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RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar em que medida a gestão de recursos humanos e o processo de trabalho desen-
volvido pelas equipes de Saúde da Família impactam positivamente os princípios ordenadores da Estratégia Saúde da
Família. Para a consecução deste objetivo, foi delimitado o marco conceitual, a partir das temáticas da saúde e de
recursos humanos enquanto função administrativa. Para a operacionalização do estudo, do tipo descritivo, foram
escolhidos 2 municípios mineiros: Alfenas e Montes Claros, sobre os quais foram coletados dados secundários dos
profissionais e do processo de trabalho das equipes. Os resultados encontrados salientam as dificuldades dos municí-
pios em cumprir os princípios ordenadores, bem como os problemas associados processo de trabalho, que não pos-
sibilitam a inversão do modelo de Atenção Primária à Saúde. Em linhas gerais, ficaram evidentes as limitações da
Estratégia Saúde da Família à luz da gestão de recursos humanos.

Palavras-chave: Recursos humanos na saúde. Atenção primária à saúde. Estratégia Saúde da Família. Princípios orde-
nadores da Atenção Primária à Saúde.
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O objetivo deste trabalho é descrever e analisar em que medida a Gestão de Recursos Humanos (GRH) auxilia na
consecução dos princípios ordenadores da Estratégia Saúde da Família, a partir de um estudo de caso em dois
municípios do estado de Minas Gerais: Alfenas e Montes Claros.

Para situar a reflexão proposta por este trabalho, é importante vislumbrar as transformações do Estado brasileiro
que refletiram no setor de saúde, as reformas às quais este setor foi submetido e a interface com a gestão de recursos
humanos. É necessário também compreender a evolução da função Recursos Humanos (RH) nas organizações e situar
como se encontra a discussão sobre Recursos Humanos na Saúde (RHS).

Inicialmente, as constantes mudanças no cenário mundial que afetaram o mercado de trabalho e as relações trabalhistas
e influenciaram determinantes políticos, econômicos, sociais e organizacionais também impactaram de maneira substan-
cial a gestão de recursos humanos na esfera pública.

No setor público, essas modificações exigiram a tomada de decisões para adaptar-se às variantes inerentes ao novo
contexto produtivo e demandaram uma série de reflexões acerca do papel da gestão de recursos humanos, suas pos-
sibilidades e tendências, sobretudo quanto aos desafios de assegurar a eficiência e a qualidade no atendimento aos
usuários dos diversos serviços prestados (PIERANTONI, 2001).

O setor de saúde acompanhou, em certa medida, esse movimento, que requer maior capacidade de adaptação aos
processos gerenciais amplamente utilizados na esfera privada, a partir do desenvolvimento de critérios de eficácia
mais afeitos à lógica da prestação de serviços públicos: bem estar social, satisfação do usuário e cidadania (PIERANTONI,
2001). Essa adaptação ocorreu, sobretudo, quanto à distribuição de recursos financeiros e materiais, e à pactuação
de metas entre os municípios e o Ministério da Saúde.

O Estado brasileiro, diante desse contexto, optou por adotar soluções de ajuste de contas e direcionou suas ações
para o desenvolvimento de instrumentos de controle tendo em vista a sustentabilidade fiscal, uma vez que o país
passara por graves crises em decorrência do déficit da máquina pública no início dos anos 1990 (VIANA e DALPOZ,
2005).

A opção de controlar os gastos públicos acabou por induzir a promoção de reformas de ordem quantitativa no que
diz respeito aos recursos humanos, com a redução do quadro de pessoas, e a adoção de medidas que modificaram
profundamente a relação entre trabalho e trabalhador, ao tangenciar questões como direitos e vantagens adquiridos,
relações trabalhistas e estrutura de carreiras no setor público (OPAS, 2001).

15
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Essa orientação de encarar Recursos Humanos enquanto um gerador de despesas, efetuando cortes sempre que
necessário, dificultava sua inserção de forma efetiva na discussão de políticas públicas, o que acabou por ocorrer,
embora de forma pouco estruturada, somente após a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1990,
a partir das iniciativas dos órgãos coordenadores e financiadores, e das Conferências Nacionais de Recursos
Humanos em Saúde (VIEIRA, 2005).

Essas discussões, todavia, permaneceram, em grande, parte no campo do debate. E ainda hoje, o que se observa na
literatura é um discurso exaustivo sobre a necessidade de introduzir definitivamente a Gestão de Recursos Humanos
nas políticas públicas de saúde e de avançar na construção de evidências estruturadas diante das lacunas e desafios a
serem enfrentados neste campo.

Ao longo da década de 1990 algumas iniciativas de inserção dessa temática foram tomadas, mas o que se percebe é
que a ênfase era dada às questões clínicas e de saúde, enquanto o gerenciamento ficava à margem da discussão. Com
a descentralização administrativa dos serviços de saúde, que passaram à responsabilidade do Governo Federal para
o municipal, a situação de Recursos Humanos foi agravada.

Esse agravo ocorreu, em grande parte, pela transferência de responsabilidade (descentralização), que não foi acom-
panhada pela capacitação em nível local, fazendo com que os municípios se deparassem com uma nova realidade,
com a qual não estavam preparados para lidar (PIERANTONI,VARELA e FRANÇA, 2004).

Soma-se a esse fato a implantação da Estratégia Saúde da Família, definida como estratégia estruturante do SUS, a
qual alterou a forma de oferta de serviços de saúde à população e passou a focalizar os indivíduos de forma integral,
preconizando que a assistência passaria por ações de promoção, prevenção e cura, e que deveria se dar de acordo
com um conjunto de princípios, chamados “ordenadores” por serem os pilares da Atenção Primária à Saúde (APS)
(BRASIL, 1997).

Além disso, o processo de trabalho pensado para a Saúde da Família rompia com os padrões até então utilizados,
pautados no atendimento à demanda espontânea da população e às condições agudas. A instituição de uma equipe
multidisciplinar na Saúde da Família alterou a lógica da saúde quanto à organização do trabalho, voltada para a focalização
na comunidade e para uma abordagem familiar, além de uma assistência integral com ênfase em condições crônicas
(PUSTAI, 2004).

Dessa forma, a demanda por ações de Recursos Humanos ficou mais evidente, destacando a necessidade de articu-
lação da gestão com este novo conceito de oferta de serviços de saúde, que inclui, dentre outras, ações específicas
voltadas às práticas dos profissionais no âmbito da Saúde da Família.

A configuração atual da saúde pública e a importância da Saúde da Família como estratégia de organização do sis-
tema de saúde é que consubstanciam a proposta deste estudo, a partir da introdução da GRH, na perspectiva de levan-
tar informações sobre a existência de evidências que corroborem as ações desenvolvidas pela gestão no âmbito de
RH.

Atualmente, a GRH desenvolve suas ações com o propósito de contribuir com as organizações para o alcance de seus
objetivos, a partir de conceitos desenvolvidos nas organizações industriais. No âmbito do setor de serviços, do qual
a saúde é integrante, as ações de RH não estão ligadas somente à dimensão estática dos subsistemas de atração,
retenção, compensação, avaliação e coordenação, mas também ao processo de trabalho.

O processo de trabalho é conceituado como a forma que a organização estrutura os recursos para o trabalho
(humanos, de estrutura e financeiros), tendo como pressupostos a divisão de tarefas e o estabelecimento de
critérios, normas e regras, definindo, assim, os objetivos a serem alcançados.

Do ponto de vista histórico, a discussão sobre gestão do processo de trabalho remonta ao final do século XIX e iní-
cio do XX, com as proposições de Ford e Taylor1 acerca da organização do trabalho e dos sistemas de gestão, com o
advento do fordismo e do taylorismo, envolvendo a divisão e especialização do trabalho e os estudos sobre adequação

16 1 Autores dos primórdios da Administração aos quais são atribuídas as primeiras tentativas de racionalizar o conhecimento em administração no intuito de alcançar
padrões superiores de eficiência.

Corpo de texto - PUB 04.qxp  20/10/2009  17:07  Page 3



dos homens às máquinas (PALLOIX, 1988).

No âmbito de RH, o processo de trabalho é discutido a partir de dois subsistemas: a) o de atração envolve a dis-
cussão acerca do conteúdo do trabalho e dos critérios de seleção do profissional mais adequado ao cargo; b) de
desempenho/avaliação – realizado a partir da demanda de inserção direta da função de RH nos resultados organiza-
cionais, sendo que desta forma estaria no escopo das ações desta função a organização do trabalho (fluxo, materiais
e formato – linha de produção, células de trabalho, organização matricial, organização por projetos e equipes mul-
tidisciplinares).

Embora o processo de trabalho não seja considerado uma atividade exclusiva de RH na literatura da gestão, a dis-
cussão em saúde tem uma característica distinta, que permite incorporar esta dimensão ao escopo de RH. Em
serviços de mão de obra intensiva, o processo de trabalho encontra-se diretamente ligado à GRH porque, segundo
a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a

[...] gestão de recursos humanos inclui a teoria, as decisões e as intervenções sobre os processos inerentes
ao desempenho dos recursos humanos de saúde em sua contribuição à atenção da saúde da população,
em uma instituição especializada (o serviço de saúde) que é o lugar onde atua tecnicamente e torna seu contrato
de trabalho efetivo.  (OPAS, 2001, p. 3 - grifo do autor).

O setor de saúde se diferencia das organizações industriais por utilizar mão de obra intensivamente. Por isso, nas
palavras de Peduzzi (2001, p. 106), “os profissionais exercem autonomia técnica. Esta é concebida como a esfera de
liberdade de julgamento e de tomada de decisão frente às necessidades de saúde dos usuários.” Dessa forma, os
profissionais são responsáveis pela organização do trabalho e por seu fluxo, passando a ser responsabilidade de RH
garantir a melhor forma de organização do trabalho.

De maneira geral, entende-se que a função recursos humanos e o processo de trabalho estão intrinsecamente liga-
dos, e por isso, não devem ser tratados separadamente. Nessa perspectiva, analisar a gestão de RH na Saúde da
Família significa estabelecer uma relação entre a gestão e os resultados esperados com a Saúde da
Família, os quais podem ser observados por meio do cumprimento dos seus princípios ordenadores.

A FIGURA 1 apresenta as relações de interdependência entre os conceitos-chave deste estudo.

FIGURA 1 
A interdependência das ações de RH e do processo de trabalho

Fonte: elaborada pela autora 17
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Este trabalho poderá, desse modo, levantar informações relevantes para ampliar o quadro sobre possibilidades de
RH em saúde, o que vai ao encontro da proposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) para curto e médio prazo
em termos de orientação estratégica: a) o fortalecimento de práticas gerenciais; e b) estudos de implementação e
impacto das políticas de RH (PIERANTONI, FRANÇA e VARELA, 2004).

Dada essa configuração, foi estruturado um estudo descritivo em dois municípios mineiros – Alfenas e Montes
Claros – a partir de informações sobre os profissionais que atuam na Saúde da Família (vínculo, remuneração, tempo
de trabalho e treinamentos) e a organização do processo de trabalho das equipes de saúde da família (captação,
atendimento e tratamento). Além disto, foi realizada uma análise documental que incluiu a legislação do setor e os
documentos produzidos pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.

O estudo da estratégia Saúde da Família em Minas Gerais torna-se cada vez mais relevante pela sua força no estado.
De acordo com o 1º censo de recursos humanos da Atenção Primária à Saúde em Minas Gerais (2006), 59,3% das
Unidades Básicas de Saúde (UBS) atendem exclusivamente pela Saúde da Família e outras 14,4% atendem por esta
e pelo modelo convencional, ou seja, têm estrutura mista. Dessa forma, mais de 73% das unidades atendem na
estratégia de saúde da família. Além disto, 67,9% (37.889) dos profissionais da APS estão na Saúde da Família. É
importante destacar que existe neste universo uma variedade de categorias profissionais envolvidas, com suas especi-
ficidades quanto à regulação do trabalho, remuneração, vínculo e qualificação exigida, dentre outras variáveis de
recursos humanos.

A expressiva participação da estratégia Saúde da Família na APS, somada aos fatores censitários dos profissionais
abordados no estudo supracitado, remete à GRH dois desafios: a) formular políticas adequadas que incluam a diver-
sidade encontrada no estado em termos de distribuição geográfica, porte dos municípios e demandas populacionais
pelos serviços de saúde; e b) estruturar a área de RH conforme nova organização do trabalho proposta pela Saúde
da Família.

Este trabalho encontra-se dividido em quatro seções. Na primeira, tem-se a discussão conceitual dos temas associa-
dos às temáticas da saúde, recursos humanos, bem como às inter-relações das mesmas. Na segunda, descreve-se o
roteiro metodológico da pesquisa, evidenciando as etapas do trabalho até a elaboração do esquema analítico da dis-
sertação. Na terceira, procede-se à apresentação dos dados. Na quarta, os dados são analisados à luz do marco con-
ceitual. Na quinta formulam-se as considerações finais e a proposta de novos estudos.
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O marco conceitual deste trabalho está estruturado a partir de dois campos temáticos: Saúde e Recursos Humanos
(Figura 2).

No primeiro campo, apresenta-se um breve histórico da saúde, chegando à concepção e implementação da estraté-
gia Saúde da Família, passando pela constituição do SUS e pela proposta da APS. O segundo aborda como se deu
processo de inserção de Recursos Humanos na temática da saúde e apresenta a discussão conceitual de RH nas orga-
nizações, destacando a evolução de ambas ao longo do tempo, as limitações, as necessidades atuais e suas tendências
e proposições para o futuro. Em ambos, encontra-se a discussão sobre o processo de trabalho enquanto produto da
dimensão de RH e na lógica da saúde.

FIGURA 2 
O esquema conceitual do estudo

Fonte: elaborada pela autora 21
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Esta construção teórica permite explicitar primeiramente o objeto de estudo, a estratégia Saúde da Família, seus
antecedentes históricos e a importância atribuída a ele como estratégia para reorganização dos SUS. No tocante à
temática Recursos Humanos, o objetivo é apresentar a interface entre RH e a saúde, passando pela dimensão históri-
ca, o desenvolvimento de RH enquanto saber e o desenvolvimento de Recursos Humanos em Saúde, as demandas
atuais das duas áreas e os problemas enfrentados pela saúde, em especial pela APS.

2.1. Concepção do Sistema Único de Saúde e suas diretrizes 

Para compreender a história recente do sistema brasileiro de saúde, é necessário, inicialmente, situar a saúde como
prática social influenciada por aspectos políticos e econômicos, e pelo espaço em que se manifesta. Marcados por
momentos que remontam ao século passado, os modelos de saúde no Brasil podem ser divididos tendo como referência
os projetos do Estado relativos a este setor (NUNES, 2000).

Até a década de 1950 o modelo foi centrado no pólo rural, uma vez que a economia era agrícola-exportadora.Tinha
por objetivos investigar e conter as epidemias e endemias, utilizando-se do avanço da medicina enquanto conheci-
mento científico (a “Era das vacinas e dos medicamentos”), combatendo o charlatanismo. No entanto, este modelo
foi cedendo espaço para um novo arranjo, a partir das modificações estruturais da sociedade (PUSTAI, 2004;
NUNES, 2000).

Com a mudança do centro econômico para as cidades, a partir da década de 1960, o modelo de saúde torna-se foca-
do na massa de trabalhadores que movimentava a economia e que necessitava atendimento médico. Nesse momen-
to era idealizada e operacionalizada a medicina previdenciária, que foi estabelecida por lei. O acesso a este outro “sis-
tema” dava-se a partir do pertencimento às categorias profissionais reconhecidas, às quais foram dadas proteção
social, incluindo a saúde. Esta modalidade deveria dar todo o suporte ao trabalhador (MANSUR, 2001).

A medicina previdenciária seguiu paralela ao sistema de saúde, mesmo no período em que prevalecia a força da
ditadura, momento em que ocorreram a centralização político-administrativa e a decisão de incentivar a expansão
dos serviços privados de saúde, o que culminou no acesso restrito ao sistema e reforçou a medicina enquanto práti-
ca curativa (PUSTAI, 2004).

Em 1986, com a VIII Conferência Nacional de Saúde, iniciou-se o processo de construção do SUS, com a criação do
Sistema Único Descentralizado de Saúde (SUDS), que trouxe a discussão da municipalização dos serviços e, con-
comitantemente, iniciava-se a elaboração da nova Constituição Federal, que tinha como responsabilidade desen-
volver as bases do novo sistema de saúde: o SUS (MENDES, 2006; PUSTAI, 2004; COSTA, 2004).

A implementação do SUS foi uma tentativa de romper com os modelos anteriores, tendo em vista seu esgotamen-
to. Entretanto, ocorreu em um momento desfavorável, dada a ascensão neoliberal, em que políticas sociais e a inter-
venção forte do Estado não faziam parte dos projetos de organizações internacionais que financiavam o país
(NORONHA et alii, 2004). Era notável que este modelo fosse (e é) um desafio político e administrativo.

Um dos principais desafios para a consolidação do SUS, portanto, é resolver os problemas histórico-estruturais
do sistema de saúde, com destaque para a superação das profundas desigualdades em saúde, compatibilizando
a afirmação da saúde como direito de cidadania nacional com o respeito, diversidade regional e local. Isso
implica uma mudança substantiva no papel do Estado nas três esferas de governo, o fortalecimento da gestão
pública com finalidades diferenciadas no âmbito nacional, estadual e municipal, a definição de competências
para cada esfera de governo e o desenvolvimento de ações coordenadas, buscando articular princípios
nacionais de política com decisões e parâmetros locais e regionais. (NORONHA et alii, 2004, p. 47).

O Sistema Único de Saúde foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis Orgânicas da
Saúde n. 8.080 e n. 8.142, em 1990, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade que prevalecia na
assistência à saúde da população brasileira (BRASIL, 1990; PUSTAI, 2004). Essas leis estabeleceram, dentre outras,
as diretrizes para o funcionamento do sistema: o acesso universal, a equidade e a integralidade.
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a) O acesso universal aos serviços públicos de saúde (universalidade) garante que qualquer cidadão deve
conseguir entrar em qualquer nível do sistema, não segregando nenhum tipo de população (urbana ou
rural), incluindo os não-contribuintes previdenciários (BRASIL, 1990; BRASIL, 2004).

b) Com o princípio da equidade, o objetivo do SUS era tornar-se um importante mecanismo de promoção
à saúde, ofertando serviços com qualidade, adequados às necessidades da população e em condições de
igualdade, não sendo observadas as condições econômica, social, cultural ou religiosa (BRASIL, 1990).
Pustai (2004), ressalta que este princípio não conseguiu sair do papel pelos diversos obstáculos encontrados,
sobretudo para a população dos estratos sociais mais baixos, que consegue chegar ao nível primário, mas
enfrenta grandes dificuldades para ascender no sistema, pela falta de fluxos adequados em todos os níveis
de complexidade.

c) A integralidade significa que as ações individuais e coletivas devem ser articuladas no mesmo sistema e
devem incorporar prevenções, atendimentos curativos e reabilitações, saindo do enfoque centrado na
doença e dando ênfase também às ações de promoção à saúde. Esta diretriz foi incorporada por haver uma
separação clara no modelo anterior entre as ações de prevenção, de responsabilidade do Ministério da
Saúde, e as ações curativas, vinculadas ao Ministério da Previdência (BRASIL, 1990; PUSTAI, 2004;
PRADO, 2005). Para o Ministério da Saúde, a integralidade está ligada à concepção de que o ser humano
é indivisível, e assim também deve ser o sistema de saúde, que, ao prestar serviços nos diversos níveis de
complexidade, deve ser capaz de realizar uma assistência integral ao indivíduo. Para tanto, o enfoque do
atendimento deve sair da especialidade – divisão do trabalho médico – e da doença e migrar para o indivíduo
e para o atendimento integral de prevenção, prática curativa e promoção (BRASIL, 1990;TAKEDA, 2004).

Essas três diretrizes do Sistema Único de Saúde marcam notadamente o rompimento com as políticas de saúde
implantadas no país em momentos anteriores e estabelecem uma nova forma de ofertar serviços aos cidadãos: eqüi-
tativa, integral e universal. Além de resolver os problemas oriundos de outros sistemas, o SUS objetivava avançar,
por meio dos mecanismos de regulação e de uma estrutura institucional e decisória, com a proposta de um sistema
de saúde hierarquizado e descentralizado nos âmbitos administrativo e operacional (BRASIL, 1990).

Para ser implementada, a descentralização, ou municipalização da saúde, foi regulamentada pela Lei Federal n.
8.080, de 1990, que estabeleceu as atribuições e funções de cada ente federativo. Em linhas gerais, ao Governo
Federal compete a formulação, a definição e a coordenação de políticas e do planejamento das ações do SUS, bem
como as normatizações pertinentes. Os governos estaduais, por intermédio das Secretarias Estaduais de Saúde, terão
o papel de coordenar e acompanhar as ações de saúde, auxiliar na formulação de políticas e promover a descentraliza-
ção dos serviços e das ações de saúde. Aos municípios cabem a gestão e a execução dos serviços públicos de saúde.

De acordo com o Noronha et alii (2004) essas atribuições podem também ser agrupadas em quatro grandes eixos:
a) formulação de políticas e planejamento; b) financiamento; c) coordenação, regulação, controle e avaliação de
ações, bens e serviços do sistema de saúde e d) prestação direta de ações e serviços de saúde.

A descentralização emergiu do intuito de redistribuir o poder político e administrativo entre os entes federativos,
chegando à operacionalização no nível municipal, que permitiria maior resolutividade do sistema (PUSTAI, 2004;
BRASIL, 2004).

Com a hierarquização os serviços de saúde são separados por nível de complexidade e o acesso da população deve
se dar a partir do nível primário de atenção, que deve ser capaz de solucionar os principais problemas locais. A
regionalização é fundamental à implementação do SUS, na medida em que organiza os serviços de saúde a partir de
áreas geográficas delimitadas e com a definição da população atendida (BRASIL, 2004; PUSTAI, 2004).

A regionalização destaca-se quando se evidencia a complexidade de estabelecer uma política nacional de saúde em
que se leva em conta as características de um país como o Brasil, com grande extensão territorial, desigualdades em
diversos níveis e características culturais tão distintas. Por esta via seria possível desenvolver ações focalizadas, tendo
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como referências as especificidades regionais.

Mesmo com todas as diretrizes, os papéis definidos para os entes federativos e o aparato legal que suportava o sis-
tema de saúde, muitas foram, e ainda são, as dificuldades enfrentadas com a descentralização dos serviços, sobretu-
do por parte dos municípios, que receberam uma nova demanda sem estarem preparados para arcar com as
atribuições delegadas e com a responsabilidade de desenvolver e gerenciar o sistema de saúde em nível local
(PIERANTONI,VARELLA e FRANÇA, 2004).

É imprescindível ressaltar que não houve um movimento de transferência de capacidade administrativa para o nível
local, e essa deficiência permanece nos municípios ainda hoje, sobretudo na APS, que foi escolhida como o centro
estruturante do SUS. Para compreender estes desafios, é necessário conhecer a Atenção Primária à Saúde, sua base
histórica e conceitual, bem como sua proposta de ser estratégia de organização do Sistema Único de Saúde a partir
da Saúde da Família.

2.2. Atenção Primária à Saúde

A concepção moderna de Atenção Primária à saúde surgiu em 1920, no Reino Unido; organizava o sistema de
serviço de saúde em três níveis: os centros primários; os secundários; e os hospitais de ensino. Diversos sistemas de
saúde derivam dessa concepção, incluindo o SUS (MENDES, 2002; STARFIELD, 2002).

A atenção primária à saúde só foi discutida mundialmente na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários
de Saúde, em 1978. Surgiu daí um conceito detalhado do que seriam os cuidados na APS (TAKEDA, 2004). O tre-
cho abaixo apresenta parte da declaração da Organização Mundial de Saúde documentada nesta conferência.

[...] cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas
e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante
sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase de seu desenvolvimento,
no espírito de autoconfiança e automedicação. Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país,
do qual constituem a função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico
global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade
com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos
lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de
assistência à saúde (OPAS, 1978, p. 2 e 3).

No Brasil, a atenção primária deu seus primeiros passos no início dos anos de 1940 com a concepção do Serviço
Especial de Saúde Pública (SESP), que foi pioneiro na criação de unidades de atenção primária à saúde, as quais articulavam
ações preventivas e curativas, mesmo que restritas ao campo das doenças infecciosas; o que configurou o primeiro
ciclo de expansão da APS. Em meados dos anos 60 a atenção primária desenvolveu-se nas Secretarias Estaduais
seguindo, ainda, o modelo proposto pelos SESP e incorporando a este a atenção médica a grupos dirigidos
(MENDES, 2002, 2006).

Na década de 1970 iniciou-se a expansão de cobertura da APS. O Programa de Interiorização das Ações de Saúde e
Saneamento (PIASS) foi o programa por meio do qual as ações de atenção primária atingiram escopo nacional, o que
definiu o segundo ciclo de expansão da APS no Brasil.

Na década de 1980, por meio das Ações Integradas de Saúde (AIS) ocorreu o terceiro ciclo de expansão da rede de
atenção primária, marcado pela expansão da cobertura. Posteriormente, em 1987, ambos foram substituídos pelo
Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o qual foi finalmente substituído pelo SUS, em 1990.

O SUS, em seu processo de descentralização, foi responsável pelo quarto ciclo de expansão da rede de atenção
primária, ocorrido na época da transferência da rede de atenção primária do Estado para os municípios. Nesse perío-
do ocorreu, também, o aumento significativo das unidades básicas de saúde, assim como uma maior discussão acer-
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ca da proposta da APS no novo sistema (MENDES, 2002).

A proposta da APS consiste em responder às necessidades populacionais, observando o contexto no qual ocorre a
enfermidade.Além disso, é a porta de entrada do indivíduo no sistema de saúde, por onde é possível chegar aos demais
pontos da rede (TAKEDA, 2004).

A atenção primária responde às necessidades de saúde da população, realizando serviços preventivos, curativos,
reabilitadores e de promoção da saúde; integra os cuidados quando há mais de um problema; lida com o
contexto no qual existe a enfermidade; e influencia as respostas das pessoas a seus problemas de saúde. 
(TAKEDA, 2004, p. 79).

Mendes (2002, 2006, 2007), Starfield (1994) e Sampaio (2004) explicam que os sistemas de saúde que se organi-
zam tendo como referência a atenção primária apresentam maior eficácia e qualidade, e são mais equitativos. A este
tipo de organização da saúde associam-se menores custos, melhores níveis de saúde, maior satisfação da população
com o serviço e menor utilização de medicamentos.

No debate sobre a APS três referências são discutidas como forma de se desenvolver este tipo de atenção:

a) De forma seletiva, está voltado para a população de regiões desfavorecidas, utilizando tecnologia simples
e com baixo custo e que utiliza tecnologia simples;

b) Como o nível primário do sistema de serviços de saúde, de modo a estruturar o sistema e ser a sua
porta de entrada, tem como orientação a resolução dos problemas mais comuns de saúde da população;

c) Pode ser compreendido como estratégia de organização do sistema de serviços de saúde, apresentando-se
como forma de apropriar, recombinar, reorganizar e reordenar os recursos do sistema para satisfazer as
necessidades da população com alto grau de resolução (MENDES, 2002; 2006).

Atualmente, no caso brasileiro, a atenção primária a saúde é idealizada como a estratégia de organizar os serviços de
saúde integrando todos os seus aspectos.

Enquanto estratégia de organização do sistema de serviços de saúde, a partir da APS os sistemas podem apresentar-se
de forma fragmentada ou integrada. Em sistemas fragmentados, a organização se dá segundo uma complexidade
crescente, numa forma piramidal, em que cada nível apresenta conceitos e tecnologias mais avançados que o ante-
rior. Neste modelo, a atenção primária corresponde ao primeiro nível. Ou seja, é considerado o mais simples e o
que demanda recursos básicos. Além disso, este modo de organizar os serviços de saúde está voltado para o atendi-
mento a condições agudas (MENDES, 2002).

Os sistemas integrados se estabelecem a partir da configuração de uma rede horizontal integrada, na qual a atenção
primária é o centro de comunicação e a porta de entrada. Desta forma, não há hierarquia e o atendimento é volta-
do para as condições crônicas. A figura 3 apresenta os dois tipos de sistemas possíveis na atenção primária à saúde.
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FIGURA 3 – Alternativas à organização do sistema de saúde2

Fonte: Mendes (2002)

Para Mendes (2002, 2007), o modelo de atenção integrada é superior ao modelo hierarquizado por concentrar a
atenção em doentes crônicos e fortalecer a APS enquanto cuidado integral. A Organização Mundial de Saúde, no
ano de 2003, ratifica a argumentação deste autor e ainda propõe que os sistemas de saúde sejam organizados dessa
forma, por estarem associados à diminuição no uso dos serviços e, por conseqüência, dos gastos sanitários. O quadro
1 sistematiza e explicita as características e diferenças de condições agudas e crônicas.

QUADRO 1
Diferenças entre problemas oriundos de condições agudas e crônicas

Fonte: adaptado de Andrade (2004) e a partir de Mendes (2005)

A orientação da OMS torna-se cada vez mais coerente ao se avaliar a transição demográfica e as tendências de envelhecimen-
to da população. Segundo estimativa do IBGE, em 2030 15% da população brasileira, ou seja, mais de quatro milhões
de pessoas, será idosa. Este dado reforça a necessidade de um sistema de saúde que seja capaz de lidar com as doenças
provenientes do envelhecimento da população. Além disso, as causas de mortalidade e de internações no SUS têm
hoje outra composição; passaram de infecto-contagiosas para as crônico-degenerativas (MENDES, 2007).

26
2 O termo atenção básica é utilizado para referir-se às ações no nível primário, sendo questionado por não traduzir o que de fato representa a atenção primária,
mas largamente utilizado, sobretudo pelos órgãos e instituições de saúde.
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A partir da leitura do quadro 1, torna-se evidente que o arranjo da APS a partir das condições crônicas demanda
uma organização distinta do sistema, ou seja, uma mudança na forma de abordar a população e suas carências, na
estrutura disponível para a prestação dos serviços e, principalmente, no processo de trabalho dos profissionais diante
das “novas” características clínicas dos pacientes (variedade de diagnóstico, ênfase na prevenção das doenças e acom-
panhamento do indivíduo em diferentes estágios) e dos problemas que apresentam.

Nessa perspectiva de mudança, foi estabelecido também um conjunto de princípios, chamados “ordenadores”, que
regem o funcionamento de uma atenção primária de qualidade e são os pilares: primeiro contato; longitudinalidade;
integralidade; e coordenação. Mendes (2002) destaca também o foco na família e a orientação comunitária como
fatores importantes do contexto socioeconômico e cultural e alerta que devem ser considerados como parte dos
atributos da Atenção Primária. Starfield (2002), Andrade et alii (2004) e Mendes (2002) explicitam tais princípios:

a) Primeiro contato refere-se ao serviço que atua como a “porta de entrada” do usuário ao sistema de saúde
cada vez que um novo problema é apresentado. Um serviço torna-se porta de entrada quando a população
e a equipe o identificam como primeiro recurso de saúde (TAKEDA, 2004). Dessa forma, espera-se que a
atenção em seu nível primário tenha por finalidade selecionar a melhor fonte de atenção aos problemas dos
usuários. O princípio do primeiro contato remete aos conceitos de acessibilidade e acesso, que, muitas
vezes, são usados de forma ambígua. A acessibilidade se refere à possibilidade de as pessoas chegarem aos
serviços e é influenciada por aspectos geográficos, que se relacionam à distância, tempo e transporte para
obter o cuidado, e socio-organizacionais de disponibilidade, com relação a horário, filas, recursos e outras
barreiras dessa ordem que dificultam o atendimento. Por sua vez, o acesso “é a forma como a pessoa exper
imenta essas características do seu serviço de saúde” (STARFIELD, 2002, p. 225).

b) Longitudinalidade diz respeito à existência de uma fonte regular de atenção ao longo tempo, que contribui
para a formação de um vínculo entre o usuário e os profissionais da saúde. Por mais que tenha sentido
semelhante ao de “continuidade”, o termo longitudinalidade reflete melhor esse princípio, pois a continuidade
da atenção pode ser interrompida quando necessário (MENDES, 2002). O princípio da longitudinalidade
evidencia a relação pessoal entre a equipe de saúde e as famílias, o que otimiza a utilização do serviço. O
usuário deve reconhecer que existe uma fonte de atenção pronta a recebê-lo a qualquer momento, independente
do tipo de problema. Por sua vez, os profissionais de saúde devem estar aptos a prestarem uma atenção
focada nas pessoas, e não nas doenças. Dentre os benefícios da adoção do princípio da longitudinalidade,
apontam-se: menor utilização de serviços; melhor atenção preventiva; atenção mais oportuna e adequada;
menos doenças; melhor reconhecimento dos problemas dos pacientes; menos hospitalizações; e custo total
mais baixo.A continuidade da relação com o mesmo profissional parece estender ainda mais esses benefícios.
O cumprimento de horário integral pelos profissionais é facilitador da longitudinalidade, enquanto a rotatividade
de profissionais dificulta a formação do vínculo com os usuários por mais tempo (STARFIELD, 2002;
BRASIL, 2004).

c) Integralidade é entendida como a capacidade de reconhecer, atender e orientar ações baseadas na diversidade
dos problemas de determinada população. Um cuidado integral é aquele que é capaz de lidar com os prob
lemas de saúde da população, seja resolvendo-os, seja permitindo que o paciente tenha acesso aos serviços
que não são do escopo da atenção primária. Conforme Starfield (2002, p. 1.418), ela deve ser avaliada
“através do exame da variedade de serviços disponíveis (um aspecto estrutural) e o reconhecimento das
necessidades (um aspecto processual)”. No caso do Brasil, a percepção desse princípio parece ir além,
englobando também seu caráter contínuo e coordenado (CONILL, 2004; SAMPAIO, 2004). O princípio
da integralidade, também chamado de “abrangência”, está claramente ligado ao planejamento e à programação
das ações com base nos problemas identificados nas populações adscritas. Envolve, portanto: a capacidade
de realização de um diagnóstico preciso; a disponibilidade de recursos; a adequação às demandas da população;
e a capacidade resolutiva. Surge daí a necessidade da equipe de saúde buscar um “equilíbrio entre a resolutividade
da clínica individual e as ações coletivas de caráter preventivo e promocional.” (BRASIL, 2004, p. 29). Os
benefícios da integralidade estão relacionados com aqueles gerados pelas ações preventivas e com a efetividade
alcançada quando as ações estão alinhadas com as reais necessidades da população.
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Corpo de texto - PUB 04.qxp  20/10/2009  17:16  Page 14



d) Coordenação consiste no funcionamento de forma integrada dos níveis primário, secundário e terciário.
Como define Starfield (2002), o princípio da coordenação define o estado de harmonia numa ação ou
esforço em comum. Para garantir a coordenação do serviço de saúde, é primordial a existência de um sistema
de informação unificado que permita lançar e consultar dados da história clínica dos usuários em todos os
níveis de atenção. Como benefício, o princípio da coordenação garante o acesso às informações necessárias
nos processos de encaminhamento aos níveis mais complexos. No sentido contrário, permite que os
serviços especializados forneçam as recomendações necessárias para que os profissionais da atenção
primária reassumam o tratamento e o acompanhamento dos usuários com problemas de saúde. Contudo,
Starfield (2002, p. 409) aponta os desafios para o cumprimento do princípio da coordenação, que consis
tem basicamente na “multiplicidade de motivos para encaminhamento” e nas “dificuldades técnicas na transferência
e reconhecimento de informações geradas em diferentes lugares”.

e) Centralização na família considera a família como o foco da atenção primária, exigindo dos profissionais
das equipes uma compreensão integral e sistêmica, e conhecimentos sobre os membros das famílias atendidas
e os seus problemas de saúde. Dessa forma, é possível considerar o contexto familiar e sua exposição a
ameaças à saúde, incluindo as situações de escassez de recursos (STARFIELD, 2002).

f) Orientação comunitária está relacionada a uma abordagem mais ampla da atenção, chegando ao ponto
de exigir o conhecimento de aspectos sociais das comunidades atendidas, uma vez que esses aspectos interferem
nas necessidades dessas populações (STARFIELD, 2002). Envolve, portanto, o entendimento da realidade,
do território, do contexto socioeconômico, de recursos recreativos, religiosos, políticos ou filantrópicos
que envolvem as pessoas de uma mesma localidade, além, é claro, dos problemas de saúde que decorrem 
dessa realidade (BRASIL, 2004).

Esses princípios marcam a mudança de direção do tipo de atenção que era oferecida à população. O conceito de APS
como atenção seletiva torna-se limitado, sendo necessária uma alternativa ao modelo tradicional para que seja pos-
sível cumprir tais princípios. Nesse momento, algumas iniciativas despontaram no país com a proposta de modificar
essa situação. No entanto, grande parte ficou restrita aos locais em que foram pensadas, sendo destaque somente o
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)3, criado no Ceará, que apresentou resultados expressivos na
redução de índices de mortalidade infantil (MENDES, 2002). O êxito deste programa aliado à necessidade de incor-
porar novos profissionais para ampliar o escopo da estratégia, culminou na criação do Programa Saúde da Família
(MENDES, 2002;VIANA e DAL POZ, 2005).

É nesse contexto que a Estratégia Saúde da Família é implementada enquanto política pública foi adotada como prioritária
para a organização da atenção primária e do SUS, de acordo com as diretrizes do sistema (Ministério da Saúde,
1997). Com a implementação do programa ocorreu o quinto ciclo de expansão da atenção primária no Brasil, mar-
cado por uma expansão tanto quantitativa quanto qualitativa (MENDES, 2002).

A Portaria n. 648/06 aprovou a Política Nacional da Atenção Primária estabelecendo a revisão de diretrizes e nor-
mas para a organização da APS para a Estratégia Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
Tal portaria foi responsável, dentre outras ações, pela definição de responsabilidades pertinentes a cada ente federativo,
uma vez que a reestruturação que vinha sendo empreendida no sistema de saúde exigiu esforços coordenados das
três esferas governamentais (BRASIL, 2006).

Deve-se ressaltar, todavia, que mesmo a Saúde da Família sendo considerado o programa capaz de organizar e estru-
turar o sistema de saúde, o Brasil tem um modelo de atenção primária à saúde com duas frentes distintas: a) O modelo
convencional, caracterizado por uma atenção médica seletiva e orientada pela demanda espontânea da população,
que geralmente busca atendimento quando já tem algum problema de saúde (voltado para condições agudas); e b)
a Saúde da Família, que ainda não foi implementado em todo o país, mas, de acordo com Sampaio (2004), é a estratégia
de maior abrangência.

28 3 Neste programa, os agentes comunitários de saúde, moradores da própria comunidade, são responsáveis por ações de promoção e prevenção em saúde em uma
área de abrangência, o que corresponde a um contingente de 100 a 250 famílias, sob a supervisão de um enfermeiro (CORBO e MOROSINI, 2005).
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2.3. A Estratégia Saúde da Família

A Estratégia Saúde da Família foi implementada, em 1994, pelo Ministério da Saúde do Brasil como estratégia de
organização da atenção primária. Parte da premissa de que a saúde tem que sofrer intervenção a partir das condições
de uma localidade por meio das características socioeconômico-culturais de sua população, requerendo um trabalho
bem articulado pela equipe no enfrentamento dos problemas (FARAH e PIERANTONI, 2003).

Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo da Saúde da Família é:

[...] a reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios, em substituição ao modelo tradicional
de assistência, orientado para a cura de doenças e o hospital. A atenção está centrada na família, entendida
e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que vem possibilitando às equipes da família uma com
preensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além das práticas
curativas. (BRASIL, 1997, p. 1).

A forma de atuação da Saúde da Família apresenta uma série de diferenças significativas em relação ao modelo dito
convencional, que ainda encontra-se vigente como forma de ofertar serviços de saúde à população no Brasil.
ANDRADE et alii, (2004) sintetizam as principais diferenças entre os dois modelos existentes na atenção primária,
quadro 2 abaixo.

QUADRO 2
Diferenças entre a APS convencional e o modelo Saúde da Família

Fonte: adaptado de ANDRADE et alii (2004) 29
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A estrutura da Saúde da Família baseia-se na consolidação de equipes multiprofissionais, de composição mínima de
1 médico generalista, 1 enfermeiro, 1 técnico ou auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde,
responsáveis pela atenção integral e contínua à saúde de uma população adscrita de até 4 mil pessoas (em média) de
uma localidade (ANDRADE et alii, 2004; BRASIL, 2006).4 Os gestores municipais podem incorporar outros profis-
sionais à equipe, conforme a necessidade da população.

De acordo com a Portaria n. 648/06, além da composição mínima da Equipe de Saúde da Família (ESF), outras
determinações foram estabelecidas: os profissionais devem cumprir carga horária de 40 horas semanais; uma equipe
não pode ter mais que 12 Agente Comunitário de Saúde (ACS) sob a supervisão de um enfermeiro; e um ACS não
pode estar responsável por mais de 750 famílias (BRASIL, 2006).

O processo de trabalho da ESF é caracterizado por uma série de atividades, muitas das quais estabelecidas por deter-
minação legal. As atribuições de cada componente da equipe também foram previamente definidas.

Essas equipes agem em um território urbano ou rural, claramente delimitado, pelo qual são responsáveis. Dessa
forma, a equipe considera aspectos propriamente geográficos para modelar sua atuação, de modo a permitir o aces-
so populacional ao local onde é prestado o serviço de atenção à saúde. Uma vez delimitado o território de respon-
sabilidade da equipe, deve-se proceder à adscrição de clientela, procedimento por meio do qual as famílias residentes
neste território são cadastradas (ANDRADE et alii, 2004).

Sampaio (2004) afirma que a adscrição da clientela privilegia a atenção com foco na família e a orientação comu-
nitária, mesmo que isso signifique redução na possibilidade de escolha por parte dos usuários do serviço de saúde.

Para a realização do cadastramento, as equipes recorrem à ficha A do SIAB ou a formulários similares, que é a docu-
mentação padrão definida pelo Ministério da Saúde, que contém dados demográficos, sociais e de utilização de
serviços. Os dados provenientes do cadastro irão compor um banco de dados e os prontuários familiares. Durante
o processo de definição de território de responsabilidade e o processo de cadastramento familiar, a equipe de saúde
obtém informações que irão fornecer indicadores sobre a situação de saúde daquela população.Tais informações irão
nortear a forma de atuação das equipes, bem como a definição dos pontos cruciais a serem trabalhados.

Para que seja produzido impacto nos indicadores de saúde de uma dada população, é de fundamental importância
que a atuação da equipe de saúde da família leve em consideração as especificidades epidemiológicas daquela locali-
dade. Para isso, é imprescindível que haja um atendimento prioritário àqueles grupos de pessoas que se encontram
em situação de maior risco, sem que seja desconsiderada a demanda espontânea por atendimento a qualquer grupo
populacional, para que o princípio da equidade, fundamental na APS, não se perca.

A saúde não é apenas determinada por fatores biológicos, mas cabe a ela também uma parcela significativa de outros
determinantes, como fatores econômicos, sociais e culturais, entre outros. Dessa forma, a atuação das equipes de
saúde tem de ocorrer de maneira totalizadora, enxergando o sujeito como um todo e procurando atendê-lo de
maneira integral. Os profissionais de saúde, cada um com os conhecimentos do seu campo do saber, devem somar
esforços para promover a saúde e a qualidade de vida para a população sob sua responsabilidade. Este é o principal
objetivo de uma atuação multidisciplinar.

Conforme explica Sampaio (2004), a Saúde da Família possui potencialidade para resolver até 80% das demandas
que chegam às Equipes de Saúde da Família, uma vez que cerca de cinqüenta diagnósticos respondem a mais 50%
da demanda das equipes. Este fato torna evidente que uma alta resolutividade na Saúde da Família reduz os custos
nos outros níveis de atenção.

Nos casos em que a equipe recebe uma demanda para a qual não dispõe dos recursos necessários para resolver, a
equipe deve encaminhar o usuário para a rede credenciada do SUS. O mapeamento dos serviços de saúde
secundários e terciários que sejam referência para as famílias adscritas é papel da equipe conjuntamente com os
gestores municipais e estaduais de saúde (ANDRADE et alii, 2004).

30 4 Pode contar ainda como parte integrante da ESF as Equipes de Saúde Bucal, formadas por um ondontólogo, um Técnico de Higiene Dental (opcional) e um
Auxiliar de Consultório Dentário.
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A partir da alteração do processo de trabalho, percebem-se as principais modificações que a estratégia de Saúde da
Família proporcionou na forma como era realizada a oferta de serviços em saúde para a população. A Saúde da
Família, enquanto estratégia de organização da APS, modificou substancialmente a forma como a prestação de
serviços em saúde era realizada. Diante disso e por ter concebido a estratégia como estruturante do SUS, o
Ministério da Saúde, investiu maciçamente no programa5. Para que o mesmo fosse de fato reconhecido como a
estratégia de organização dos serviços de saúde, demandou que várias frentes fossem iniciadas, sobretudo com o
objetivo de aumentar sua cobertura. A Tabela 1 apresenta os resultados físicos e financeiros da Saúde da Família no
ano de 2006, juntamente com um mapa (Figura 4), destacando a evolução da cobertura da Saúde da Família em dois
momentos distintos: a obtida em 1998 e a realizada em novembro de 2006, que destaca o fato de que a Saúde da
Família teve sua cobertura fortemente aumentada.

TABELA 1
Resultados nacionais da estratégia Saúde da Família em 2006

Fonte: Disponível em <http://dtr2004.saude.gov.br/dab/abnumeros.php#historico> visitado em: 20/11/2007

FIGURA 4
Evolução da implantação da Saúde da Família no Brasil – 1998/2007

Fonte: Disponível em <http://dtr2004.saude.gov.br/dab/abnumeros.php#historico> visitado em: 20/11/2007

31

5 Umas das iniciativas, e talvez a de maior escopo, é o Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (PROESF).Apoiada pelo Banco Mundial e voltada
para a organização e o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no país em municípios com mais de 100 mil habitantes.Visa contribuir para a implantação e
consolidação da Estratégia de Saúde da Família, por meio da elevação da qualificação do processo de trabalho e de desempenho dos serviços, otimizando e assegu-
rando respostas efetivas para a população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003).
O período de implementação do PROESF compreende os anos de 2002 a 2009, distribuídos em três fases distintas: 1ª fase, de 2002 a 2004 – US$ 136,0 milhões;
2ª fase, em 2005 e 2006 – US$ 242,0 milhões; e 3ª fase, de 2007 a 2009 – US$ 172,0 milhões. Os recursos disponíveis são de US$ 550 milhões, sendo 50% finan-
ciados pelo BIRD e 50% como contrapartida do governo federal.
O PROESF foi subdivido em três componentes: i) Conversão e Expansão Municipal da Saúde da Família, com o objetivo de fortalecer a APS em grandes
centros urbanos. Com concentração populacional a heterogeneidade das condições econômico-sociais, reflete-se também no desigual acesso e utilização dos serviços
de saúde; ii) Desenvolvimento de recursos humanos da Saúde da Família, com o intuito de resolver os principais problemas relacionados a recursos
humanos em Saúde, destacando-se a insuficiência de profissionais preparados para o desempenho das atividades da Saúde da Família e também a dificuldade de
adesão e fixação de trabalhadores nos diferentes territórios. E, por último, iii) Monitoramento e Avaliação, utilizando os instrumentos de avaliação como fer-
ramentas de gestão nos três níveis de organização do Sistema Único de Saúde – municipal, estadual e nacional –, fazendo-se os ajustes e adaptações pertinentes.
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A implantação da Saúde da Família no Brasil tem de superar uma série de dificuldades. A necessidade de uma reor-
ganização generalizada do sistema de saúde exigiu, e ainda exige, uma mudança de visão na forma de prestação de
serviços em saúde.

O processo de descentralização adotado pelo SUS enfrentou, e ainda enfrenta, uma série de dificuldades, como o
enfraquecimento das Secretarias Estaduais e as dificuldades no controle da implantação da Saúde da Família. Além
disso, diversos municípios implementaram a estratégia sem uma rede de suporte adequada, o que culminou por
comprometer o acesso aos serviços (MENDES, 2002).

Outro fato que merece destaque se relaciona à infraestrutura técnica, pois muitas UBS contam com uma estrutura
física não compatível com as atividades que tem de realizar. Há a crença equivocada de que a Saúde da Família é um
programa simples que não utiliza alta tecnologia, fato que contribui para que seja implementada em estruturas
improvisadas, o que dificulta o trabalho a ser desenvolvido.

Há, também, uma carência significativa de um sistema de apoio diagnóstico eficaz. O sistema vigente apresenta
problemas que dificultam a realização de exames, seja pela distância dos postos de coleta, seja pela carência de
suporte no que se refere à marcação e ao retorno de exames. A falta de medicamentos essenciais também se apre-
senta como problema. As modalidades de compra de medicamentos adotadas pelo SUS são, em certa medida, con-
correntes, o que dificulta a aquisição de determinados tipos de medicamentos e, conseqüentemente, acarreta falta
dos mesmos (ANDRADE et alii, 2004).

Estas dificuldades emergiram como empecilhos para o aumento da cobertura da estratégia, e para sua aceitação por
parte da população. Soma-se a isso o fato de que os problemas relacionados à RH tornaram-se mais evidentes com
a descentralização dos serviços e a implantação da Saúde da Família.

2.4. Recursos humanos nas organizações e na saúde: um preâmbulo

Nas organizações industriais, a função de RH sofreu diversas modificações durante sua evolução, as quais influencia-
ram sua atuação e relevância para as empresas. É uma função específica que envolve a interface entre pessoas e orga-
nização, e que busca disponibilizar para a organização, os recursos humanos necessários às suas atividades (ALBU-
QUERQUE, 1987).

Sarsur (1999, pag. 54) explica que a área é “o elo de ligação entre três elementos: a realidade social, política,
econômica e cultural; a organização na qual se encontra inserida e suas peculiaridades; e os indivíduos que nela tra-
balham, cada qual com características únicas e singulares”.

Para a saúde, a terminologia RH possui outro significado. É simplesmente a denominação da força de trabalho – os
trabalhadores – em relação aos demais recursos do sistema. Em seu lugar, utiliza o termo gestão do trabalho, cun-
hado para substituir “Recursos Humanos em Saúde”, pelo fato de que, historicamente, esta função encontrava-se
afastada da temática do trabalho enquanto categoria que deve compor a gestão (VIEIRA, 2005). A Norma
Operacional Básica da Saúde voltada para as questões de RH, chamada NOB-RH, apresenta o conceito de gestão do
trabalho como:

A gestão e a gerência de toda e qualquer relação de trabalho necessária ao funcionamento do Sistema, desde
a prestação dos cuidados diretos à saúde dos seus usuários até as atividades-meio necessárias ao seu desenvolvimento.
Inclui as ações de gestão/administração em geral do trabalho; de desenvolvimento do trabalhador para o
SUS; de saúde ocupacional para o trabalhador do SUS; de controle social da Gestão do Trabalho no SUS, 
dentre outras (CONASS, 2006, p. 36).

A discussão na saúde sobre aspectos relacionados a recursos humanos, enquanto função da administração, está
impregnada por forte conteúdo ideológico e do discurso de que a gestão, no fim, acaba por considerar o trabalhador
um ser funcional, sendo esta uma concepção limitada na visão dos teóricos e estudiosos da saúde (CAMPOS apud
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VIEIRA, 2005).

Para este trabalho optou-se pela utilização da definição de Recursos Humanos segundo as ciências administrativas,
por apresentar elementos que reforçam a necessidade de o RH contribuir para os objetivos organizacionais, inclu-
sive na administração pública que não almeja o lucro, mas deve almejar a eficácia e eficiência, e por propiciar a dis-
cussão no âmbito da gestão, que incluiu categorias pouco discutidas na saúde, como desempenho, produtividade e
formas variáveis de remuneração.

A administração de recursos humanos nas organizações brasileiras, segundo Albuquerque (1987), teve 

[...] sua evolução marcada pelas limitações da legislação trabalhista, pela importação de técnicas de administração
de pessoal de países desenvolvidos, pela ausência e manipulação no movimento sindical durante muitos anos
e pela influência de variáveis ambientais, externas à organização. (ALBUQUERQUE, 1987, p. 11)

Em sua primeira concepção, o papel da área restringia-se a uma atuação voltada para assuntos internos relativos à
administração de pessoal e caracterizava-se por exercer as atividades de forma desvinculada; ou seja, cada um dos
subsistemas visava a seus próprios objetivos finais.

Tradicionalmente, a função recursos humanos foi considerada uma área de apoio nas empresas, assumindo, nas
palavras de Albuquerque (1987), status de segundo nível e, ainda sob este prisma, sendo reconhecida e enquadrada
como centro de custos, e não como gerador de receita.

Fischer (1987) lança no Brasil uma nova perspectiva à discussão sobre recursos humanos, que amplia e revoluciona
a maneira como era abordada até então. A autora reconhece as relações de trabalho sob uma ótica social de forma
que prioriza a consideração do “espaço social e político em que se realiza: a organização do processo de trabalho, a
elaboração das políticas administrativo-organizacionais e a prática cotidiana dos agentes sociais em relação.” (FISCHER,
1987, p. 20).

No bojo dessa discussão, encontra-se em debate o processo de trabalho taylorista, há muito utilizado pelas indústrias
como forma de organizar as atividades fabris a partir da especialização funcional, da separação entre o trabalho int-
electual e o manual (PALLOIX, 1988).Ao tangenciar a função de RH neste momento, Fischer (1987) esclarece que
as atividades de recursos humanos refletem a filosofia da organização, e não somente técnicas objetivas para geren-
ciar pessoas. Nesta mesma linha, Pagès et alii (1987) argumentam que as políticas de recursos humanos represen-
tam a operacionalização no cotidiano da empresa da conduta desejada das pessoas, princípios e crenças gerais. Para
este autor, a empresa, por meio desta função, garante a aceitação do indivíduo no trabalho em troca de vantagens
que lhe são concedidas.

A função de RH, segundo esta lógica, consiste basicamente, em desenvolver sua posição mediadora entre os confli-
tos de capital e trabalho que se reproduzem na sociedade e chegam às organizações. Esses fatos, no entanto, inserem-se
em um contexto marcado pela estabilidade no que se refere às mudanças e que têm foco restrito à busca pela pre-
visibilidade e controle. Nesse sentido, o esforço é para manter o caráter instrumental e funcional de RH, o que difi-
culta a inserção na discussão de estratégias, resultados e desempenho.

A proposta de Fischer (1987) aponta para uma tendência mais participativa, pautada pela negociação, reconhecendo,
assim, a legitimidade dessas relações.Tal redirecionamento no modo como as relações de trabalho são tomadas ultra-
passa a visão tradicional e as ações correlatas até então utilizadas nas organizações, caracterizadas como autoritárias
e coercitivas, e utilizadas como meios de controle sobre o trabalhador. Entretanto, segundo Fleury e Fischer (1992),
raramente o RH conseguiu incorporar tais ações, mantendo-se nos limites mais convencionais da administração de
pessoal.

A função de recursos humanos com enfoque tradicional não é componente do processo decisório; nem sequer é
debatido no âmbito das estratégias organizacionais, ocupando posições secundárias. Pode-se dizer que essa perspectiva
reforça o caráter de simples extensão das demais funções administrativas, uma vez que os objetivos de RH passam
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pelo ajuste das pessoas ao padrão de eficiência estabelecido pelas organizações.

Na mesma via caminharam as discussões sobre recursos humanos na saúde, que remontam à década de 1970 quan-
do o Programa de Preparação Estratégica de Pessoa à Saúde (PPREPS) foi desenvolvido com o objetivo de criar sis-
temas de desenvolvimento de RH para a saúde nos estados brasileiros (PAIM, 1994).

A partir daí, algumas poucas iniciativas foram apresentadas sobre a temática, mas o fato destacado por Vieira (2005)
é que, além do caráter fragmentado, com limitação teórica, interpretação pouco embasada e separando o trabalhador
do processo de trabalho, a área de RHS teve pequena relevância antes da implementação do SUS.

Com a realização da I Conferência nacional de RHS, em 1986, um esboço de agenda para o tema foi pensado, abor-
dando aspectos como: a baixa remuneração, condições desfavoráveis de trabalho e necessidade de incentivo para a
qualificação. O alvo era iniciar o debate acerca da política de desenvolvimento de trabalhadores para a saúde, que
era necessária com o movimento de reforma sanitária (BRASIL, 1995).

Nesse período, as questões que se apresentavam mais sistematizadas estavam vinculadas à formação profissional, fato
que ressalta a dificuldade encontrada pelo setor em se aprofundar em questões mais analíticas que envolvessem o
mercado de trabalho, a regulação do exercício profissional e o planejamento de RH (VIEIRA, 2005).

O componente histórico revela que a função RH apresentava dificuldades em se estabelecer nas organizações no
mesmo nível que as demais funções, por desempenhar atividades de caráter normativo e prescritivo, voltado às tare-
fas e à melhor adequação dos indivíduos, a situação idêntica à da saúde. De acordo com Pierantoni,Varella e França
(2004), embora fosse reconhecida a necessidade de incluir de forma definitiva RH na agenda da saúde, destaca-se
no período a negligência e, até mesmo, a ausência de políticas quanto a essa constatação.

Diante da nova configuração econômica e social, no contexto de mutações contínuas que afetaram as organizações,
estes modelos não são mais suficientes ou não respondem adequadamente às exigências. A discussão sobre relações
de trabalho perde força no âmbito das organizações. No que diz respeito à saúde, a implantação do SUS trouxe
desafios quanto à gestão de RH e evidenciava os problemas que o setor enfrentava, como não cumprimento da carga
horária por parte dos profissionais e alto grau de absenteísmo resultando em baixa resolutividade dos serviços e
insatisfação dos usuários (GIL, 2005).

No contexto contemporâneo, a ARH tende a assumir um caráter competitivo, ou seja, alinhado à postura das empre-
sas de se diferenciarem para manter sua competitividade.Tal contexto pode ser observado a partir do fim da déca-
da de 1980. De acordo com Sarsur (1999), a função recursos humanos no Brasil na década de 1990 foi caracteriza-
da pelo acentuado avanço tecnológico e pelo aumento da competitividade, trazendo um grande desafio no que se
refere a repensar sua posição e adotar novas práticas.

No âmbito das organizações, garantir a competitividade implica responder prontamente ou às pressões do ambiente
ou antecipar-se a elas. Percebe-se, então, que as organizações alteraram a forma de relacionar com os empregados,
preconizando os resultados e estabelecendo relação mais profissional com eles. Assim, a função RH tenta inserir-se
como articulador das demandas internas e externas em face do mercado de trabalho (BARBOSA, 2005).

O impacto no processo de trabalho ficou evidente neste momento. Segundo Palloix (1988), várias experiências ten-
taram modificar a forma como o trabalho era desenvolvido, utilizando, por exemplo, grupos semiautônomos, que,
dentro dos limites preestabelecidos, tinham a liberdade de organizar e planejar o próprio trabalho. Foi um movi-
mento na tentativa de valorizar o trabalho e de abolir da linha de montagem enquanto modelo dominante de pro-
dução. Para RH, este foi um momento de desenvolvimento gerencial e do aprimoramento da capacidade de coor-
denar o trabalho em equipe.

O papel da ARH é estar intrinsecamente ligada e direcionada aos resultados que se traduzam em fonte de vantagem
competitiva reconhecidas pela empresa e pelos clientes (FISCHER, 1998). Essa mudança de enfoque, com a utiliza-
ção de referências menos prescritivas e normativas, também gerou – ou evidenciou – parte importante do proces-
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so evolutivo, que foi a redução paulatina do tamanho da área, com a terceirização do que era a razão de ser de ARH
em seus primórdios: registros legais, folha de pagamento e entrega de benefícios. Outro impacto dessa nova reali-
dade é o perfil profissional de seus integrantes, que neste momento sai do paternalista-assistencialista e passa para o
estratégico-competitivo (BARBOSA, 2005).

Embora esta etapa tenha saldo negativo em termos de tamanho pela atuação marginal do setor no processo de
mudança, de outro lado a ARH assumiu papel central na busca de vantagem competitiva para as organizações por
intermédio dos indivíduos. Isso possibilitou que a identidade perdida do setor, por seu caráter de centro de custos,
fosse gradativamente reconstruída – processo ainda inacabado – e que um novo posicionamento na estrutura das
empresas fosse alcançado.

Para a saúde, com a implantação do SUS e a II Conferência nacional de RHS, em 1993, a questão de RH reapare-
ceu, reforçando a ausência de políticas para a área, embora na primeira conferência de RHS tenha sido destacada a
necessidade de se estabelecer ações sobre esta temática. De forma emergencial, foi feito “um alerta sobre as conse-
qüências desastrosas desse fato para a implementação do SUS” (CONASS, 2006, p. 13)

Reforçando a preocupação externalizada em 1993, na segunda metade da década de 90 os problemas se agravaram.
A gestão de RH na saúde se deparou com um discurso de desempenho e produtividade ao mesmo tempo em que
precisava lidar com uma diversidade de problemas não resolvidos e alguns “novos”, como diferentes vínculos e
modalidades contratuais, variados mecanismos de remuneração e um mercado de trabalho pouco regulamentado
(VIEIRA, 2005; PIERANTONI,VARELLA e FRANÇA, 2004).

A gestão de recursos humanos apresentava grandes dificuldades em lidar com essa situação, pois, aliados aos proble-
mas supracitados, havia a diversificação da carga horária contratual, regulação de profissões, fixação das equipes de
profissionais e competências necessárias para desempenho das atividades (PIERANTONI, 2001; PIERANTONI,
VARELLA e FRANÇA, 2004). Adicionalmente, segundo a OPAS (2001), os Estados latino-americanos também
enfrentavam problemas de concentração de pessoal nos grandes centros, escassez ou excesso de profissionais em
algumas categorias, falta de critérios para a promoção do desenvolvimento profissional, flexibilidade nas relações de
trabalho e inconsistências na determinação da remuneração, entre outros.

Ainda nessa via, destaca-se o fato de que a tentativa de incorporação da função de RH como balizadora de políticas
públicas por meio das iniciativas dos órgãos coordenadores e financiadores nem sempre foi apoiada em evidências
ou tinham objetivos estabelecidos. Dessa forma, algumas mudanças geraram ineficiência no alcance de metas e
redução da qualidade dos serviços prestados (DAL POZ et alii, 2002).

Enquanto a função de recursos humanos nas organizações industriais tentava ganhar espaço ao vincular suas ativi-
dades aos resultados, mesmo que de forma reativa, a realidade da saúde era mais crítica. O debate que se iniciou de
forma propositiva nas conferências nacionais de saúde com a necessidade de RH compor o quadro do setor, não
apresentava avanços. Ao mesmo tempo, a situação evidenciava problemas que foram se aprofundando e outros que
surgiam diante das ações de implementação do SUS. A discussão tornou-se muito diferenciada, pois a ARH continuava
tentando inserir-se estrategicamente nas organizações enquanto a função de RH debatia problemas na área da saúde.

A discussão acerca de RH na sociedade contemporânea tem como referência a evolução da organização do trabalho
e os impactos tecnológicos nas organizações: instituições, empresas e cooperativas, entre outras (LUCENA 1995).

Sobre o papel e as tendências observadas na ARH, estudos como o de Fischer e Albuquerque (2004) fornecem uma
visão muito abrangente do que empresas e acadêmicos prevêem para a área. Como pano de fundo revelado pela
pesquisa, os autores destacam a questão da competitividade das empresas, que, segundo os entrevistados, tende a
aumentar e levará as empresas a competir por ampliação de mercados, redução de custos e promoção de  reestru-
turações internas.

Outra tendência observada no mesmo estudo chama a atenção para a mudança estrutural na função de RH que, na
visão dos formadores de opinião da área, tende a se descentralizar, transformando RH em um consultor interno.
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Paralelamente, autores que buscam não as tendências, mas o conhecimento da situação atual para formar base de
reflexão sobre a área, apontam o caminho do estudo das produções científicas. Nessa linha, destacam-se os estudos
realizados por Caldas et alii (2003) e Caldas e Tinoco (2004), ambos sobre a pesquisa em RH na década de 1990,
mas que diferem quanto aos elementos analisados. O primeiro estuda a temática das pesquisas, a base epistemológica,
a orientação metodológica e a demografia de autoria, enquanto o segundo, sendo um estudo bibliométrico, dá ênfase
ao mapeamento das citações a fim de identificar a influências de autores nas produções estudadas.

De forma geral, o primeiro aponta como resultado o crescimento do campo temático sobre comportamento orga-
nizacional, apoiado em um perfil de base epistemológica predominantemente funcionalista e de base metodológica
frágil. Esses estudos, em sua maioria, não contribuem para a criação de teorias, além de revelarem uma diversidade
muito limitada de instituições com publicações nos meios analisados – principais revistas acadêmicas de administração
do país e congresso nacional da área –, o que configura uma situação, segundo os autores, bastante preocupante.

A pesquisa bibliométrica, por sua vez, chama a atenção para um elevado número de autocitações e de citações a
autores da mesma instituição à qual pertence o autor dos trabalhos analisados, além do uso um tanto abusivo de
referências a autores e produções não acadêmicos. A despeito das críticas feitas ao método bibliométrico, tais como
as apresentadas por Mattos (2004), o estudo mostra um retrato, ou um mapa, como ressaltam os próprios autores
em resposta às críticas, de um período que revela uma situação preocupante para a área e que busca colocar algu-
mas sugestões para minimizar as distorções do quadro. Estas passam por resoluções conjuntas dos programas de pós-
graduação a respeito de relações interinstitucionais e pelo aumento na rigidez de julgamento para publicação de pro-
duções acadêmicas.

Esse retrato pode constituir uma possível explicação para uma tendência observada nas empresas de construção de
modelos próprios, individualizados, cujas características e condições de aplicação somente são observadas dentro de
seus limites. Somada à grande competitividade enfrentada pelas empresas, que as obriga a buscar diferenciação, a
deficiência na construção de um marco conceitual de RH constatada no estudo reforça a criação de modelos únicos:
para cada empresa um modelo de gestão de pessoas.

No que se refere à ARH, pode-se destacar um cenário no qual, do ponto de vista da prática organizacional, desta-
cam-se uma postura reativa de mudança e um estágio de busca de operacionalização de conceitos. Do ponto de vista
acadêmico, de outro lado, busca-se maior consistência, o que é importante para formar um conjunto de conceitos
que possam ter validade ao longo do tempo, que resista a modismos e que supere a construção de modelos muito
individualizados, que servem somente a uma empresa e que constituem uma base minimamente comum de pensamento.

Ulrich (2000) acrescenta que o papel de RH é mais importante neste contexto, dados os cinco desafios competi-
tivos: a) globalização; b) lucratividade por meio do crescimento; c) tecnologia; d) capital intelectual; e e) mudança.
Estes implicam a adoção de uma postura dessa área funcional voltada para o negócio, ou seja, para uma atuação
estratégica.

Esta discussão consolida uma nova demanda para a Administração de Recursos Humanos que tem como fatores
externos as pressões ambientais (socioeconômicas) e como fatores internos uma nova estrutura e/ou forma de orga-
nizar o trabalho incompatível com a postura normativa e prescritiva anteriormente adotada.

Desta forma,

[...] a reformulação das estratégias de atuação na gestão dos recursos humanos terá que partir de um posicionamento
crítico, corajoso capaz de colocar em discussão, da forma mais aberta possível, os acertos, as impropriedades
e os desvios que caracterizam o seu campo prático de ação. Da mesma forma, a área de recursos humanos
por fazer parte deste contexto precisa também rever suas necessidades de adaptação a fim de ajustar-se ao
processo de transformação organizacional (LUCENA, 1995, p. 60).

O estudo realizado por Fischer (1998) destaca as principais mudanças desse período que tiveram reflexo na atuação
das empresas como um todo e particularmente na ARH. Observam-se mudanças em duas dimensões. De um lado,
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altera-se o papel do RH para as organizações, que se volta para a criação de um ambiente de aprendizagem e desen-
volvimento de pessoas de forma a apoiar a competitividade das empresas; e de outro, alteram-se os instrumentos e
práticas dos subsistemas que apóiam este novo papel.

As tendências variam quanto a: estratégias, remuneração, treinamento e desenvolvimento, e formato e estrutura
organizacional. Quanto à estratégia, a relevância é por um maior engajamento do corpo gerencial e do gestor de RH
na gestão da empresa; em remuneração, o destaque é o desenvolvimento de processos de compensação do desem-
penho dos funcionários; para desenvolvimento o desafio é compatibilizar o desenvolvimento das pessoas e da orga-
nização na perspectiva da carreira; e, para a estrutura organizacional a grande tendência e de descentralização da
gestão de pessoas para os gerentes de negócios (FISCHER e ALBUQUERQUE, 2004).

Ainda sobre os avanços da Administração de RH, percebe-se o esforço por parte dos teóricos na tentativa de desen-
volver formas de medir quantitativamente a contribuição das políticas e práticas de RH sobre os resultados alcança-
dos pela organização a partir de propostas de medição, de preferência quantitativas e da efetiva contribuição feita
pela ARH em termos de resultado organizacional para uma organização específica.

Lacombe (2005, p. 33) afirma que existem dois tipos de medidas capazes de gerar informação sobre a área de RH:
a) as medidas operacionais “da área em si, que dizem respeito à quão eficientemente estão sendo desempenhadas as
atividades tradicionais da área de recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, avaliação e demissão”; e b) um
conjunto de medidas que avalia a ação impulsionadora e propositiva que a área de RH pode ter sobre os processos.
“Esse conjunto de medidas procura avaliar não apenas as ações já passadas, mas também como as ações de RH podem
influenciar o futuro da organização, especialmente em termos da construção das capacidades organizacionais.”
(LACOMBE, 2005, p. 33).

Para essa autora, a avaliação e a mensuração de resultados podem se apresentar de forma divergente a partir do obje-
tivo proposto e do paradigma utilizado. Contudo, frisa que “para que a avaliação e mensuração de resultados da
Gestão de Pessoas seja factível e forneça informação relevante, é preciso, primeiramente, definir o que está sendo
avaliado, ou seja, o que está sendo considerado e esperado da Gestão de Pessoas.” (LACOMBE, 2005, p. 33 - grifo
da autora).

No campo da saúde, com a implementação da Saúde da Família os problemas de RH permaneceram e alguns até se
agravaram. Genericamente, eles podem ser agrupados em quatro grandes eixos relacionados a: a) formação dos
profissionais, treinamento e educação para o serviço; b) vínculo, modalidades contratuais e fixação de profissionais;
c) compreensão do novo processo de trabalho e; d) necessidades de informações que subsidiem políticas públicas.

Com relação ao primeiro ponto, Pustai (2004) argumenta que a discussão atual sobre RH em saúde tem avançado,
mas ainda encontra-se fragmentada, uma vez que a política do governo não aproxima as instituições de ensino do
debate, o que culmina na formação de profissionais sem o perfil adequado para atuar na Saúde da Família. Dal Poz
et alii (2002) ratificam essa idéia ao perceberem que este distanciamento gera entraves à implementação da estraté-
gia de saúde da família:

A mão de obra do setor de saúde é complexa, com diversos grupos específicos de profissionais, com papéis
distintos e estruturas de formação e regulação próprias – médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos,
etc. Vale a pena mencionar que um dos elementos de complexidade da área é a tendência das profissões de
saúde à forte identidade cultural, dificultando mudanças na promoção do trabalho de equipe ou na revisão
da estrutura hierárquica, por exemplo. (DAL POZ et alii, 2002, p. 326).

Ainda para esses autores, a construção de políticas de RH relaciona-se à preparação do indivíduo para o trabalho e
para questões relativas ao sistema de utilização de recursos humanos: a gestão do processo de trabalho. Além dessa
transformação, há a necessidade de trabalhar a gestão de recursos humanos na sua multidimensionalidade, do trabalho
coletivo em saúde à formação e habilitação para o exercício profissional (PIERANTONI,VARELLA e FRANÇA, 2004).

Considerando os princípios ordenadores da APS, destaca-se que para este modelo de atenção à saúde as habilidades
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dos profissionais envolvidos devem ser diferentes daquelas da atenção especializada. No entanto, os currículos atuais
dos cursos de saúde ainda negligenciam certas demandas que o novo modelo de atenção impõe à atuação dos profis-
sionais (STELLA, 2002; PUSTAI, 2005).

A discussão sobre vínculo remete às mudanças observadas na formas como o mundo do trabalho é organizado em
sua estrutura, funcionamento e distribuição do espaço.Tais transformações – ocorridas, principalmente, durante as
décadas de 1980 e 1990 –, que culminaram na desregulamentação dos mercados, conduziram a uma situação onde
não mais está garantida a estabilidade no emprego típica do século XX, passando a predominar as formas flexíveis.
A partir deste contexto, a realidade evidencia diferentes mecanismos nas relações entre profissionais e organizações,
que se expressam, muitas vezes, em formas precárias de emprego (KÓVACS, 2005).

Segundo Nogueira et alii (2004), o debate em torno da irregularidade dos vínculos de trabalho na administração
pública brasileira pode ser dividido em duas linhas temáticas: a) dos vínculos estabelecidos por uma pessoa com a
administração publica, ou seja, a admissão e contratação de trabalhadores por este setor; e b) dos vínculos indiretos
estabelecidos por mediação de uma entidade privada qualquer, ou seja, os contratos de terceirização.As duas hipóte-
ses podem gerar contratos precários e subtrair as garantias legais dos trabalhadores e a proteção social (KÓVACS,
2005; NOGUEIRA et alii, 2004).

Seixas (2006) afirma que a precarização do trabalho, com a perda das garantias trabalhistas, é fortemente observa-
da no setor público, e conseqüentemente, na Saúde da Família, sendo considerada fator de desgaste no trabalho,
gerando uma relação instável com os profissionais. Nogueira (2002) acrescenta que novos arranjos e modalidades
foram efetuados por parte da gestão, incluindo a terceirização, a parceria com instituições não lucrativas e cooperativas
de trabalho e, ainda, contratos por tempo determinado negociados diretamente com os profissionais.

O argumento fortemente utilizado pelos gestores, sobretudo municipais, refere-se ao rigoroso controle fiscal
imposto pelo Estado brasileiro, que não possibilita ao nível municipal fazer muitas escolhas, pois a Lei de
Responsabilidade Fiscal limita o gasto com pessoal em até 54% da receita, criando certa inflexão no que diz respeito
à conciliação entre os recursos financeiros disponíveis – em função dos incentivos recebidos de fundos federal e
estadual – e as demandas de cada município no que diz respeito à contratação e gerenciamento dos profissionais para
a prestação de serviços de saúde.

Essa problemática, em grande medida, joga luz sobre a relevância do vínculo como fator fixador na estratégia Saúde
da Família, pois, ao se pensar em um modelo que assegure a continuidade do atendimento, é imprescindível que haja
efetivamente o acompanhamento por parte dos profissionais envolvidos na saúde, o que não é possível quando as
alternativas encontradas pela gestão passam por contratos instáveis e com tempo determinado. O princípio da inte-
gralidade indica como um de seus pontos chaves a continuidade do contato, que é marcada pelo vínculo com o
profissional de saúde. Entretanto, a dificuldade em fixar profissionais surge como um elemento que dificulta o esta-
belecimento deste vínculo e, conseqüentemente, a consolidação dos pilares que sustentam a atenção primária à
saúde.

A alteração do processo de trabalho com a implantação da Saúde da Família trouxe desafios à gestão de recursos
humanos ao inserir uma nova lógica para a prestação de serviços de saúde, baseada no trabalho em equipe, assim
como ocorreu nas organizações. A instituição de uma equipe multiprofissional deu-se a partir da concepção de que
as habilidades e os conhecimentos de cada categoria profissional fossem utilizados na interação e articulação de ações
para alcançar os fins propostos (o cumprimento dos princípios ordenadores).

De acordo com Mendes (2007), a ESF tem funções adicionais quando comparada às atividades dos profissionais que
atendem no modelo convencional – que perpassam o cuidado de saúde – de planejamento e programação do tra-
balho, a partir da população adscrita de sua responsabilidade. Assim, a equipe também é responsável por estabele-
cer o processo de territorialização, o cadastramento das famílias, a classificação das famílias por riscos socio-sanitários,
a vinculação da população às equipes de APS, identificação das subpopulações com fatores de risco, a identificação
das subpopulações com doenças ou condições estabelecidas por grau de risco e, a identificação das sub-populações
com muito alto risco.
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Nogueira (2002) adverte que o trabalho em equipe, muitas vezes, é substituído pela justaposição de ações das cate-
gorias profissionais. Ou seja, o trabalho desenvolvido é fragmentado – divisão técnica do trabalho –, pautado no ato
médico e não há a preocupação por parte dos integrantes da equipe com o princípio da integralidade do cuidado em
saúde. Nesse sentido, a Saúde da Família não cumpre seu objetivo e assemelha-se ao modelo convencional de APS.

Outro ponto relacionado ao processo de trabalho que merece atenção dos gestores e formuladores de políticas
públicas relaciona-se ao fato de a população ter dificuldade em compreender a estratégia e continua demandando da
equipe o atendimento a questões agudas. Existe ainda certa resistência às ações de promoção e prevenção desen-
volvidas para a comunidade.

Além disso, melhorar organização do sistema de acolhimento em saúde – principalmente no que se relaciona à melhora
nos processos de captação, recepção de usuários e fluxo de trabalho – poderá fazer com que a demanda espontânea
pontual, que exige ações médicas voltadas para questões agudas, possa ser reduzida, permitindo que a estratégia
possa seguir o que preconizam seus pilares.

Outro problema decorrente da reorganização do processo de trabalho, em conjunto com o movimento de precariza-
ção das relações laborais, prende-se à remuneração no setor de saúde, em especial na Saúde da Família. Observa-se
que no contexto das instituições públicas de saúde ela está vinculada predominantemente ao nível de escolaridade e
que o fator tempo assegura ganhos salariais no decorrer dos anos quando existe plano de cargos e salários. Neste
tipo de instituição não predominam as políticas de remuneração calcadas em fatores vinculados aos resultados gera-
dos pelos profissionais (BARBOSA et alii, 2006).

Com a Saúde da Família, os procedimentos não são mais remunerados individualmente, como ocorre no modelo
convencional. Ou seja, o trabalho é reconhecido como um todo, e não por etapa executada. Não existe também a
possibilidade de estabelecer diversos vínculos, em função da exigência de cumprimento de carga horária mínima de
40 horas semanais.

No entanto, mesmo a Saúde da Família sendo a estratégia de organização do SUS, não houve um movimento para
discutir as novas bases salariais. Nogueira et alii (1999) acreditam que a remuneração proposta para os profissionais
da saúde da família é insuficiente pelo conteúdo do trabalho exigido e não apresenta equidade. Além disso, o poder
de negociação da categoria médica é maior dos que o das demais, o que reflete em maiores ganhos salariais para os
médicos.

Soma-se a essa situação a falta de evidências sistematizadas para auxiliar na elaboração de políticas públicas em RHS.
Fornecer um diagnóstico da situação real de trabalho dos profissionais da saúde é um dos principais entraves do
setor. Embora várias pesquisas tenham sido elaboradas, principalmente pelos Observatórios de recursos humanos
em Saúde, com o objetivo de lançar luz sobre as discussões, no nível micro/municipal pouco é produzido no âmbito
da gestão de RHS, de seus indicadores e o do processo de trabalho (BARBOSA e RODRIGUES, 2006).

Para suprir essa deficiência, o setor de saúde adota duas formas de mensuração dos resultados: a partir avaliação; e
a partir do monitoramento. A primeira implica atribuir valor às informações obtidas, emitir uma opinião sobre tal
levando em consideração se os objetivos ou as metas estabelecidas foram alcançados. A segunda tem por princípio o
acompanhamento contínuo e periódico de indicadores que revelam se algumas ações devem ser tomadas para modificar
ou reorientar o trabalho que já foi desenvolvido (AKERMAN e LUIZ, 2004).

Ressalta-se, todavia, que monitoramentos ou avaliações voltados para a temática de recursos humanos são raramente
encontrados na literatura de saúde.Três referências sobre este tema podem ser identificadas: o “1º Censo de recur-
sos humanos da Atenção Primária em Minas Gerais”; ii) estudo utilizando a metodologia Delphi, intitulado
“Avaliação de Tendências e Prioridades sobre recursos humanos de Saúde”; e Avaliação Normativa da estratégia Saúde
da Família, realizada pelo Ministério da Saúde. Os dois primeiros trabalhos foram desenvolvidos por Observatórios
de Recursos Humanos na Saúde.

Além dos problemas, França,Varella e Pierantoni (2004) apontam que alguns desafios relativos à questão de RH pre-
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cisam ser superados, tais como: aumentar a cobertura e fixação das equipes, assegurando a prestação de serviços de
saúde de forma adequada e eqüitativa; garantir e promover o desenvolvimento de competências e habilidades chaves
para a força de trabalho em saúde; aumentar o desempenho da equipe de profissionais; e fortalecer a capacidade de
planejamento e gerenciamento de RH no setor de saúde.

Um ponto crucial na inserção de RH na saúde diz respeito à dificuldade de transportar, com as devidas adequações,
os modelos de gestão desenvolvidos para indústrias no setor privado para o setor de serviços públicos. Para os estu-
diosos da área, isso demonstra a necessidade de uma gestão diferenciada para a saúde não somente pelas especifici-
dades da atividade, mas também pelos resultados que devem gerar para a população. No entanto, no âmbito da
gestão as peculiaridades não invalidam os modelos desenvolvidos para as organizações industriais; só reforçam a
necessidade de ajustes. Quanto ao processo de trabalho, fica mais evidente a necessidade de gerenciamento, dada a
evolução do sistema de saúde e a nova configuração para a realização do trabalho.

Esse é o pano de fundo que dá suporte à pesquisa e situa a reflexão entre a gestão e a saúde. A partir da interação
entre as dimensões do quadro conceitual proposto neste estudo – os desdobramentos da gestão de recursos humanos
na estratégia Saúde da Família – é que se situa a problemática levantada e as variáveis a ela atreladas.
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Nesta seção, descrevem-se os aspectos metodológicos deste trabalho e todo o percurso utilizado até a composição
da análise dos dados. Esta etapa é fundamental em uma pesquisa, pois “cada passo metodológico importante da inves-
tigação deve ser relatado a fim de permitir um controle intersubjetivo dos resultados.” (SCHRADER e SELL,1978,
p. 26). Segundo Kerlinger (2003), esta etapa de delineamento de um estudo deve mostrar como o problema de
pesquisa foi conceituado e colocado em uma estrutura-guia para a experimentação, coleta e análise dos dados.Ainda
nesta perspectiva, Roesch (1999) acrescenta que a metodologia significa explicitar como se deu a escolha para inves-
tigar a realidade ou uma problemática tal como ela se apresenta.

Definem Bruyne et alii (1991, p. 223): “A especificação do objeto da pesquisa e sua operacionalização são indisso-
ciáveis do campo da análise empírica e de seus modos de investigação”. De acordo com este autor, os meios escolhidos
para abordar a realidade devem estar em concordância com as técnicas de coleta e apreensão dos dados.

A partir da conceituação deste autor (op. cit.) é que os procedimentos metodológicos deste estudo estão estrutura-
dos, conforme os seguintes tópicos: natureza da investigação; universo e amostra da pesquisa; coleta de dados; e
análise de dados.

3.1. A natureza da investigação:

O objetivo deste estudo é descrever os indicadores de recursos humanos e analisar em que medida eles
contribuem para a consecução dos princípios ordenadores da estratégia Saúde da Família, à luz das
políticas governamentais e da própria concepção do modelo ideal da Saúde da Família.

Com base no objetivo e na problemática que o acompanha, o estudo de natureza descritiva apresentou-se como
forma de investigação. De acordo com Selltiz et alii (1982), por meio desta tipologia é possível descrever como se
estrutura uma organização social ou um evento. Este método permite ao pesquisador um contato direto com a situ-
ação estudada, buscando compreender os fenômenos envolvidos (GODOY, 1995).

O estudo em questão é classificado como descritivo por ter por objetivo central descrever as características de uma
população ou um fenômeno ou, ainda o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2006).

Malhotra (2001, p. 108) corrobora com esta idéia ao afirmar que entre as razões para se realizar uma pesquisa des-
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critiva está a necessidade de se “determinar as percepções de características de produtos ou serviços” pelos atores
envolvidos e abordados na pesquisa.

A partir dessa breve exposição acerca da tipologia do estudo e tendo em vista a viabilidade da pesquisa, optou-se por
realizar um estudo de dois casos. De acordo com YIN (1994, p. 39), “o estudo de caso é escolhido quando é preciso
examinar eventos recentes que não podem ser manipulados e os comportamentos relevantes dentro do seu contex-
to”.

Para este autor, existem três condições que sugerem a utilização do estudo de caso como estratégia de pesquisa: a)
o tipo de questão proposta é formalizada “Por que” ou “Como”; b) não há exigência de controle sobre os eventos ou
comportamentos; e c) o enfoque temporal está baseado em eventos contemporâneos (YIN, 1994).

Ainda sobre a técnica em questão, convém ressaltar a abordagem feita por Goldenberg (2002), para a qual o estudo
de caso corresponde a:

[...] uma análise holística, a mais completa possível, que considera a unidade social estudada como um todo,
seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma comunidade, com o objetivo de compreendê-los 
em seus próprios termos [...] (GOLDENBERG, 2002, p. 33)

O estudo foi de caso múltiplo, uma vez que serão analisados dois municípios do estado de Minas Gerais. O estudo
de caso único e o de casos múltiplos são variantes de uma mesma linha metodológica, sendo que cada caso deve
servir a um escopo da investigação. Entretanto, os benefícios analíticos de se ter dois ou mais casos tendem a ser
substanciais, porque os resultados são mais contundentes (YIN, 1994).

A investigação no estudo de caso fornecerá considerações no que toca diretamente ao caso em questão e aquilo que
marca seu contexto. Em se tratando de casos múltiplos, esta estratégia de pesquisa, além de possibilitar o aprofun-
damento, não apresenta restrições ligadas à comparação com outros casos (LAVILLE e DIONE, 1999).

3.2. Definindo o universo e amostra da pesquisa

O estado de Minas Gerais, que tem como capital o município de Belo Horizonte, situa-se na região Sudeste do Brasil
e sua extensão territorial é de 587.000 km2. Possui 853 municípios e uma população de 19.479.536 habitantes
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2007). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil (IBGE, 2006).

Em termos econômicos, Minas Gerais possui o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) do país, atrás apenas de
São Paulo e Rio de Janeiro, evidenciando a representatividade do estado no contexto nacional. Destaca-se ainda a
importância sob o aspecto histórico, tendo sido berço de movimentos artísticos e culturais nos séculos anteriores
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2007).

No que diz respeito à saúde, o estado tem uma organização geográfica própria, voltado para otimizar recursos e
garantir o acesso à população, que é o Plano Diretor de Regionalização (PDR), desenvolvido pela Secretaria de
Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para contemplar as especificidades regionais.

Essa estrutura proposta pelo PDR divide o estado em 13 macrorregiões sanitárias, com 18 cidades-polo e 75 micror-
regiões sanitárias. É referência para a organização dos serviços de saúde. Tem o propósito de potencializar a dis-
tribuição de recursos financeiros no estado, atendendo um maior número de pessoas, sem gerar desperdícios
(MENDES, 2007).

Mesmo com o PDR reconhecendo as diferenças regionais do estado, é necessário ressaltar os contrastes de desen-
volvimento entre as regiões Central, Sul e Triângulo, em comparação à Norte e à Nordeste, que evidenciam as difi-
culdades que enfrenta, dentre elas a de formular políticas gerais e mais específicas de recursos humanos, por exem-
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plo, financiamento, modalidades de contratação, carência de profissionais, capacitação do pessoal, manutenção dos
quadros e execução financeira (BARBOSA e RODRIGUES, 2006).

Com relação à Atenção Primária à Saúde em Minas Gerais, o 1º censo de recursos humanos identificou que este tipo
de atenção é oferecido por duas frentes: a Saúde da Família e a abordagem dita convencional. Das 5009 Unidades
Básicas de Saúde, 59,3% atendem exclusivamente à Saúde da Família, 14,4% são unidades convencionais e 26,3%
atuam de forma mista, com a oferta de serviços no modelo convencional e com equipes de Saúde da Família (BAR-
BOSA e RODRIGUES, 2006).

O universo da pesquisa compreendeu os municípios do estado de Minas Gerais com equipes da estratégia Saúde da
Família, implantada no estado em 1995 e atualmente com cobertura de 70%6 da população, o que segundo Mendes
(2002), caracteriza um estágio de transição terminal, em que a cobertura ultrapassa 50% e o grau de institucionaliza-
ção é considerado significativo. Esta fase antecede o momento de consolidação da Saúde da Família. Alguns dados
apresentados na Tabela 2 caracterizam o universo da pesquisa.

TABELA 2
Caracterização do universo da pesquisa

Fonte: BARBOSA e RODRIGUES (2006) e <http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/Not_648382.asp> 

A amostra da pesquisa seguiu os padrões da conveniência, uma vez que os dados necessários para este estudo estavam
na base de dados do projeto CNPq7, que contava com dados amostrais de cinco municípios: Alfenas, Araçuaí, Belo
Horizonte, Montes Claros e Uberlândia. Posteriormente, foram selecionados dois municípios intencionalmente
dentre os que compuseram a amostra do projeto citado.

Laville e Dione (1997, p. 156) explicam que “quando um pesquisador se dedica a um caso, é muitas vezes porque
ele tem razões para considerá-lo como típico de um conjunto mais amplo do qual se torna o representante”.

Os resultados do 1º censo de recursos humanos da Atenção Primária à Saúde, realizado em 2006 em Minas Gerais,
evidenciaram diferenças entre municípios com relação aos indicadores de RH ao se fazer um recorte por porte popu-
lacional e por microrregião. Por este motivo, a seleção dos municípios foi balizada por estes critérios, para obter
informações de contextos distintos. Foram escolhidos dois municípios com porte populacional notadamente distin-
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6 Informação disponível em: http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/Not_648382.asp
7 Este estudo está sendo realizado pela Estação de Trabalho Observatório do Mercado de Trabalho em Saúde SUS/SES/MG e foi financiado pelo Conselho
Nacional de Pesquisa (CNPq) a partir do edital MCT/CNPq/MS-SCTIE-DECIT n. 023/2006.A pesquisa foi intitulada: “Proposição de Metodologia de Avaliação
de Resultados e Desempenho das Unidades Básicas e Satisfação dos Usuários de Atenção Primária à Saúde – Um Desenho elaborado a partir de Cidades de Minas
Gerais”, da qual a autora deste trabalho é pesquisadora. As atividades iniciaram-se em março de 2007 e estão previstas para finalizarem até março de 2009.Trata-
se de um estudo amostral nos municípios de Alfenas, Araçuaí, Belo Horizonte, Montes Claros e Uberlândia. Dos 5 municípios Belo Horizonte teve seu campo
adiado em função de exigências da Secretaria Municipal de Saúde, e por este motivo não pode ser analisado neste trabalho.
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to e pertencentes a microrregiões significativamente diferentes (norte e sul do estado): Alfenas e Montes Claros.

Alfenas está localizada no sul do estado de Minas Gerais. É considerada o núcleo urbano mais importante da região.
Tradicionalmente, é um grande centro produtor de café. A pecuária leiteira também é bastante desenvolvida.
Iniciativas na agroindústria, no setor de gêneros alimentícios, sucos e laticínios, têm se destacado. Sua população é
de 71.628 habitantes. Ocupa uma área territorial de 849 km2. O índice de cobertura da estratégia Saúde da Família
é de 50%.8

Montes Claros situa-se na bacia do alto-médio São Francisco, ao norte do estado. Economicamente, destaca-se pela
pecuária de corte e de leite, seguida pela agricultura, com a produção de feijão, milho, mandioca, algodão e arroz
irrigado, dentre outros. Sua população é de 342.708 habitantes. Ocupa uma área de 3.576,76 km2. O índice de
cobertura da estratégia Saúde da Família é de 48,3%.9

A figura 5 situa geograficamente os dois municípios no estado de Minas Gerais. Na cor vermelha, Alfenas, e na cor
azul, Montes Claros.

FIGURA 5
Posição geográfica dos municípios estudados

Fonte: elaborada pela autora

3.3. A coleta de dados 

Para a consecução dos objetivos deste estudo, na etapa de coleta de dados foram desenvolvidas duas estratégias dis-
tintas, que levam em consideração o informante e o tipo de dado esperado. Desta forma, foram realizadas:

1. Análise documental a partir da legislação específica do setor, uma vez que a saúde apresenta legislação
bastante desenvolvida sobre a temática estudada. Foram analisados Leis, Decretos, Normas Operacionais,
Portarias e documentos produzidos pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. O quadro 3 identifica
os documentos utilizados para este fim.

46 8 A partir das informações encontradas em: www.alfenas.mg.gov.br. Acessado em: 09 de janeiro de 2008.
9 A partir das informações encontradas em: www.montesclaros.mg.gov.br. Acessado em: 09 de janeiro de 2008.
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QUADRO 3 
Documentos e legislação utilizados na análise documental

Fonte: elaborado pela autora

2. Dados secundários – obtidos a partir do banco de dados da pesquisa do CNPq, que, dentre outros, permitiu
coletar informações das equipes amostradas acerca dos profissionais (dados pessoais e profissionais) e do
processo de trabalho (dados da população e formas de captação, atendimento e tratamento) para posteriormente
elaborar uma metodologia de avaliação de desempenho à luz dos princípios ordenadores. O projeto acima
citado tem um escopo mais amplo, incluindo análises acerca da estrutura das Unidades de Saúde, da gestão
municipal, dos insumos (materiais e medicamentos) e da relação entre a equipe e comunidade. Uma das
suas sessões teve foco nas dimensões de RH e no processo de trabalho das equipes de Saúde da Família. Por
essas razões, o estudo é fonte de dados para esta dissertação.

Uma das etapas do trabalho consistiu na coleta de dados a partir de entrevistas com membros das equipes de saúde
da família. Os dados desta pesquisa foram coletados in loco por pesquisadores graduados em enfermagem e treina-
dos pela equipe do projeto, a partir de entrevistas com questionário estruturado, tendo como respondente princi-
pal o enfermeiro responsável pela Equipe de Saúde da Família.

O questionário utilizado foi elaborado pela equipe do projeto com a assistência de técnicos e gestores da SES-MG.
As questões a serem respondidas foram agrupadas em quatro dimensões:

a) Identificação da ESF – tempo de implantação, tipo de população, horário de funcionamento, famílias
cadastradas e população atendida

b) Composição da ESF – profissionais da equipe mínima e outros incorporados pela gestão municipal.

c) Dados de recursos humanos – idade e sexo dos profissionais, tempo de permanência na equipe, vínculo,
remuneração e treinamento.

d) Processo de trabalho da ESF – formas utilizadas pela equipe para organizar o trabalho.

Para este estudo, foram utilizados somente os dados referentes aos profissionais e ao processo de trabalho. Os dados
dos questionários foram digitados em software específico.Após esta etapa, eles foram agregados por município (não
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sendo possível identificar nenhuma das equipes amostradas) para que se procedesse às análises necessárias.10

3.4. A análise de dados

As categorias de análise e seus indicadores foram construídos sob o ponto de vista do município, uma vez que este
é o responsável pela gestão em nível local. No entanto, é importante salientar que outros atores estão envolvidos e
influenciam diretamente a implementação da Saúde da Família e o processo de trabalho das equipes.

Este trabalho abordou os princípios ordenadores somente a partir de indicadores de RH. É sabido que existem outras
dimensões envolvidas, mas que não serão contempladas por fugirem ao controle dos profissionais, como estrutura
física, oferta de serviços na rede de referência, e satisfação dos usuários com o serviço prestado, entre outros.

A partir desses recortes, a figura 6, contempla as dimensões envolvidas no modelo de análise, destacando aquelas
que foram diretamente abordadas neste estudo e aquelas que foram complementares para efeitos de análise.

FIGURA 6 
Modelo de análise do estudo

Fonte: elaborada pela autora

A área hachurada corresponde às dimensões analisadas neste estudo. Primeiramente, houve o recorte a partir da
gestão municipal, significando que a análise será apresentada por meio de dados agregados por município. A partir
desta premissa, foram incorporados no modelo de análise os princípios ordenadores da Saúde da Família e sua inter-
ação com a gestão de RH e o processo de trabalho, que é de responsabilidade da equipe. Os princípios influenciam
a gestão de RH e a gestão de RH influencia os princípios ordenadores, contribuindo ou não para o seu êxito.

Em linhas gerais, este modelo explicita que para o cumprimento dos princípios ordenadores são necessárias ações
por parte da gestão municipal em diversas frentes, incluindo aquelas referentes à gestão de RH, que podem ser

48 10 Com relação ao rigor estatístico na determinação do número de Unidades Básicas a serem investigadas do trabalho supracitado, foi considerado um erro de 10
(dez) pontos percentuais para cada uma das cidades envolvidas no estudo.
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traduzidas em indicadores. Tais indicadores podem ser observados a partir da dimensão do profissional (vínculo,
tempo de trabalho, remuneração e ações de educação) e a prática das equipes, chamada de “processo de trabalho”
(formas de prestar o serviço a população).

As dimensões fora do retângulo foram complementares a este estudo porque extrapolam o poder municipal, mas
interferem na Saúde da Família por meio da legislação ou normatizações, na formulação de políticas e na destinação
de recursos, no que é demandado à equipe.

Para a construção das categorias de análise e da proposta de análise dos dados, foram necessários dois momentos:

a) O levantamento de problemas de RH vinculados aos princípios ordenadores. Isso possibilitou identificar
as categorias de recursos humanos que seriam envolvidas no estudo. A sistematização encontra-se no
quadro 4.

b) A tradução dos problemas em indicadores de RH. Isso permitiu desdobrar as categorias de análise em
indicadores de gestão. O quadro 5 explicita essa construção.

As categorias de análise deste estudo foram levantadas a partir dos problemas vinculados às ações de RH que
impactam diretamente os princípios ordenadores da estratégia Saúde da Família, conforme levantamento bibliográ-
fico, que possibilitou identificar o que diferentes autores, tais como Mendes (2002), Seixas e Stella (2002),Viana e
Dal Poz (2005), Pierantoni (2001) e Corbo e Morosini (2005) entendem, como entraves à gestão de RH para a
Saúde da Família.

No quadro 4 estão os princípios ordenadores da Saúde da Família e os problemas de recursos humanos levantados.

QUADRO 4 
Os princípios ordenadores e os problemas de recursos humanos

Fonte: elaborado pela autora
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A partir do levantamento exposto no quadro 4, ficaram evidentes algumas dimensões de RH que têm relação dire-
ta com os princípios ordenadores da Saúde da Família. Dessa forma, foi possível determinar as categorias de análise
da pesquisa, bem como seus indicadores, conforme apresenta o quadro 5.

QUADRO 5
Composição das categorias de análise

Fonte: elaborado pela autora

Os indicadores de recursos humanos foram reduzidos àqueles que podem ser considerados marcadores da atenção
primária, ou seja, aqueles que foram destacados por autores como sendo relevantes e capazes de impactar a estraté-
gia Saúde da Família. Por esse motivo o “princípio da coordenação”11 não aparece no quadro 5, uma vez que não
foram encontrados na literatura indicadores de ações de RH que estivessem vinculados a ele.

Vale ressaltar também que este é um modelo, uma representação sintética, da realidade, pois na prática das equipes
de saúde os indicadores de recursos humanos influenciam um ou mais princípios ordenadores simultaneamente. A
divisão proposta neste estudo para análise obedeceu a aspectos didáticos que possibilitam a compreensão da propos-
ta metodológica.

O processo de trabalho citado no quadro 5 como indicador de Integralidade foi desmembrado com base nas infor-
mações obtidas nas Linhas-Guia, que são protocolos desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas
Gerais para melhorar a atenção primária e fortalecer e ampliar a estratégia Saúde da Família, priorizando a pro-
moção da saúde e a prevenção de doenças.

As Linhas-Guia são conteúdos editoriais que têm por finalidade determinar, normalizar, padronizar ou regular ações
ou procedimentos. Incluem aqueles que têm por objetivo guiar, instruir ou orientar a execução de ações. Essas publi-
cações indicam a direção para a reorganização dos serviços a partir da divisão assistencial por grupos.

Elas contêm uma série de informações estruturadas sobre os grupos de atenção, incluindo os fatores de risco, car-

50 11 Este princípio ordenador tem foco nas centralização e disponibilização de informações sobre os serviços utlizados pelo usuário, com ênfase no histórico clínico
e no sistema de referência e contrareferência. Está intrinsecamente ligado a sistemas de informação (CORBO e MOROSINI, 2005).
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acterísticas da população-alvo, dados epidemiológicos, bem como as diretrizes para a prestação de serviços de saúde.

Constam, ainda, os processos de trabalho que norteiam a atenção a cada grupo referido. De maneira geral, estes
processos estão divididos em: captação, atendimento, tratamento e  acompanhamento, respeitando, é claro, as pecu-
liaridades de cada grupo. Os processos e os procedimentos para o diagnóstico, a realização de exames e o tratamento
e acompanhamento são explicados detalhadamente por meio de recursos textuais, como gráficos, tabelas e figuras.
Há também explicações sobre o fluxo para os serviços de referência e contrareferência.

A partir do conteúdo identificado nas Linhas-Guia, foram levantados os macroprocessos de trabalho das equipes,
para, posteriormente, estabelecer seus indicadores, que são parte integrante da análise de dados deste estudo. No
quadro 6 estão os desdobramentos do indicador “Processo de Trabalho”

QUADRO 6
As dimensões do Processo de Trabalho

Fonte: elaborado pela autora

A partir do levantamento dos problemas destacados, foi possível delimitar as variáveis de análise e compor o quadro
de ações de recursos humanos e do processo de trabalho intrinsecamente ligadas aos princípios ordenadores, que é
o objetivo deste trabalho.

3.5. Limitações do método

Com relação à adoção do estudo de caso como método de análise para o desenvolvimento do trabalho, existe a limi-
tação de que as conclusões obtidas neste tipo de pesquisa ficam restritas ao meio/fenômeno estudado (GIL, 2006).
Ou seja, não permite que generalizações sejam feitas para outros casos semelhantes. Não pode a presente pesquisa
inferir nada acerca da gestão de recursos humanos na Saúde da Família de outros municípios.

Outra limitação advém do recorte proposto, que analisa somente o impacto da dimensão de recursos humanos sobre
os princípios ordenadores em nível municipal, não incorporando os outros entes federativos.
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Por fim, o quadro 7 sintetiza os procedimentos metodológicos deste estudo.

QUADRO 7
Síntese dos procedimentos metodológicos

Fonte: Elaborado pela autora
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Os resultados deste trabalho foram obtidos após a etapa de tabulação de dados e dizem respeito somente às equipes
e unidades visitadas de acordo com a seleção da amostra. A seguir, os procedimentos são justificados, as com ressalvas
necessárias.

A fonte completa das tabelas desta seção é: o banco de dados do projeto financiado pelo CNPq intitulado
“Proposição de Metodologia de Avaliação de Resultados e Desempenho das Unidades Básicas e Satisfação dos
Usuários de Atenção Primária à Saúde – Um Desenho elaborado a partir de Cidades de Minas Gerais” (2006). Por
ser a única utilizada para a construção das tabelas, tornou-se dispensável a apresentação da informação “fonte” em
cada uma das tabelas, de acordo com instrução do IBGE (IBGE, 1993).

Na apresentação dos dados percentuais das tabelas, foi utilizada uma casa decimal, uma vez que, de acordo com o
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO) e o IBGE, o número de
casas decimais, quando não preestabelecidas em legislação, fica a cargo do informante, e devem ser expressas de
forma a não mascarar os dados e/ou as possíveis comparações com outros estudos. Pelo pequeno número de Equipes
de Saúde da Família entrevistadas, a supressão de casas decimais não compromete a análise.

Em alguns casos, a informação sobre remuneração não foi obtida. Dessa forma, nas tabelas referentes a ela encon-
tra-se o número de respostas tabuladas, representada pela coluna “N”. Nas demais questões, foram obtidas respostas
em todas as equipes.

Para a apresentação dos resultados, as informações foram agrupadas, conforme destaca o Quadro 8.

QUADRO 8
Esquema de subdivisões para a apresentação dos resultados
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Fonte: Elaborado pela autora

4.1. Município de Alfenas

4.1.1. Dados gerais

Em Alfenas, foram visitadas 8 Unidades Básicas de Saúde e realizadas 9 entrevistas com Equipes de Saúde da Família.
No total, foram levantadas informações sobre 113 profissionais que atuam nas equipes deste município, destacando
que 55,8% são agentes comunitários de saúde. Além das categorias profissionais estabelecida pelo Ministério da
Saúde, estas equipes contam ainda com o trabalho de 2 farmacêuticos/bioquímicos e 6 fisioterapeutas. Tais infor-
mações podem ser visualizadas na Tabela 3.

Os dados sobre sexo revelam a predominância em todas as categorias profissionais de mulheres trabalhando no pro-
grama. Elas representam 82,8% do total de profissionais das equipes de saúde da família. A categoria dos
Enfermeiros e a dos auxiliares de enfermagem destacam-se com 100% de mulheres no quadro. A categoria com
maior percentual de homens atuando é a de médicos, com 44,4% dos profissionais.

TABELA 3
Composição do quadro de pessoal e distribuição por sexo – Alfenas – 2007

No que se refere à faixa etária dos profissionais, observa-se uma concentração nas faixas “de 25 a 30 anos” e “de 30
a 50 anos”, sendo esta mais significativa do que a primeira. No caso dos agentes comunitários de saúde, a distribuição
entre as três primeiras faixas é quase igualitária, com 30,2% na primeira faixa; 31,7% na segunda; e 38,1% na ter-
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ceira; de 30 a 50 anos. Outra exceção é o auxiliar de consultório dentário, com 71,4% dos profissionais na faixa “de
25 a 30 anos”. A Tabela 4 expressa a distribuição dos profissionais por faixa etária em Alfenas.

TABELA 4
Distribuição dos profissionais por faixa etária – Alfenas – 2007

Quanto à área de atuação das equipes visitadas em Alfenas, 77,8% atuam somente em localidades com população
urbana e 22,2%, cobrem em sua área de abrangência espaços considerados rurais. Não existem equipes atuando
exclusivamente na área rural.

Com relação à população atendida, a média é de 3.647,89 habitantes acompanhados por equipe. O número médio
de famílias cadastradas é de 1.000,78. O desvio padrão de ambos revela que há pequena variabilidade no tamanho
da população e no número de famílias cadastradas entre as equipes pesquisadas. Na Tabela 5, encontram-se as estatís-
ticas dessas variáveis.

TABELA 5
Estatísticas da população adscrita e famílias cadastradas – Alfenas – 2007

4.1.2. O primeiro contato

Neste município, todas as equipes visitadas estão completas; ou seja, têm pelo menos um médico, um enfermeiro,
um auxiliar ou técnico de enfermagem, e no mínimo quatro agentes comunitários de saúde, contando ainda com
profissionais de apoio.

A carga horária da equipe mínima da Saúde da Família é cumprida conforme o preconizado pela legislação.Todas as
categorias trabalham em regime de 40 horas semanais. Fora da equipe mínima, encontram-se alguns fisioterapeutas
que cumprem carga horária inferior a quarenta horas semanais, conforme informação da Tabela 6.

57

Corpo de texto - PUB 04.qxp  20/10/2009  17:40  Page 44



TABELA 6
Carga horária semanal – Alfenas – 2007

4.1.3. Longitudinalidade

Com relação ao tempo de trabalho dos profissionais na Equipe de Saúde da Família, os dados da Tabela 7 evidenciam
um comportamento similar entre as categorias profissionais, independente da escolaridade, com percentuais expres-
sivos para o tempo de trabalho de “até 2 anos” na equipe. Destaques podem ser atribuídos tanto para médicos como
para enfermeiros por apresentarem situação idêntica, 55,6% atuando há “até 2 anos” no programa, 33,3% “de 2 a 5
anos” e 11,11% “de 5 a 10 anos”. Fugindo à regra, dentre os auxiliares de enfermagem, 57,1% atuam “entre 2 e 5
anos” na mesma equipe.

TABELA 7 
Tempo de trabalho dos profissionais na equipe – Alfenas – 2007

No que diz respeito ao vínculo dos profissionais, em Alfenas, todas as categorias profissionais encontram-se majori-
tariamente vinculados de forma precária às equipes de saúde da família, sendo que 79,7% dos profissionais infor-
maram ter contratos sem garantias legais. Quanto às informações por categoria, constantes na Tabela 8, auxiliares
de enfermagem, cirurgiães dentistas, auxiliares de consultório dentário e farmacêuticos apresentam percentuais
acima de 85% de profissionais com vinculação precária.
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TABELA 8 
Vínculo de trabalho dos profissionais – Alfenas – 2007

Sobre a remuneração das categorias profissionais, percebe-se um corte em função da escolaridade, uma vez que a
carga horária cumprida é a mesma. Os profissionais de nível médio recebem entre R$ 500,00 e R$ 864,00, sendo
este pago somente aos técnicos de enfermagem (Tabela 9). Nos cargos de nível superior os salários variam de
R$1.500,00 a R$2.000,00, com exceção do médico da equipe de saúde da família que chega a ter remuneração
quase 200% maior do que o segundo maior salário pago, que é o do enfermeiro.

Percebe-se que existe uma homogeneidade neste município no que tange aos valores pagos, pois, de forma geral, a
amplitude dos salários dentro das próprias categorias não é grande, dado revelado pelo desvio-padrão.

TABELA 9
Remuneração dos profissionais – Alfenas – 2007

4.1.4. Integralidade

Com relação aos treinamentos, em Alfenas tem-se um bom índice de participação em todas as categorias, não haven-
do padrões de cursos mais freqüentados. Entretanto, o treinamento para o Plano Diretor teve pouca abrangência nas
equipes visitadas em todas as categorias, com percentual máximo de participação de 33,3% na categoria de enfer-
meiros. Outro treinamento que teve baixa participação, porém somente entre os profissionais de nível fundamen-
tal e médio, foi o de Rede, com 33,3% de participação dos profissionais destas categorias. A Tabela 10 apresenta os
dados das ações de Educação e Treinamento e o percentual de participação por categoria profissional.
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TABELA 10
Participação em ações de educação e treinamento – Alfenas – 2007

Processo de trabalho

a) Captação

Iniciando a discussão sobre o processo de trabalho, em 11% das equipes não foram encontrados mapas delimitando
a área de atuação das equipes, a distribuição da população por doenças e/ou a faixa etária e a divisão por microarea,
que guia o trabalho dos ACS.

Sobre o cadastro, diversas são as formas de cadastramento da população por parte da ESF. No entanto, apurou-se
que 88,9% delas utilizam o SIAB para este fim. Além disso, as equipes utilizam mais de uma estratégia para cadas-
tramento, pois 66,7% também utilizam livro ou papel específico para efetuar o cadastro da população.

A organização do cadastro, de responsabilidade da equipe, é realizada a partir das famílias em 88,9% das equipes.
No entanto, para 11,1% o cadastro não se encontra organizado de uma única forma. Ou seja, em alguns casos é orga-
nizado por família e em outros por indivíduo.

A ficha A do SIAB é o instrumento recomendado pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e pelo
Ministério da Saúde para que seja feito o cadastramento da população adscrita. Contém informações sobre a família,
o espaço onde reside e em que condições.

A totalidade das equipes utiliza de forma integral este instrumento para efetuar o cadastro da população. Isso sig-
nifica que as equipes possuem todas as informações sobre a população: tipo de casa, destino do lixo, abastecimento
e tratamento de água no domicílio, destino de fezes e urina, participação de grupos comunitários, meio de comu-
nicação e de transporte que mais utiliza, atividades produtivas domiciliares, o acesso a pasta e escova de dente e  clas-
sificação de risco.

A captação ativa de populações específicas, também chamada busca ativa, é realizada partir da demanda espontânea
dos usuários, ou seja, quando os mesmos requisitam atendimento à ESF. Esta realidade acontece em 100% das
equipes para todas as populações perguntadas, com exceção de HIV, em que o percentual é de 66,7%. Outra forma
utilizada por grande parte das ESF é a captação do ACS durante as visitas domiciliares.As campanhas na comunidade
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também se apresentam como forma de captação ativa. Para portadores de hipertensão e diabetes, 66,7% das equipes
incluem o monitoramente contínuo dos fatores de risco como forma de captação. Na Tabela 11 encontram-se as
informações sobre esta temática.

TABELA 11
Captação ativa de populaçãoes específicas – Alfenas – 2007

b) Acompanhamento e atendimento

No tocante ao atendimento, as visitas domiciliares são uma proposta da Estratégia cujo intuito é garantir o acesso ao
profissional em diversos casos, como usuários com dificuldade de locomoção, com risco social e vítimas de precon-
ceito, dentre outros.Têm ainda o intuito de compreender o espaço em que os usuários vivem.

Nas equipes estudadas em Alfenas, essa prática não é muito comum, em especial quando se fala da figura do ACS,
que tem como uma de suas atribuições realizar a visita diária às residências. Somente 55,6% dos agentes cumprem
esta determinação e, ainda, existem 22,2% que só o fazem ocasionalmente.

Na categoria médica, 77,8% não realizam visitas domiciliares. Os demais o fazem ocasionalmente. Embora não este-
ja obrigatoriamente definido no plano de atribuições deste profissional, descrito pela Portaria 648, de 2006, os aca-
mados e aqueles com mobilidade reduzida só têm acesso ao atendimento médico se for domiciliar.

Com relação os enfermeiros, 33,33% não fazem visitas domiciliares; 33,3%, faz de forma ocasional, e 33,33%, faz
semanalmente. Este dado reflete o quanto a atuação do profissional dedicado a esta atividade se dá de forma aleatória
no município.

Os dados sobre visitas domiciliares estão apresentados na Tabela 12.

TABELA 12
Periodicidade das visitas domiciliares – Alfenas – 2007
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A marcação de consultas é feita de diversas formas, a depender da equipe. No entanto, além de outras maneiras,
100% delas agendam consultas por meio de marcação do próprio usuário. Em 77,8% das equipes o ACS também
faz o agendamento para a população. Outros profissionais da ESF também desempenham esta atividade em 33,3%
das equipes. Em 11,1% a marcação por telefone também pode ser realizada, conforme explicita a Tabela 13.

TABELA 13
Forma de agendamento de consultas – Alfenas – 2007

Com relação ao planejamento de ações, 100% das equipes entrevistadas utilizam dados da população para planejar
as atividades e também 100% utilizam dados do próprio cadastro para este fim. De acordo com a Tabela 14, os infor-
mativos publicados pelo município também são largamente utilizados por 88,9% das equipes, bem assim os dados
fornecidos por órgão de pesquisa, tais como as publicações do IBGE. Com menor percentual, mas também utilizadas
para planejar ações, estão as publicações acadêmicas, utilizadas em 44,4% das equipes da estratégia saúde da família,
e as publicações do Ministério da Saúde, em 33,3% das das equipes da estratégia saúde da família. Existem ainda
outras fontes, não informadas, que são utilizadas por 22,2% das equipes (Tabela 14).

TABELA 14
Fonte de dados para a programação de atividades – Alfenas – 200

Diante das informações levantadas, as equipes orientam suas ações para a população. A partir dos dados da Tabela
15, pode-se dizer que a totalidade das Equipes de Saúde da Família criou ações programáticas específicas e fez parce-
rias com escolas, Igrejas e associações comunitárias, acreditando serem estas as formas mais efetivas de levar as
temáticas à população. Como forma auxiliar, 88,9% levam a discussão ou os problemas identificados nas visitas
domiciliares; 44,4% fazem benchmarking de modelos nacionais bem sucedidos.

TABELA 15
Ações desenvolvidas para a comunidade – Alfenas – 2007
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c) Tratamento

No que diz respeito ao tratamento, foram analisadas as atividades desenvolvidas pelos profissionais de nível superi-
or da equipe mínima – médicos e enfermeiros –, a existência de fluxo de referência para encaminhamento dos
usuários e se as informações de contra-referência encontram-se nos prontuários.

Com relação às atividades dos médicos, os dados da Tabela 16 evidenciam que em 77% das ESF esta categoria par-
ticipa em conjunto com os outros profissionais das ações educativas destinadas à população atendida. Quanto ao
atendimento nas quatro clínicas, 100% dos médicos atendem clínica médica, pediatria e ginecologia. No entanto,
somente 66,7% fazem atendimentos clínicos em obstetrícia.

TABELA 16
Atividades realizadas pelos médicos – Alfenas – 2007

No que diz respeito aos enfermeiros, as atividades educativas em grupo contam com a presença deste profissional
em 100% das equipes. Entretanto, quanto ao treinamento de agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfer-
magem em 11% das equipes esta atividade não está no escopo das funções dos enfermeiros. Quanto às consultas de
enfermagem, em 55,6% das ESF existe atendimento para obstetrícia e 88,9% para clínica médica. Consultas de
enfermagem para crianças e mulheres são realizadas em 100% das equipes. Na Tabela 17 estão listadas as atividades
desenvolvidas por este profissional.

TABELA 17
Atividades realizadas pelos enfermeiros – Alfenas – 2007
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Quanto à utilização de protocolos clínicos, a totalidade das equipes de saúde da família informaram fazer uso desta
referência, sendo que a proveniência mais significativa são os elaborados pelo Ministério da Saúde, utilizados, no
mínimo, por 88,9% das equipes de Alfenas, de acordo com tabela 18.

TABELA 18
Proveniência dos protocolos clínicos utilizados – Alfenas – 2007

Os serviços de referência disponíveis pela rede SUS ou por meio de unidades credenciadas estão previamente esta-
belecidos para as equipes de saúde da família, conforme dados da tabela 19. Apesar de 66,7% das equipes não pos-
suírem fluxo de referência para internações, para os demais serviços – consultas em especialidades, métodos de
diagnóstico e exames laboratoriais e tratamentos especializados –, há fluxos estabelecidos em 100% das equipes.

Mesmo com uma rede disponível, as informações sobre o usuário, o atendimento a ele dispensado, diagnóstico e
tratamento efetuados fora da Saúde da Família – a contra-referência – encontram-se disponíveis nos prontuários em
apenas 22,2% das Equipes de Saúde da Família.
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TABELA 19
Existência de fluxo de referência – Alfenas – 2007

4.2. Município de Montes Claros

4.2.1. Dados Gerais

Em Montes Claros, foram obtidas informações de 305 profissionais atuando na Saúde da Família, todos componentes
de equipes mínimas. Foram entrevistadas 27 equipes de saúde da família, que utilizavam os espaços de 23 Unidades
Básicas de Saúde.

Conforme dados da tabela 20, a maioria dos profissionais, 81,4%, é do sexo feminino, sendo que para a categoria
Auxiliar de Enfermagem este percentual é de 94,1%. Outras categorias com percentuais expressivos de mulheres
em seu quadro são a de Enfermeiros, com 87,8%, e os Técnicos de Enfermagem, com 87,5%.

À exceção do padrão destacado nas demais categorias, de altos percentuais de mulheres, encontram-se os médicos
com o maior percentual de profissionais do sexo masculino, 41,7%, sendo a única categoria a ultrapassar 40% de
profissionais homens atuando na Saúde da Família.

TABELA 20
Composição do quadro de pessoal e distribuição por sexo – Montes Claros – 2007

No que diz respeito à faixa etária, existe um padrão de concentração dos dados nas faixas “de 25 a 30 anos” para os
profissionais de nível superior – Médicos, Enfermeiros e Cirurgiães Dentistas – e “de 30 a 50 anos” para as demais
categorias profissionais, embora no caso destes a distribuição esteja mais equilibrada. A tabela 21 apresenta a dis-
tribuição de profissionais por faixa etária em Montes Claros.
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TABELA 21
Distribuição dos profissionais por faixa etária  – Montes Claros – 2007

Em Montes Claros, das equipes visitadas 81,5% atuam em localidades consideradas urbanas, 11,1% em localidades
exclusivamente rurais e 7,4% atuam onde a população é mista, ou seja, existem espaços rurais e urbanos dentro de
uma mesma área de abrangência.

Ainda sobre a população, a tabela 22 informa a média, a mediana e o desvio padrão do número de pessoas na popu-
lação adscrita e de famílias cadastradas das equipes deste município. Destas estatísticas, o desvio-padrão, tanto da
população quanto do número de famílias cadastradas, é expressivo, revelando uma diferença substancial entre o
número de pessoas e o de famílias atendidas entre as equipes de saúde da família.

TABELA 22
Estatísticas da População adscrita e famílias cadastradas  – Montes Claros – 2007

4.2.2. O primeiro contato

Em Montes Claros, 11,1% das Equipes de Saúde da Família estavam incompletas; ou seja, faltavam membros de uma
ou mais categorias profissionais que compõem a equipe mínima de saúde da família.

Quanto à carga horária semanal cumprida pelos profissionais, o padrão é de 40 horas para todas as categorias, com
exceções de 8,3% dos médicos e 11,7% dos auxiliares de enfermagem, com carga horária inferior a 40 horas semanais.
A tabela 23 evidencia os dados desta variável.
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TABELA 23
Carga horária semanal  – Montes Claros – 2007

4.2.3. Longitudinalidade

O tempo de trabalho dos profissionais na ESF está majoritariamente concentrado na faixa “até 2 anos”, com exceção
dos auxiliares de enfermagem, que têm 75% dos profissionais atuando na equipe “de 2 a 5 anos” e 25% “há mais de
10 anos”. O caso da categoria dos médicos é o mais emblemático, pois 75,0% encontram-se na faixa “até 2 anos”.
No entanto, destacam-se os cargos de nível médio, que, mesmo não estando fora do padrão encontrado, mantêm
percentuais significativos na faixa “de 5 a 10 anos”. A tabela 24 permite verificar o comportamento desta variável
entre os profissionais de Montes Claros.

TABELA 24
Tempo de trabalho dos profissionais na equipe  – Montes Claros – 2007

O vínculo dos profissionais da estratégia Saúde da Família em Montes Claros é quase que exclusivamente não
precário, ou seja, as garantias trabalhistas legais foram asseguradas a eles. Somente 3,7% dos profissionais encon-
tram-se com contratos precários, conforme dados da tabela 25.
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TABELA 25
Vínculo de trabalho dos profissionais  – Montes Claros – 2007

Quanto à remuneração, expressa detalhadamente na tabela 26, percebe-se que nas próprias categorias profissionais
há uma amplitude significativa dos salários. Ou seja, a diferença entre o menor e o maior salário pode chegar a
825%, que é caso da categoria de Auxiliar de Enfermagem. De forma geral, essa variabilidade na remuneração está
presente em todas as categorias, em maior ou menor grau (33,33%) e o desvio-padrão traduz bem a realidade.

Entre as categorias profissionais, a dos médicos destaca-se das demais por apresentar os maiores salários, mesmo
quando comparado a outras categorias de nível superior (enfermeiros e cirurgiães-dentistas), chegando a até quatro
vezes a diferença entre eles. Nas categorias de nível médio não são tão evidentes as discrepâncias.

TABELA 26
Remuneração dos profissionais  – Montes Claros – 2007

4.2.4. Integralidade

De acordo com tabela 27, a participação dos profissionais em ações de educação e treinamento, em geral, é baixa
para todas as categorias profissionais, destacando-se os ACS com os menores percentuais na maioria dos cursos.
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TABELA 27
Participação em ações de Educação e Treinamento  – Montes Claros – 2007

Processo de Trabalho

a) Captação

O instrumento que auxilia no cadastro da população é o mapa de abrangência da equipe. Sobre a existência de mapas
da área de abrangência nas Unidades Básicas de Saúde, em 18,5% das equipes este instrumento não foi encontrado
ou não existia à época da visita. Nas demais, 81,5%, o mapa desenhado foi encontrado.

As equipes de Montes Claros cadastram a população adscrita de três formas: 74,1% no SIAB, 48,1% em livro ou
papel específico e 11,1% têm o prontuário como forma de cadastrar a população.A organização do cadastro da popu-
lação é feita em 88,9% dos casos por famílias. Em 11,1% das equipes são utilizadas duas formas: a organização por
indivíduo e a organização por famílias. Em 96,3% das equipes o formulário utilizado no cadastro da população é a
FICHA A do SIAB, de forma integral. Em 3,7% delas somente são coletadas informações parciais acerca da
família/indivíduo cadastrado.

Com relação à captação ativa por grupos, a tabela 28 apresenta a forma como as equipes utilizam este tipo de cap-
tação em Montes Claros. As mais evidentes são a busca por meio de sinais e sintomas clínicos quando da procura do
usuário (demanda espontânea) e a captação do ACS durante as visitas domiciliares. Por outro lado, destaca-se a
ausência de busca ativa de portadores de HIV em 20% das equipes.

69

Corpo de texto - PUB 04.qxp  20/10/2009  17:51  Page 56



TABELA 28
Captação ativa  – Montes Claros – 2007

b) Acompanhamento e Atendimento

As visitas domiciliares são realizadas diariamente pelos ACS e pelos auxiliares/técnicos de enfermagem. No
primeiro grupo, em 100%; no segundo, em 26,9% das equipes. Em relação aos médicos, em 33% das equipes este
profissional não faz visitas domiciliares; em 25% faz ocasionalmente; e em 41,7% faz semanalmente. No caso dos
enfermeiros, a maioria das equipes, 57,7%, tem este profissional fazendo visitas domiciliares semanalmente; em
15,4% não faz visitas; em 11,5% faz ocasionalmente; em 7,7% mensalmente; e em 7,7% semanalmente. Os dados
de todas as categorias estão sintetizados na tabela 29.

TABELA 29
Periodicidade das visitas domiciliares  – Montes Claros – 2007

O agendamento de consultas neste município está disponível de três formas: 53,8% pelo próprio usuário na, UBS;
84,6% por intermédio de um profissional da equipes; e em 65,4% através do ACS, conforme mostra a tabela 30.
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TABELA 30
Forma de agendamento de consultas  – Montes Claros – 2007

Em 100% da equipes são utilizados dados da população para planejar ações, conforme mostra a tabela 31. Os dados
do cadastro próprio é a principal fonte das Equipes de Saúde da Família, sendo utilizado por 96,3% delas.
Publicações do Ministério da Saúde e publicações acadêmicas são utilizadas por 51,9% e 59,3% das equipes, respec-
tivamente. Com menor expressividade, aparecem informativos do município, com 44,4%, e dados de órgãos de
pesquisa, com 22,2%.

TABELA 31
Fonte de dados para programação de atividades  – Montes Claros – 2007

A partir dos dados populacionais, as equipes de Montes Claros realizaram parcerias com escolas, igrejas e associ-
ações em 96,3% das equipes. Em 85,2%, a forma de levar o assunto ao conhecimento das famílias é também durante
as consultas. Em 81,5% das equipes já se criaram ações programáticas específicas. A adoção de modelos nacionais e
internacionais tem menos expressão quando se trata de desenvolver ações. No primeiro caso, por 37,0%; e no
segundo, por 14,8% das equipes de Saúde da Família, conforme dados da TABELA 32.

TABELA 32
Ações desenvolvidas para a comunidade  – Montes Claros – 2007
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c) Tratamento

Nas ações educativas em grupos realizadas pelas equipes, em 91,7% há a participação do profissional médico.
Quanto aos atendimentos clínicos, 100% desses profissionais atuam em clínica médica, pediatria e obstetrícia,
enquanto 95,8% atendem em ginecologia. A tabela 33 lista as atividades realizadas pelos médicos e seus percentuais.

TABELA 33
Atividades realizadas pelos Médico  – Montes Claros – 2007

Com relação aos enfermeiros, em 100% das equipes esta categoria participa de reuniões de grupo e realizam con-
sultas de enfermagem em pediatria e ginecologia. Além disso, realiza treinamento de ACS (96,3%) e de auxiliar de
enfermagem (92,6%). Também, atende consultas de enfermagem em obstetrícia e clínica médica (96,3% em
ambas). Com menor expressão dentre as atividades desenvolvidas estão reuniões com a comunidade, com percentual
de 76,9%. A tabela 34 detalha as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros.

TABELA 34
Atividades desenvolvidas pelos Enfermeiros  – Montes Claros – 2007

A utilização de protocolos clínicos pelas Equipes de Saúde da Família é uma prática estabelecida para a grande maio-
ria das equipes, independente de grupo ou doença; ou seja, são amplamente utilizados. Os manuais desenvolvidos
pelo Ministério da Saúde e os desenvolvidos pela Secretaria Estadual são as fontes de mais de 85% das equipes em
Montes Claros. Somente 3,7% das equipes informaram não utilizar nenhum tipo de protocolo para HIV e
Tuberculose. A tabela 35 apresenta os dados de utilização e proveniência de protocolos clínicos utilizados pelas
equipes de saúde da família.
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TABELA 35
Proveniência dos protocolos clínicos utilizados  – Montes Claros – 2007

Os fluxos de referência em Montes Claros não estão disponíveis para todas as equipes, nem existem fluxos para
todos os serviços da rede. Com relação a consultas com especialistas e a métodos diagnósticos, 96,3% das equipes
possuem fluxo de referência; para tratamentos, 92,6%; e para internação, somente 29,6%, conforme dados da
tabela 36. Além deste quadro, as informações sobre os pacientes quando da utilização de serviços da rede somente
encontram-se nos prontuários de 7,4% das equipes deste município.

TABELA 36
Existência de Fluxo de referência  – Montes Claros – 2007
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Neste tópico, serão apresentadas e analisadas as relações entre os princípios ordenadores e os indicadores de recur-
sos humanos destacadas ao longo do trabalho e desenvolvidas na seção Metodologia. Uma breve análise dos docu-
mentos utilizados também fará parte desta seção.

A partir das normas e da legislação do setor de saúde foi possível compreender o marco legal que rege o SUS e a
estratégia Saúde da Família. Ambos se encontram fortemente regulamentados, com o estabelecimento das dire-
trizes, dos papéis, das metas e dos objetivos propostos. Dentre as referências analisadas e incorporadas no quadro 3
(página 71 deste trabalho) destacam-se a Portaria 648 de 2006 e a NOB-RH/SUS de 2006.

No que diz respeito a estratégia Saúde da Família, a portaria 648 é o documento-base por conter desde a Política
Nacional da Atenção Primária até os detalhes sobre o que se espera dele e dos profissionais. Em suma, esta norma
rege, em grande parte, o trabalho da equipe, sendo, por este motivo, a referência do processo de trabalho para
efeitos de análise neste estudo.

A NOB-RH externaliza as preocupações no que toca à gestão do trabalho e aos impactos da inexistência de políti-
cas concretas. Entretanto, o modelo desta norma é bastante propositivo, inserindo a temática de RH no âmbito da
gestão do sistema de saúde. É de responsabilidade das três esferas de governo. Ainda nesta via, os formuladores
incluíram instrumentos e conceitos de gestão de recursos humanos largamente utilizados nas organizações industriais.

Esses marcos normativos juntos abordam a política de saúde e a gestão em nível local. Por este motivo e por toda a
regulamentação da saúde, não é possível fazer uma análise descolada das exigências impostas pelas normas da Saúde
e pelo modelo ideal da Saúde da Família, mesmo que ambos contenham limitações. As referências são estabelecidas
pela legislação e devem ser cumpridas pelos municípios, mesmo que não tenham sido alvo de estudos científicos.

Todo o processo de análise dos princípios ordenadores realizado neste trabalho está ancorado na legislação da saúde,
o que significa dizer que as considerações aqui expostas são expressas a partir de uma referência, que é o marco nor-
mativo. Quaisquer alterações obrigam a realização ajustes na análise.

A outra parte da análise advém dos resultados encontrados na seção anterior. A partir da descrição dos dados, as
informações dos dois municípios foram sintetizadas em tabelas-resumo e serão apresentadas por Princípio
Ordenador da Saúde da Família.
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A síntese das informações referentes à área de atuação e a população adscrita das equipes de saúde da família
amostradas  encontra-se na tabela 37.

TABELA 37
Caracterização da área de atuação das equipes – Alfenas e Montes Claros – 2007 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da Pesquisa CNPq

As equipes de saúde da família dos dois municípios estudados têm em sua área de atuação população tanto urbana
quanto rural e têm cobertura da estratégia Saúde da Família em torno de 50%, estando aquém da cobertura estadual,
que é de 70%.

Com relação à população adscrita, numericamente, nos dois municípios as equipes atuam conforme é especificado
pelo Ministério da Saúde, de 3.500 a 4.000 pessoas por equipe, o que evidencia não haver sobrecarga de população13

a elas vinculadas.

5.1. O princípio do Primeiro Contato

TABELA 38
Síntese dos indicadores do Primeiro Contato – Alfenas e Montes Claros – 2007

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da Pesquisa CNPq

O princípio ordenador Primeiro Contato diz respeito à identificação, por parte da população, de um estabelecimen-
to como porta de entrada para o sistema de saúde. Na perspectiva de recursos humanos, este princípio significa que
a equipe de saúde da família tem que estar disponível aos usuários para atender às principais necessidades da popu-
lação nas diversas vezes em que é requisitada. Essa definição evidencia que a população deve ter acesso aos profis-
sionais da equipe e identificá-los como aqueles que devem iniciar todo atendimento no sistema que não se configure
urgência ou emergência.

Para a ARH, o Primeiro Contato deve assegurar à população uma equipe de saúde da família formada conforme o
preconizado pela legislação que instituiu o programa, isto é, composta por médico, enfermeiro, auxiliares ou técni-
cos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A finalidade de uma equipe completa, ou de se planejar um

76 13 Entretando, é necessário destacar que o número estipulado pelo Ministério da Saúde não foi estabelecido a partir de pesquisas, ou seja, não existem estudos
que identifiquem que a equipe mínima consegue desenvolver suas atividades com a adscrição de até 4000 pessoas.
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trabalho em equipe, é obter ganhos a partir da articulação de saberes em diversos níveis de complexidade e campos
de conhecimento, superando o resultado obtido em um trabalho executado individualmente pelos profissionais. O
trabalho multidisciplinar da Saúde da Família é mais resolutivo do que a atenção baseada no atendimento clínico em
condições agudas (MENDES, 2002).

Pedrosa e Teles (2001, p. 2) afirmam que “o trabalho em equipe se torna pressuposto para a integralidade das ações
de saúde, requerendo a construção de projeto assistencial comum para atender com qualidade as necessidades dos
usuários.”

Ainda sobre este princípio ordenador, a carga horária cumprida pelos profissionais configura um indicador capaz de
dizer o quão disponível a equipe encontra-se para atender à população (seja demanda programada ou espontânea) e
para realizar atividades de promoção, prevenção, cura e reabilitação, a partir da definição da carga horária preesta-
belecida em 40 horas semanais pela Portaria 648, de 2006, do Ministério da Saúde.

A equipe organiza a programação em função das necessidades populacionais, utilizando a carga horária de trabalho
semanal para todas as atividades: o atendimento à população, as visitas domiciliares, as reuniões de equipe, as ativi-
dades e os momentos de supervisão clínica e administrativa, e as atividades de educação permanente. O estabeleci-
mento de uma carga horária semanal e diária cria referência para a população quanto aos dias e horários em que os
serviços de saúde da Saúde da Família estão disponíveis, diferente do modelo convencional, em que os profissionais
atuam separadamente em plantões clínicos e estão disponíveis para a população de acordo com a sua demanda.

A própria definição da carga horária semanal e dos dias da semana disponíveis para antendimento, todavia, que não
engloba o final de semana, pode ser um fator impeditivo ou dificultador para que a Saúde da Família se configure
como a porta de entrada, uma vez que não há um fluxo contínuo de atendimento.

A partir das considerações acerca do Primeiro Contato, o município de Alfenas apresenta indicadores de RH coerentes
com o que apregoa este princípio.Todas as equipes visitadas estavam completas e contavam com categorias profis-
sionais de apoio. Além disso, todos os profissionais da equipe mínima cumpriam a jornada de trabalho de 40 horas
semanais. Essa é uma situação desejável do ponto de vista normativo. Em que pesem outros aspectos impedirem a
Saúde da Família de ser a porta de entrada, no que tange à RH a população das equipes de Alfenas têm acesso a todos
os profissionais quando necessário, no horário e nos dias estabelecidos.

Em Montes Claros, todavia, este princípio está comprometido em algumas equipes por dois motivos: o percentual
de equipes incompletas; e o não cumprimento da carga horária por parte de profissionais da categoria médica.

Independente do profissional que falta na equipe de saúde da família existe o impacto da ausência no processo de
trabalho e na atuação perante a comunidade. Entretanto, quando a falta é de profissionais de nível superior respon-
sáveis pelo atendimento, o quadro tende a piorar, uma vez que a demanda espontânea busca atendimento clínico.

O baixo percentual de cobertura da Saúde da Família nos dois municípios sinaliza alguns problemas no que diz
respeito a este princípio, por dividir a porta de entrada, uma vez que metade da população tem acesso ao sistema
por meio das Equipes de Saúde da Família e as demais por outras instituições de saúde.

No caso de Montes Claros, este cenário evidencia as dificuldades que algumas equipes podem apresentar em se esta-
belecerem como Primeiro Contato para a população em algum momento, uma vez que esta tende a eleger outra
unidade de saúde como a porta de entrada para o sistema.
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5.2. O princípio da Longitudinalidade

TABELA 39
Síntese dos indicadores da Longitudinalidade – Alfenas e Montes Claros – 2007

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da Pesquisa CNPq

A base do princípio da longitudinalidade é a vinculação14 dos usuários com os profissionais de saúde. Isso ocorre
quando a população adscrita reconhece e identifica a ESF como a fonte regular de oferta de serviços de saúde ao
longo do tempo. Por este princípio, a equipe é capaz de criar um vínculo com os profissionais, configurando um
cuidado continuado que está relacionado a menores indicadores de morbidade, pela continuidade dos projetos terapêu-
ticos desenvolvidos pela equipe para os indivíduos e famílias (ANDRADE et alii, 2004).

Para a  ARH, a Longitudinalidade por ser analisada a partir de três indicadores: vínculo dos profisisonais, remuneração
e tempo de trabalho do profissional na Equipe de Saúde da Família.

O vínculo precário enfraquece a longitudinalidade a partir de duas dimensões: a do contratante e a do profissional.
Para o contratante, esta modalidade garante flexibilidade no gerenciamento do quadro de profissionais, sendo mais
fácil e menos oneroso dispensar trabalhadores, e tende a ser uma ação de curto prazo. Para o profissional, este tipo
de vínculo torna a relação instável e de risco, o que acarreta a busca por outras oportunidades de trabalho e um
índice de rotatividade alto na Saúde da Família (MENDES, 2002; KÓVACS, 2005).

O papel da remuneração, de acordo com Hipólito (2000), é reconhecer a contribuição dos profissionais a partir dos
resultadas gerados, podendo ocorrer de forma intrínsceca (psicológico) ou extrínseca (a recompensa monetária). A
Saúde da Família trabalha com a estrutra tradicional, que tem como referência o cargo ou a categoria profissional,
sendo que nesta lógica deve-se assumir a premissa de que é necessário haver equidade interna e externa quanto à
remuneração, evitando, assim, a disputa predatória entre municípios por profissionais.

Esta discussão acaba por destacar se alguma categoria exerce maior influência ou tem destaque na política de remu-
neração e de que forma isso afeta as demais categorias da equipe. Na Saúde da Família, alguns autores (BARBOSA
e RODRIGUES, 2006; PIERANTONI,VARELLA e FRANÇA, 2004, PIERANTONI, 2001) acreditam que a atual
estratégia de remuneração dos municípios enfraquece o trabalho em equipe por ainda destacar os médicos como ele-
mento central de suas políticas.

Com relação ao tempo de trabalho na equipe de saúde da família não existe referência do que seja considerado

78 14 Este princípio está ligado à fixação do profissional na equipe
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tempo mínimo de permanência, uma vez que, por meio de prontuários e de um sistema de informação elaborado
com o intuito de conter a história clínica dos usuários, incluindo os resultados de exames laboratorias e de diagnós-
tico, consultas especializadas, etc, é possível haver a troca de profissionais com um mínimo de perda. No entanto,
na atualidade, o sistema de saúde não possui este aparato, sendo que as estruturas das Unidades Básicas de Saúde
ainda são consideradas precárias e as equipes encontram grandes dificuldades em obter contrareferência (PUSTAI,
2004).

O indicador tempo de trabalho representa para a Saúde da Família o período em que o profissional realiza suas ativi-
dades em uma mesma comunidade sendo necessário a criação de vínculo com a população, fator que otimiza a uti-
lização dos serviços de saúde.

O tempo de trabalho está vinculado a aspectos sociopolíticos e econômicos que nem sempre são passíveis de inter-
venção por meio de políticas públicas e ações de gestão, por serem individuais. No entanto, fatores como remuner-
ação, condições de trabalho e modalidade contratual influenciam significativamente a atração e a retenção de profis-
sionais. De acordo com Barbosa e Rodrigues (2006), o tempo de trabalho na APS reflete e reforça a situação de vín-
culo e a remuneração.

Em Alfenas, os três indicadores de RH sugerem que a Saúde da Família não consegue se estabelecer como a fonte
regular de oferta de serviços de saúde. O vínculo é precipuamente precário para todas as categorias profissionais,
evidenciando uma fragilidade da relação do profissional com o trabalho, uma vez que este está sujeito a ter sua per-
manência interrompida por questões que estão fora do seu controle.

Com relação a remuneração, existe uma discrepância entre o valor pago ao médico e o que é pago aos outros profis-
sionais, sobretudo de nível superior. Embora somente isso possa  ser depreendido com os dados levantados, essas
informações sugerem a necessidade de aprofundar os motivos que levam os gestores a diferenciar a remuneração
deste profissional.

Embora não tenham sido identificadas discrepâncias salariais nas categorias, quando a comparação é entre elas há
uma outra lógica. A título de exemplo, os salários dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Auxiliares de enfer-
magem neste município são inferiores a um terço do salário dos enfermeiros e menos de um décimo do salário dos
médicos.

Ainda sobre Alfenas, o tempo de trabalho na equipe sugere uma rotatividade de profissionais. A predominância em
faixas “até 2 anos” e “de 2 a 5 anos” quando observada à luz dos vínculos precários utilizados por este município reve-
lam que estas variáveis estão intrinsecamente ligadas, principalmente pelo fato de que contratos precários tendem a
ter duração curta ou previamente delimitada. Isso posto, significa dizer que o vínculo precário torna-se um fator
duplamente restritivo ao princípio longitudinalidade ao interferir a priori no tempo de trabalho dos profissionais na
equipe.

Em Montes Claros, a situação diferencia-se unicamente pelo fato de os profissionais, em sua grande maioria, man-
terem vínculos de trabalho não precários. No entanto, com relação a remuneração e ao tempo de trabalho na ESF
há semelhanças com o município Alfenas.

No tocante a remuneração, a discussão passa por dois questionamentos. O primeiro é quanto às significativas ampli-
tudes salariais em uma mesma categoria, que evidenciam uma ruptura quanto ao papel atribuído a remuneração de
manter a equidadade salarial interna. O que há por trás desta lógica? Outra questão diz respeito às grandes difer-
enças salariais entre os profissionais de nível fundamental e médio e os de nível superior, que também faz parte da
realidade do municípios de Alfenas.

Quanto ao tempo de trabalho, embora o vínculo dos profissionais não seja precário, as categorias dominantes foram “até
2 anos” e “de 2 a 5 anos”, sendo que as equipes haviam sido implantadas há no mínimo 5 anos15, sugerindo que o profis-
sional pode romper o vínculo diante de novas oportunidades, o que também gera um quadro de rotatividade elevada. Este
debate remete à indagação:Até que ponto a gestão é capaz de influenciar a fixação do profissional na Saúde da Família?

7915 De acordo com dados da pesquisa do CNPq
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Finalizando, o princípio da Longitudinalidade encontra-se fragilizado no dois municípios do ponto de vista de RH.
Embora os indicadores escolhidos não esgotem a discussão acerca deste princípio, eles lançam luz sobre espaços que
necessitam de intervenção e investigação. Além disso, tornou-se evidente que são muitas as interações entre eles
(tempo de trabalho e vínculo, remuneração e vínculo, remuneração, tempo de trabalho e vínculo).

5.3. O princípio da Integralidade

TABELA 40
Síntese dos indicadores do princípio da Integralidade – Alfenas e Montes Claros – 2007

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da Pesquisa CNPq

O conceito de integralidade abrange a capacidade da equipe de Saúde da Família reconhecer, atender e orientar a
população diante da diversidade dos problemas encontrados. Está instrinsecamente ligado ao planejamento e à pro-
gramação de ações adequadas à demanda da população (BRASIL, 2004).

A inserção da ARH diante deste conceito se dá de forma indireta, por meio da avaliação das atividades realizadas pela
equipe e da forma como ela organiza o trabalho. Os indicadores RH utilizados neste estudo para analisar o princí-
pio da integralidade são: formação para o trabalho (ações de educação e treinamento) e processo de trabalho.

A inserção do indicador ações de educação e treinamento justifica-se pelo problema apresentado no marco conceitual,
em que autores identificam que o processo de formação para a Saúde da Família não se dá nas instituições de ensi-
no, o que gera uma demanda por parte dos profissionais por qualificação.

O processo de trabalho é a interação dos recursos disponíveis aos profissionais. Em última instância, é a externaliza-
ção do serviço, o produto do trabalho da equipe. Por esta razão é que a gestão de RH não pode ser separada das
ações ditas tradicionais, uma vez que o processo é a tradução de todas as ações de RH, revertidas em serviços para
a população.

O processo de trabalho foi analisado a partir de três dimensões, conforme descrito na seção que trata dos aspectos
metodológicos. Foram utilizadas atividades de responsabilidade das equipes de saúde da família no que concerne a:
captação, acolhimento e atendimento e tratamento. Na captação, foram levantadas as formas de captação ativa por
grupo, como é realizado o cadastramento da população, bem como a organização e os instrumentos utilizados no
cadastro, no intuito de evidenciar as formas como a equipe faz a captação e o cadastramento de sua população adscri-
ta. Esta atividade é uma das formas de diferenciar a oferta de saúde, ao se antecipar à demanda espontânea da popu-
lação diante de uma condição aguda. Por isso, torna-se um marcador importante para a análise do processo de tra-
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balho das equipes de saúde da família.

O primeiro indicador de integralidade é o conhecimento da população a ser atendida, a partir da existência do mapa
de abrangência, que delimita geograficamente as famílias e a população adscrita. A base de planejamento do trabalho
das equipes da Saúde da Família é a territorialização, que consiste em levantar informações sobre as famílias, os
domicílios, o equipamento urbano, as atividades comerciais e sociais, as áreas de risco e outros dados do território.

A captação em Alfenas e em Montes Claros apresenta limitações oriundas da inexistência de mapa da área de
abrangência em algumas equipes. Ou seja, a identificação imediata da população adscrita fica comprometida, bem
como todas as informações que o mapa evidencia, como distribuição da população por faixa etária e doença, e a iden-
tificação da população de risco.A ausência desta ferramenta tem impacto em outras etapas do processo de trabalho,
por exemplo, a organização dos agentes comunitários em microareas.

Quanto à organização do cadastro da população, nos dois municípios ainda existem equipes que utilizam prontuários
individuais, que tendem a ser um conjunto de informações descoladas do contexto social familiar, enfraquecendo a
centralização na família. Outra evidência que se destaca na captação é a busca ativa, que é realizada a partir da
demanda espontânea por meio de sinais e sintomas clínicos em 100% das equipes de Alfenas, com percentuais um
pouco menores em Montes Claros, mas ainda sendo a forma predominante também neste município.

De forma geral, a captação nestes municípios apresenta incoerências. Embora as equipes utilizem o SIAB, não fazem
uso dele como forma de captação ativa, uma vez que esta forma foi a menos apontada nas entrevistas. A captação da
equipe ante à demanda espontânea ainda é pequena, e não ficou evidente uma ação de forma realmente ativa, em
que a equipe busca a população para o serviço de saúde.

O acompanhamento e o atendimento à população foram analisados a partir das visitas domiciliares, da forma de mar-
cação de consultas e das ações realizadas para a comunidade como forma de promoção e prevenção à saúde.

Em Alfenas, a prática de visitas domiciliares encontra-se muito frágil, sobretudo quando se trata dos ACS, que têm
esta atividade estabelecida na legislação. Os demais profissionais seguem esse padrão, sendo que a grande maioria
dos médicos não realiza visistas domiciliares, ou seja, uma parte da população (acamados e pessoas com mobilidade
reduzida) não tem acesso ao atendimento clínico pela Saúde da Família, mesmo estando em áreas com cobertura.
Além do atendimento clínico, a visita domiciliar propicia compreender o indivíduo diante do seu contexto.

Em Montes Claros, essa situação é inversa, sendo as visitas domiciliares realizadas por todos os Agentes
Comunitários de Saúde e com percentuais significativos nas demais categorias profissionais. Entretanto ainda exis-
tem profissionais que não realizam esta atividade na estratégia Saúde da Família.

Outra atividade analisada foi o agendamento de consultas. Nota-se que em Alfenas a população é que agenda seus
atendimentos na Unidade de Saúde, prática que não se diferencia das unidades convencionais e/ou de pronto atendi-
mento, que trabalham diante da demanda espontânea. Embora tenha sido representativo o percentual de equipes
que fazem agendamento por meio do ACS (77,8%), esta informação, quando comparada com o percentual de ACS
(55,6%) que realizam visistas diárias às famílias, perde sua força.

Em Montes Claros, o agendamento de consultas está, em grande parte, sob a responsabilidade dos profissionais da
Equipe de Saúde da Família, no entanto, ainda é expressivo o percentual de equipes que utilizam como forma de
agendamento de consultas a marcação pelos próprios usuários (53,8%).

A terceira atividade inserida no escopo do atendimento é a progamação de atividades para a população como forma
de promoção e prevenção à saude. Neste ponto, as equipes de Alfenas e Montes Claros têm diversificado a fonte de
dados para promover ações e têm desenvolvido estratégias para lidar com as situações idenficadas.Todas as equipes
realizam parcerias com outras instituições e criam programações específicas para a população. Para uma grande
parte a forma de levar os temas às pessoas é por meio das consultas.
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A partir das três atividades analisadas, evidencia-se que o atendimento e o acompanhamento da população em
Alfenas têm as bases da atenção primária convencional, em que não há uma programação da demanda ou, quando
existe, encontra-se comprometida. O agendamento de consutas é a atividade que mais reforça esta situação em
Alfenas. A pouca prática de visistas domiciliares completa o quadro de ações contrárias ao preconizado pela Saúde
da Família.

Em Montes Claros, o atendimento e o acompanhamento estão mais afeitos à proposta da Saúde da Família, embora
ainda apresentem limitações. A prática de visitas domiciliares encontra-se com percentuais significativos e a retira-
da da autonomia das mãos dos usuários para a marcação de consultas sinaliza um movimento de aproximação do
modela Saúde da Família.

Com relação ao tratamento as atividades desenvolvidas pelos profisisonais de nível superior, médicos e enfermeiros,
destacam duas situações. A primeira diz respeito à participação em atividades educativas em grupo, em que existe
um pequeno percentual de médicos que não aderiram a esta prática, enquanto em 100% das equipes há a partici-
pação do enfermeiro. A segunda situação envolve o atendimento clínico. O grande desafio do município é oferecer
à população adscrita de todas as equipes consultas de enfermagem em obstetrícia e clínica de adultos e consultas
médicas em ginecologia.

Dessa forma, quanto à integralidade, as gestantes representam um grupo com dificuldades de receber serviços de
saúde e de fazer o pré-natal. Deve-se ressaltar que a Saúde da Família privilegia os profissionais com formação generalista.

Em Montes Claros, dentre as atividades desenvolvidas por médicos e enfermeiros da Saúde da Família, as atividades
educativas em grupo são um ponto em comum, uma vez que não são realizadas por todas os profissionas. Para os
médicos, em específico, existe a deficiência no atendimento à ginecologia, com um percentual residual, 4%.

No caso dos enfermeiros, também com percentual pequeno, estão as atividades de treinamento para o ACS e os auxiliares.
Esta categoria também encontra dificuldades em realizar consulta de enfermagem em obstetrícia e em clínia médica.

As equipes em Alfenas informaram que utilizam protocolos clínicos para diversos grupos. O destaque é que a quase
totalidade delas utiliza normatizações do Ministério da Saúde. Já em Montes Claros existe a divisão da procedência
dos protocolos utilizados: os do Ministério da Saúde, e os da Secretaria Estadual de Saúde, com ligeira dominância
dos primeiros. É válido ressaltar que a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais tem investido na elaboração
de protocolos clínicos para as equipes mineiras.

Por fim, o tratamento ainda tem barreiras no que toca à integralidade. As informações de usuários que utilizaram
serviços de saúde em outros pontos da rede não estão disponíveis para a Equipe de Saúde da Família como contrareferên-
cia, embora em Alfenas e Montes Claros os fluxos de referência estejam previamentes estabelecidos para a maioria
dos serviços de saúde. Entretanto, os dois municípios apresentam problemas quanto ao fluxo para internação na rede
SUS.

De forma geral, o atendimento nos dois municípios é similar. As equipes guiam suas atividades a partir de protoco-
los clínicos específicos e atendem a população geral. No entanto, encontram grandes dificuldades para obter infor-
mações de outros pontos da rede.

A partir dos indicadores de integralidade, é possível identificar que o município de Alfenas encontra grande
dificuldade para sair do modelo convencional quando se destacam as atividades analisadas no processo de trabalho,
que marcam notadamente esta realidade, sobretudo no que diz respeito à captação e acolhimento. Entretanto, neste
município a participação em treinamentos é satisfatória, abrangendo um percentual expressivo de profissionais. Por
outra via e de maneira antagônica, Montes Claros sinaliza de forma discreta uma aproximação às bases conceituais
da Saúde da Família, mas sem evidências de uma inversão do modelo. A participação dos profissionais nas ações de
educação e treinamento revelou-se ainda incipiente.

A partir da análise dos dados e observando o comportamento dos indicadores de ações da ARH e do processo de
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trabalho nos dois municípios estudados, foi possível desenvolver uma proposta esquemática de análise dos princípios
ordenadores.

Trata-se de um esquema que reflete as diferenças no que toca à maturidade de RH e a adequação do processo de tra-
balho na Saúde da Família. A maturidade de RH pode ser descrita e observada a partir dos indicadores utilizados na
análise dos dados, considerando o seu comportamento. Na mesma via caminha a adequação do processo de trabalho.
Esta dimensão posiciona o quanto a prática das equipes de saúde da família e a forma como organizam o trabalho
contribuem para uma atenção integral voltada para as condições crônicas e estruturadas a partir do contexto da popu-
lação, reforçando os princípios ordenadores. A figura 7 ilustra o modelo proposto e explicita suas dimensões.

FIGURA 7
Classes de análise de RH e processo de trabalho na Saúde da Família

Fonte: Elaborada pela autora

A situação ideal do modelo está representada pelo quadrante I, em destaque na figura, que pode ser traduzido pelo
momento em que os princípios ordenadores estão consolidados do ponto de vista da gestão de recursos humanos,
significando que as ações de RH são condizentes com os objetivos da Saúde da Família e o processo de trabalho
reflete a inversão do modelo atenção à saúde.

Os demais quadrantes apresentam limitações, quer seja em RH, quer seja no processo de trabalho, podendo, inclu-
sive, estar em ambos, sempre compreendidos como situações que limitam a consolidação dos princípios ordenadores.

Nos casos estudados, as diferenças encontradas permitem enquadrar os municípios em quadrantes distintos. Em Alfenas,
os dados evidenciaram problemas tanto nas ações de RH quanto no processo de trabalho de forma geral, situando-se,
desta forma no quadrante III. Em Montes Claros, ainda que com problemas nas ações de recursos humanos, o processo
de trabalho sinaliza mudança, podendo, por este motivo, pertencer ao quadrante II. A situação deste município reforça
a idéia de que as ações de RH limitam a inversão do modelo e a adequação de fato do processo de trabalho, pois existe
um ponto em que o processo de trabalho não consegue avançar sem alterações nas ações de RH.
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O questionamento exposto no título deste trabalho “Gestão de Recursos Humanos na Saúde da Família: fato ou
ficção?” é fruto do desafio que a estratégia Saúde da Família impõe aos gestores das três esferas de governo, com a
proposta de modificar a lógica de prestação de serviços de saúde e, necessariamente, demandar novas formas de
gestão e ações de recursos humanos para de fato alcançar os níveis de resolutividade e eficiência almejados pelo
Estado.

Considerando a Saúde da Família como a estratégia prioritária para organização do SUS e suas particularidades no
que diz respeito ao tipo de prática a ser desenvolvida e ao perfil necessário dos profissionais, o desafio da gestão de
recursos humanos ampliou-se, dado o reconhecimento tardio das dimensões da gestão do trabalho no processo de
consolidação do SUS, tendo em vista que o conteúdo predominante das normas e nos regulamentos instituídos
esteve inicialmente voltado somente para a própria organização dos serviços de saúde e a transferência de recursos
financeiros (LEVCOVITZ, LIMA e MACHADO, 2001).

O conceito, os objetivos e, principalmente, as expectativas com relação à Estratégia Saúde da Família expostos na
legislação e pelos autores que discorrem sobre tema (Mendes, Pustai, Seixas, Pierantoni,Varela e França, entre outros)
sinalizam a complexidade que se apresenta para a gestão dos recursos humanos, uma vez que aspectos sociopolíti-
cos e econômicos dos diferentes municípios influenciam significativamente as práticas da gestão de recursos
humanos.

Nessa perspectiva, é necessário resgatar o objetivo deste estudo, que é indagar se existem evidências de inserção de
RH nos municípios de Alfenas e Montes Claros, a partir de ações de recursos humanos e do processo de trabalho
das equipes condizentes com o que preconizam os princípios ordenadores da Saúde da Família, que levem à inver-
são do modelo de atenção à saúde de condições agudas para crônicas.

Embora haja o discurso de incluir de fato a ARH na agenda da saúde e como estruturante de políticas públicas – que
os próprios teóricos de recursos humanos na Saúde têm externalizado esta problemática com grande preocupação
–, a implementação de ações de RH de forma a contribuir para a consecução dos princípios ordenadores da estraté-
gia ainda encontra-se em grande parte no plano da ficção, sobretudo no município de Alfenas, que apresentou várias
limitações com relação ao modelo proposto pela Saúde da Família.

A palavra ficção está definida, segundo o professor Silveira Bueno, como criação da fantasia, imaginação, invenção
(BUENO, 1996).A Enciclopédia Larousse a define como “ato ou efeito de simular, fingimento; criação do imaginário,
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aquilo que pertence à imaginação, ao irreal; fantasia, invenção” (LAROUSSE, 2007). De forma geral, o termo ficção
é compreendido como tudo aquilo que é, em maior ou menor parte, divorciado da realidade.

Apropriando-se dessas definições do termo ficção, chega-se à conclusão de que falar de uma gestão de RH para a
Saúde da Família nos municípios pesquisados trata-se de uma irrealidade, de algo que ainda está na imaginação, que
não se tornou real. Não existem elementos nos dados dos profissionais nem no processo de trabalho das equipes de
saúde da família que indiquem ações de RH voltadas para as diretrizes da Saúde da Família, que são os princípios
ordenadores.

A ficção nas ações de RH torna-se evidente quando os dados dos profissionais revelam a existência de vínculos
precários, remuneração pautada no sistema tradicional, com o médico ainda como referência para o sistema, ações
pouco articuladas e, ainda, refletindo os mesmos problemas que a saúde enfrenta historicamente na gestão de recur-
sos humanos.

A partir dos dados de Alfenas e Montes Claros, percebe-se que as dificuldades encontradas nas décadas passadas não
foram superadas pela gestão local, que ainda tem como desafio estruturar a função de recursos humanos nos municí-
pios e minimizar a distância entre a gestão e a saúde, o que impede a apropriação de instrumentos de GRH já estu-
dados e debatidos, como as diversas formas de composição da remuneração, de atração e retenção de trabalhadores,
planos de cargos, salários e carreiras, incentivos de desempenho, dentre outras.

De acordo com a OPAS (2001), os velhos problemas de RH estavam ligados ao departamento de pessoal, que foi
durante décadas a referência de gestão de trabalhadores para os gestores, mas que não conseguiu resolver questões
e problemas que foram se arrastando ao longo do tempo. Atualmente, há uma superposição desta problemática com
a “atual”, que reflete as mudanças no cenário nacional e as reformas do setor. Ou seja, a gestão de recursos humanos
está diante de uma dupla problemática a ser discutida, debatida e solucionada.

Quanto ao processo de trabalho, apontá-lo como ficção é dizer que a forma como vem sendo desempenhado nas
equipes não retrata a proposta da estratégia Saúde da Família, apresentando problemas na captação e no atendimen-
to integral à população e/ou a grupos específicos, sugerindo ainda uma atenção voltada para condições agudas e para
a demanda espontânea. Entretanto, alguns avanços são perceptíveis na organização do trabalho em Montes Claros
em relação às atividades de promoção e prevenção que as equipes realizam, embora não sejam suficientes para
inverter o modelo. Além disso, outros fatores que não são alvo do estudo interferem na consecução dos objetivos e
na elaboração de processos mais eficazes.

Isso significa dizer que a inversão dos modelos ainda não ocorreu totalmente, e por este motivo os princípios orde-
nadores ainda não estão consolidados. Nas localidades atendidas pela estratégia Saúde da Família, este tem se mostra-
do como a porta de entrada para o sistema de saúde, a partir da dimensão de recursos humanos. Entretanto, esta é
a realidade da população atendida, e não a dos municípios, que apresentam cobertura populacional em torno de
50%, o que é inferior à do estado.

Como elemento central das conclusões deste trabalho, destaca-se a interdependência das dimensões estudadas: as
ações de recursos humanos e o processo de trabalho das equipes. Embora na discussão da estratégia Saúde da Família
o conteúdo do trabalho esteja sob responsabilidade da ARH, segundo a OPAS, o CONASS e o Ministério da Saúde,
na prática o gerenciamento descolou as duas dimensões, que vêm sendo abordadas separadamente. No âmbito da
pesquisa, ainda são poucas as referências de estudos que incluem o processo de trabalho como dimensão de RH.

A saúde tem por práxis destacar o caráter clínico e o cuidado – que engloba grande parte do processo de trabalho
– das outras dimensões, como a estrutura, os insumos e recursos, e o apoio administrativo, tornando as dimensões
pouco articuladas. Além disso, no tocante a RH, a utilização de ferramentas de gestão, desenvolvidas nas organiza-
ções industriais, é vista com ressalvas, por um questionamento ideológico.

A proposta deste trabalho tornou-se um desafio metodológico, na medida em que o quadro conceitual de RH se dis-
tanciava das discussões de recursos humanos na Saúde, não tendo sido encontrada a correspondência exata entre os
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modelos de gestão utilizados pelos dois campos de conhecimento, sendo este um ponto que demanda cuidado para
quem pesquisa a saúde sob o paradigma da gestão.

Em parte, essa diferenciação é vista de maneira positiva na área da saúde, pois a gestão trabalha com a idéia dos tra-
balhadores enquanto recurso, termo que para a saúde, além de ser considerado pejorativo, é reducionista. A gestão
também se deparou com este dilema. Chegou a ser utilizado outro termo para designar a relação entre organizações
e trabalhadores: “a gestão de pessoas”, que, todavia, efetivamente não modificava a forma como os indivíduos eram
abordados na lógica do trabalho.Alterou-se a nomenclatura sem, no entanto, tocar o conteúdo. Na saúde a realidade
é exatamente a mesma. Não foram encontradas referências neste trabalho que sugerissem que a alteração na nomen-
clatura tenha gerado impacto e tornado a gestão mais efetiva em recursos humanos.

Além disso, e por este complexo quadro da saúde, para estruturar o trabalho, foi necessário, primeiramente, com-
preender o sistema de saúde e o papel dos entes federativos, para em um segundo momento, conhecer as políticas
e normatizações do setor, e a partir daí localizar o estado da arte da temática de RH, que evidenciava exaustivamente
os problemas enfrentados, deixando em segundo plano os conceitos e as propostas para o gerenciamento de RH.

As organizações industriais, base para a construção conceitual de RH, incorporam como função na organização, com
total autonomia e, sobretudo, unicidade de comando, um princípio descrito por Henry Fayol.16 O que se percebe na
saúde é que os três entes federativos têm atribuições e responsabilidades instituídas em lei, algumas delas super-
postas. Embora seja descentralizado, o comando é triplo: Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal,
mesmo sendo este o responsável pela Saúde da Família.

Esse aspecto envolve um debate acerca das responsabilidades de cada ente federativo na Saúde da Família e da
sobreposição de funções. O processo de descentralização dos serviços de saúde definiu claramente essas funções,
mas as decisões no nível municipal tornam-se limitadas, na medida em que esta esfera passa de gestor para simples
executor.

A adoção de modelos de gestão nas organizações é prática comum e tem suscitado o interesse de pesquisadores que
abordam as questões em estudos de caso detalhando a racionalidade das empresas na construção deles. As empresas
optam por modelos individuais, na tentativa de obter melhores resultados a partir de algo customizado. No entan-
to, com um eixo de referência. De maneira geral, os modelos de RH utilizam os mesmos conceitos – que estão
disponíveis na literatura –, mas são aplicados levando em conta as especificidades da organização.

Na saúde, embora não se tenha um modelo de RH (que pode ser entendido como uma política específica), o que se
percebe é que as políticas de RH estão sendo desenvolvidas, por força da legislação, com foco em ações pontuais e
ferramentas específicas.Têm privilegiado o “como” ao invés de “o que” fazer.A situação dos agentes comunitários de
saúde é emblemática, uma vez que a saída para a precariedade dos vínculos foi imposta pela lei e todos os ACS deve-
riam ser servidores públicos. Então, na saúde o caminho é contrário. A política macro interfere diretamente no
específico da gestão municipal, submetendo-a à força da lei.

De acordo com a OPAS,

[...] a realidade demonstra que os problemas complexos relacionados com o desempenho do pessoal dos
serviços de saúde (reconhecidos como as organizações sociais mais complexas que existem), não são suficientemente
confrontados pelas instituições públicas do setor”. Em geral, essas instituições sofrem com a escassez de
recursos e passam por mudanças aceleradas. Normalmente outorgam pouca relevância política ao tema e
desempenham a gestão de recursos humanos de uma forma fragmentada e com pouca atenção ao lado técnico.
Além disso, costumam deixar essas tarefas a cargo de um departamento de administração de pessoal. 
(OPAS, 2001; p. 3)

A Administração de Recursos Humanos já tem conceitos consolidados e conseguiu avançar a ponto de discutir for-
mas de auxiliar as organizações no cumprimento de seus objetivos – ou seja, uma tentativa de inserção estratégica.

8716  Teórico clássico da ciência da Administração responsável pela lista dos 14 princípios de uma administração eficaz, dentre os quais se encontra o princípio da
unicidade de comando, em que cada agente, para cada ação, só deve receber ordens ou se reportar a um único chefe.
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O setor de serviços tem suas especificidades, e a saúde, como parte de tal, também, mas organizações deste setor
estão discutindo ao invés de reagir e estão incorporando os elementos de RH. A saúde não precisa de uma referên-
cia nova, pois os problemas que apresenta já foram discutidos pela literatura de RH e da Administração de forma
geral. O momento atual é de incorporar e adaptar o que a gestão preconiza, levando em consideração as especifici-
dades já reconhecidas.

O desenvolvimento de RH e RHS deu-se de forma distinta, e assim também é a discussão atual sobre ambas. Na
gestão a discussão se aprimorou, mesmo em face das dificuldades enfrentadas pela função nas organizações. A adminis-
tração de recursos humanos no contexto atual, tenta inserir-se como articulador das demandas internas e externas
em face do mercado de trabalho, estando intrinsecamente ligada e direcionada aos resultados que se traduzam no
alcance de metas estabelecidas. Dessa forma, assumiu um papel central na busca de vantagem competitiva para as
organizações por meio dos indivíduos.

Já a saúde experimentou dificuldades para elaborar e implementar políticas de RHS, mas isso não impediu que o sis-
tema de saúde continuasse o seu processo de descentralização e que a estratégia Saúde da Família fosse implantada
e escolhida como estratégia de organizações do SUS. Isso acabou por transferir os problemas do Governo Federal
para os governos municipais, pois os problemas de RHS não são recentes e nem são específicos da Saúde da Família.
Em verdade, eles aprofundaram-se por terem sido relegados a segundo plano, chegando ao ponto de ser necessário
adotar ações emergenciais para contorná-los, sem, contudo, resolvê-los.

Considerando, portanto, a necessidade da gestão de recursos humanos na APS, algumas perguntas podem ser for-
muladas a partir das evidências encontradas pela pesquisa realizada. Tais interrogações sinalizam a importância da
continuidade de pesquisas neste campo e apresentam também aspectos críticos a serem considerados pelos gestores
em função do estabelecimento de políticas públicas de gestão de recursos humanos. As respostas a essas perguntas
podem contribuir para o desenvolvimento de idéias acerca da temática de RHS, servindo de inspiração para outros
estudos:

1. Quais são os papéis atribuídos à gestão de recursos humanos na esfera municipal?

2. Em que medida outras dimensões da estratégia Saúde da Família afetam os princípios ordenadores?

3. Quais são as limitações do trabalho em equipe desenvolvido atualmente pelas Equipes de Saúde da Família?

4. Em que medida a gestão de RH voltada para os profissionais afeta o processo de trabalho?

Finalizando, os casos estudados contribuem para o entendimento das dificuldades da gestão municipal quando da
implementação de ações de RH e, ainda, reforçam a limitação da estratégia Saúde da Família ao evidenciarem as fragili-
dades às quais ela está exposta. Os resultados levam a crer que existem fragilidades nas ações de RH e que. de forma
geral, a Saúde da Família não tem conseguido consolidar os princípios ordenadores.
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