Qual critério para você avaliar a necessidade de uma 
visita domiciliar? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Você crê que seu serviço de saúde tem conhecimento adequado dos problemas de 
saúde da comunidade que atende? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 
 
Seu serviço de saúde ouve opiniões e idéias da comunidade de como melhorar os 
serviços de saúde? Através de que método? 
 
Com certeza, sim (     ) 
Provavelmente, sim (    ) 
Provavelmente, não (    ) 
Com certeza, não (    ) 
Não sei / não lembro (    ) 

Entrevistas realizadas a partir de três eixos versando sobre as questões abordadas 

no questionário acima.  A questão será estruturada a partir da resposta obtida e de 

sua correlação com a governabilidade do profissional envolvido e seus processos de 

trabalho.  

Eixo 1 – Análise dos resultados do PCAtool e descrição das atividades 

desenvolvidas: 

 Descreva as ações implementadas 
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 Quais são os desafios presentes no cumprimento dos atributos/atividades? 

 Quais são os avanços/sucessos identificados?  

Eixo 2 – Análise sobre a formação em relação aos atributos/atividades: 

 Em relação a sua formação acadêmica, em que medida você avalia que esta 

te preparou (ou não) para cumprimento deste atributo/realização desta 

atividade? Comentar/dar exemplos  

 Em relação a sua formação durante o serviço (educação continuada 

/permanente) em que medida você avalia que esta te preparou (ou não) para o 

cumprimento deste atributo? Comentar/dar exemplos  

 Em que medida você se sente parte integrante do processo formativo em sua 

equipe? Comentar/dar exemplos 

Eixo 3 – Recomendações para aperfeiçoamento dos processos formativos:  

 Na sua perspectiva, quais são os conteúdos ou metodologias a serem 

trabalhadas durante a formação acadêmica deveriam ser inseridas nos 

currículos?   

 Na sua perspectiva que conteúdo ou metodologia devem ser incorporados nos 

processos de educação permanente? Comentar/dar exemplos  
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APÊNDICE II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome: ............................................................................................................................  

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........  

Endereço:............................................................................Bairro:...............................Cidade:................ 
Telefone: (.....)............................................. Email: ........................................................  
Título do Protocolo de Pesquisa: ANALISE PARTICIPATIVA DE ATRIBUTOS DA ATENÇÃO 
PRIMARIA: SUBSÍDIOS PARA APRIMORAMENTO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E EDUCAÇÃO 
PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA 
Subárea de Investigação: Ciências da Saúde/ Ciências Humanas 
Pesquisador responsável:  Dr. Kátia Maria Braga Edmundo Universidade Estácio de Sá, UNESA – RJ. 
katia@cedaps.org.br. 
Avaliação do risco da pesquisa:  
(X) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  
Objetivos e Justificativa: Analisar os aspectos referentes ao cumprimento dos atributos da Atenção 
Primária em Teixeira de Freitas/Bahia na perspectiva dos profissionais envolvidos, levantando 
subsídios para o aprimoramento da formação acadêmica e em serviço Essa Pesquisa se justifica em 
virtude do avanço da Estratégia Saúde da Família no município de Teixeira de Freitas, fazendo 
necessário o preparo dos profissionais para esta realidade a fim de garantir uma expansão ordenada. 

Procedimentos:  

 A participação consiste em responder a uma entrevista e um questionário sobre o que 
conhece a respeito do projeto citado. Esse instrumento lhe será apresentado se você concordar 
em participar desta pesquisa. 

Riscos e inconveniências:  

 Considerada uma pesquisa com um risco mínimo para os participantes, ou seja, o 
mesmo envolvido em atividades como conversar, andar ou ler. 

Potenciais benefícios:  

 Favorecer reflexão sobre a estruturação das políticas públicas em saúde e sua 
efetividade, e os possíveis empecilhos à sua implementação, através da criação de uma cultura 
avaliativa que possibilite a participação e envolvimento dos vários atores envolvidos do 
processo.  

 Ajudar na organização a formação acadêmica e em serviço do município Teixeira de 
Freitas, possibilitando um crescimento ordenado da Atenção Básica e da Estratégia de saúde 
da Família  

Informações Adicionais:  
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-
mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. Para esta pesquisa, não haverá nenhum 
custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação 
financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar 
bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, descrevendo o estudo: “ANALISE PARTICIPATIVA DE ATRIBUTOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: 
SUBSÍDIOS PARA APRIMORAMENTO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E EDUCAÇÃO 
PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA”. Os propósitos 
desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, 
autorizo a gravação das entrevistas e a posterior transcrição para fins de utilização no estudo, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 
também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 
participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 
o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra 
para o responsável pela pesquisa. Teixeira de Freitas - Bahia, _____ / _______ / _______ 

 
Assinatura do Participante da Pesquisa  Assinatura do Responsável da Pesquisa 


