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CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO 

 

I.1. Esclarecimentos 

 

O presente relatório refere-se à terceira etapa do estudo de avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente de Pessoal para a Saúde da Família 

(Pólos) que o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade Estadual de 

Campinas (NEPP/UNICAMP) vem desenvolvendo.  

• A etapa 1 do referido estudo, denominada etapa preparatória consistiu no levantamento, 

organização e revisão da literatura sobre a Política de Saúde e sobre o desenvolvimento 

de projetos educacionais destinados a implementá-la.  

• A etapa 2, cujo núcleo é a análise da capacitação ofertada às Equipes de Saúde da 

Família (ESF), objetivou caracterizar - através de entrevistas e análise documental – as 

atividades educacionais e as características institucionais dos Pólos. Seus resultados, 

resumidos no capítulo I deste documento, constam de relatório entregue ao MS/DAB1 

em agosto de 2001.  

• Na etapa 3, cujos resultados constam do capítulo III, analisamos a relação entre as 

atividades dos Pólos, seu projeto educacional e o trabalho das equipes do PSF na 

instância local, objetivando promover o “encontro” entre a capacitação ofertada e as 

necessidades reais das equipes operacionais.  

 

Os resultados da segunda e terceira etapas constituem dois relatórios integrados, embora 

entregues em momentos distintos do andamento do estudo de avaliação. Para a adequada 

compreensão deste estudo, devem ser lidos conjuntamente. 

 

 
1 “Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, Formação e 

Educação Permanente de Pessoal para o PSF” – Etapa 2 – Projeto MS/395-00. NEPP/UNICAMP, Agosto de 
2001. 
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I.2. Introdução 

 

O cenário no qual emergiu a estratégia de Saúde da Família, no Brasil, está delimitado por 

um sistema nacional de saúde que oferece condições substantivas e operacionais 

favoráveis ao sucesso de sua formulação e implementação. 

Do ponto de vista substantivo, as condições favoráveis aos programas que concretizam a 

estratégia de Saúde da Família se caracterizam pelas diretrizes de universalização e 

integração dos diferentes níveis de complexidade do atendimento (atenção básica, média e 

alta). 

Do ponto de vista operacional destacam-se: as diretrizes de regionalização da rede de 

serviços; descentralização do gerenciamento; provisão das ações de assistência, com 

prioridade da atenção básica; inovação da lógica de financiamento dos serviços de saúde, 

introduzida pelo pagamento per capita das ações ampliadas do atendimento básico  

(PAB fixo) e pela cobertura de programas especiais (PAB variável) e, finalmente, a 

concepção de indicadores e metas de avaliação, refletindo a Agenda Nacional de 

Prioridades (Portaria 393/GMS de 29 de março de 2001). Tanto as diretrizes para 

descentralização do sistema, quanto as inovações dos mecanismos de financiamento se 

ancoram na Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, expandida em sua concepção pela 

Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) 01/2001. 

Entretanto, esse quadro favorável à implantação da estratégia de Saúde da Família reverte-

se quando é visto pela ótica dos recursos humanos pois, desde a implantação do SUS, 

poucas políticas estratégicas foram concebidas para o desenvolvimento de perfis 

profissionais adequados à operação de um sistema de saúde que enfatize os primeiros 

níveis de assistência. A situação adversa é decorrente tanto da carência desse novo tipo de 

profissional quanto da modéstia dos esforços implementados para supri-la, uma vez que os 

programas de qualificação de recursos humanos, seja nos cursos de graduação ou nos 

cursos de especialização, não têm correspondido às exigências técnicas e mesmo 

filosóficas de uma atuação voltada para a prevenção e resolutividade.  

A concepção dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente de Pessoal 

para Saúde da Família (Pólos) foi uma das medidas concebidas para solucionar a carência 
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de profissionais em Medicina Geral de modo a disponibilizar, para o mercado, profissionais 

capazes de implementar a estratégia de Saúde da Família. 

A curto prazo, os Pólos objetivam a capacitação introdutória e a sensibilização das equipes 

de Saúde da Família em relação às bases conceituais e a atualização técnica em áreas 

específicas. A médio prazo, objetivam a educação permanente nos diversos campos 

relacionados à Saúde da Família, a especialização para formação de multiplicadores e 

supervisores. A longo prazo, objetivam o desenvolvimento de atividades e estratégias que 

possam estimular e consolidar a formação profissional em nível de graduação e residência 

em Saúde da Família.  

 

I.3. Formação e capacitação de equipes para o PSF: oferta de capacitação e o papel 
dos Pólos 

 

Ao definir diretrizes para o estabelecimento de mecanismos institucionais destinados à 

capacitação de pessoal para a Saúde da Família, o Departamento de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde (DAB/MS) revelou seu conhecimento preciso das dificuldades 

encontradas para a realização desta atividade no circuito oficial de ensino e tratou de 

contorná-las estabelecendo os critérios de seleção dos projetos educacionais que um 

conjunto articulado de instituições deveria apresentar, em resposta ao seu edital de 

dezembro de 1996. Os projetos demandados deveriam preencher os requisitos que 

resumimos a seguir. 

 

I.3.1. Diretrizes para constituição dos Pólos 

• Integração entre Ensino, Serviço e Instâncias de Representação. O conjunto articulado 

de instituições proponentes deveria incluir instituições de ensino com a participação das 

secretarias estaduais e municipais de saúde e o projeto deveria ser aprovado na Câmara 

Intergestores Bipartite (CIB). 

• Perfil Educacional. O conjunto articulado de instituições deveria comprovar experiência 

em educação permanente, detalhando o perfil do egresso, as metas de impacto em 
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cursos de graduação e a integração com programas de residência, internato e estágios 

curriculares. 

• Integração entre Ensino e Pesquisa. Os projetos deveriam contemplar abordagem 

metodológica indutora da integração entre docência e investigação, contemplando 

treinamento em serviço. 

• Inovações Gerenciais. Mecanismos de integração com a administração municipal, de 

articulação e estabelecimento de parceria com instituições afins, de estabelecimento de 

controle social e avaliação são alguns dos procedimentos gerenciais inovadores. 

• Aumento da Capacidade Resolutiva. O projeto pedagógico deveria contemplar níveis de 

aplicação em serviço capazes de reduzir os exames complementares desnecessários, a 

referência desnecessária a especialistas e a quantidade de internações. 

 

I.3.2. Análise da atuação dos Pólos 

Na mencionada segunda etapa deste estudo, que caracterizou a oferta de capacitação2, 

foram objeto de avaliação os doze primeiros Pólos constituídos: Alagoas (Maceió), Bahia 

(Salvador), Ceará (Fortaleza), Distrito Federal (Brasília), Mato Grosso (Cuiabá), Minas 

Gerais (Belo Horizonte), Minas Gerais (Juiz de Fora), Paraná (Curitiba), Pernambuco 

(Recife), Rio de Janeiro (Niterói), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Santa Catarina 

(Florianópolis) - os resultados referem-se a 11 Pólos, devido aos dois Pólos do Rio de 

Janeiro terem sido analisados em conjunto.  

A análise de dados resultantes de visitas, entrevistas, coleta e análise de informação 

documental foi orientada pelos seguintes eixos estruturantes e respectivos resultados, que a 

seguir resumimos. 

• Estrutura e Organização do Pólo. Eixo examinado a partir de um conjunto de dimensões 

que inclui o histórico da constituição do Pólo, as instituições participantes e sua 

capacidade de articulação e interação.  

                                                 
2 Relatório anterior: “Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 

Formação e Educação Permanente de Pessoal para o PSF” (Etapa 2) – Projeto MS/395-00. NEPP/UNICAMP, 
Agosto de 2001. 
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Os resultados indicaram que três dos 11 Pólos apresentaram níveis altos de isolamento, 

com ausência de participação das instâncias de representação e baixa capacidade de 

articulação institucional; quatro Pólos apresentaram níveis altos de interação com integração 

entre as instituições de ensino e as de serviço, estabelecimento de parcerias institucionais e 

participação das instâncias de representação; quatro Pólos obtiveram classificação média 

no referente à sua capacidade de interação. 

 

Gráfico I.1 

Nível de Interação Institucional

Alto
4

Médio
4

Baixo
3

 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a 

Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 11 
Pólos. 

 

• Projeto Institucional. As dimensões constitutivas deste eixo de análise incluem a 

integração entre as instituições de ensino e o setor saúde, por um lado, assim como a 

capacidade das instituições formadoras de antecipar as demandas do serviço.  

Os resultados indicaram que quatro Pólos apresentaram atuação reativa às diretrizes das 

Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde e sete apresentaram projetos institucionais 

pró-ativos e antecipadores das demandas. No referente às atividades, três Pólos 

apresentaram atividades com níveis baixos de diversificação, abrangência e adequação, 

restringindo-se à oferta de cursos introdutórios; dois apresentaram níveis médios e seis 

apresentaram atividades com altos níveis de adequação, abrangência e diversificação 

ofertando, além do curso introdutório, uma programação que contempla áreas temáticas, 

ciclo de vida e atividades de especialização e aperfeiçoamento, na forma de estágios, 

residência e outros programas específicos em Saúde da Família. O gráfico I.2, a seguir, 
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ilustra a gama de atividades desenvolvidas, cujo desdobramento definiu as bases para o 

estabelecimento dos níveis de adequação e abrangência/diversificação. 

 

Gráfico I.2 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos 

de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 11 Pólos. 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos 
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• Descentralização e Cooperação Institucional. Eixo apreendido através do exame da 

intensidade do relacionamento dos Pólos com as instâncias estadual e municipal, por um 

lado, e por outro, de sua capacidade de multiplicação, implementando núcleos e cursos 

de capacitação descentralizados e em parceria com instâncias e instituições locais e 

regionais.  

Com respeito ao relacionamento intergovernamental, encontramos um Pólo com 

relacionamento escasso, restrito ao necessário; sete com relacionamento intenso, pautado 

pela realização de reuniões de planejamento e por um processo de cooperação e decisões 

conjuntas; três Pólos com relacionamento médio. No que se refere à capacidade de 

multiplicação, os resultados revelaram quatro Pólos com baixa descentralização; dois com 

descentralização média e seis com descentralização alta revelada pela implementação de 

cursos e atividades em parceria com organizações regionais e locais. 

  

Gráfico I.5               Gráfico I.6 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos 

de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 11 Pólos. 
 

• Institucionalização e Mudança. O exame deste eixo baseou-se na avaliação reflexiva 

que relacionou as características do Pólo com as características do PSF, de modo a 

detectar aspectos inovadores na atuação daqueles ou a simples reprodução das 

características do próprio Programa. Além de aspectos meramente organizacionais 

(recursos de implementação, quais sejam pessoal, instalações, transporte e similares) 

examinamos o impacto da atuação dos Pólos tanto no processo de capacitação 

formalmente implantado, quanto nas instituições participantes de suas atividades.  
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No referente à dimensão inovação-reprodução encontramos três Pólos bastante 

conservadores no exercício gerencial da implementação; um com atuação intermediária e 

sete exercitando importantes recursos de consolidação e inovação gerenciais (articulação, 

processo decisório compartilhado, estabelecimento de parcerias institucionais). A inovação 

foi apreendida ainda, tanto na construção de um projeto educacional adequado às 

necessidades da atenção básica (inovações metodológicas, pedagógicas e curriculares), 

quanto no impacto institucional (mobilização de pessoal e ampliação de espaços 

institucionais nas organizações participantes). 

 

Gráfico I.7                Gráfico I.8 

Nível de Inovação Gerencial

Alto
7

Médio
1

Baixo
3

Nível de Impacto Institucional

Alto
5

Médio
2

Baixo
3

 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos 

de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 11 Pólos. 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos 

de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 11 Pólos. 
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Quadro I.1 
Oferta de Capacitação - Eixos Estruturantes e Parâmetros Adotados na Análise da Atuação dos Pólos 

Eixo Estruturante Parâmetros 

Estrutura e Organização 
Instituições Integrantes  

• Isolamento # Interação 
• Hierarquia # Cooperação 

Projeto Institucional 

Integração Ensino e Serviço 
• Ensino reativo # Ensino pró-ativo 
• Planejamento isolado # compartilhado  

Abrangência e Diversificação 
• Atividades restritas # Atividades amplas 

Descentralização e Cooperação 
Institucional 

Diferentes Esferas Governamentais 
• Relacionamento escasso # intenso 
• Processo decisório segregado # compartilhado 

Cooperação Institucional 
• Vertical # Horizontal 
• Isolamento # Parceria  

Institucionalização e Mudança 

Recursos Institucionais de Gerenciamento  
• Inovação # Reprodução 

Sistema de Avaliação e Monitoramento 
• Informal/Inoperante # Formalizado/Operante 

Impacto nas Instituições Participantes 
• Manutenção # Mobilização de Pessoal 
• Manutenção # Desenvolvimento Metodológico 
• Materiais existentes # Produção de novos materiais 

Impacto na Graduação 
• Conservação # Inovação 
• Presencial Descritivo # Estágios, Internatos e “Taylor 

Made” 
• Residência Especializada # Residência em SF 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. 

 

I.3.3. Principais dilemas  

O exame da capacitação ofertada, tanto do ponto de vista do conteúdo das atividades, 

quanto do ponto de vista da engenharia institucional estruturada para sua implementação, 

revelou alguns dilemas que podem ser resumidos em três vertentes principais:  

• dificuldade em formar profissionais alinhados com as diretrizes do atendimento básico 

resolutivo;  

• diversidade do complexo institucional destinado a hospedar atividades voltadas para a 

educação e capacitação dos recursos humanos responsáveis pela implementação dos 

programas de saúde, principalmente no referente à dificuldade para inserir em sua 
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programação básica as diretrizes e filosofia da Medicina Social Comunitária e da Saúde 

da Família;  

• dificuldade para implementar projetos de ensino capazes de contemplar a necessidade 

real e a heterogeneidade das equipes beneficiárias, principalmente em virtude da 

inexistência de recursos gerenciais consistentes voltados para sua implementação, 

monitoramento e avaliação.  

 

Nos itens que se seguem, retomamos alguns resultados da segunda etapa do estudo, que 

ilustram os principais dilemas assinalados. 

 

I.3.3.1. Formação e Capacitação - Conteúdos de Saúde da Família na Graduação e 

Pós-Graduação  

No Brasil, a preocupação com a qualificação de médicos generalistas em contraposição à 

generalizada preferência pela formação especializada data da segunda metade do século 

passado, por volta de 1960.  

Naquela década várias iniciativas importantes alimentaram os esforços para enfatizar a 

Saúde Coletiva. Dentre elas estão: o reconhecimento, nos Estados Unidos, da Medicina 

Familiar como especialidade médica, a criação da Federação Pan-americana de 

Associações de Faculdades e Escolas de Medicina (FEPAFEM) e, no Brasil, a experiência 

pioneira, em Ribeirão Preto, de formação de recursos humanos em Saúde Coletiva, através 

de um programa de residência.  

Em 1972 foram lançadas as bases de um programa de extensão de cobertura, em reunião 

convocada pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). Em 1978 realizou-se a 

conferência sobre atenção primária, que culminou com a Declaração de Alma-Ata, alertando 

sobre os programas intersetoriais e sobre o papel-chave a ser desempenhado pelos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nos cuidados primários da atenção. 

Após a Conferência de Alma-Ata, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou um 

programa mundial para o desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (APS), criando o 

ambicioso lema “ Saúde para Todos no Ano 2000”. Recentemente, a OMS decidiu manter o 

lema, traçando novas metas a serem alcançadas no ano 2020. 
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No Brasil, seguindo essa tendência, a partir da década de 70, diversos programas de 

formação foram implementados em nível de pós-graduação nas áreas de Medicinas 

Preventiva e Social e de Saúde Pública. A primeira abordagem desse tema realizou-se em 

Petrópolis/RJ, em 1973, em seminário intitulado “A Formação do Médico de Família”, sob o 

patrocínio da OMS e da Associação Brasileira de Escolas Médicas (ABEM). 

Em 1977 é criada a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) regulamentada pelo 

Decreto nº 80281, de 05/09. Neste contexto, a ABEM incentivou a transformação de dez 

residências de pós-graduação em Medicina Preventiva e Social para Medicina Geral. 

Posteriormente, a CNRM aprovou um novo tipo de Residência em Medicina Geral 

Comunitária e a Residência Médica em Medicina Preventiva e Social é regulamentada em 

1979. A discussão dos defensores da Medicina Preventiva e Social com aqueles que 

defendiam a reforma médica com introdução da Medicina de Família deu origem a duas 

Residências: em Medicina Geral Comunitária (Resolução nº 07/81) e Medicina Preventiva e 

Social (Resolução nº 16/81). A Medicina Geral Comunitária, denominação mais bem aceita 

no Brasil segundo Abath3, foi reconhecida como especialidade médica pelo CFM através da 

Resolução nº 1232, de 11/10/86, porém desprovida de conteúdos da Medicina de Família. 

Em suma, no Brasil, os inúmeros eventos em que se discutiu o perfil ideal do médico voltado 

para uma cobertura mais abrangente da população não obtiveram os resultados 

pretendidos. Reiterou-se a necessidade urgente de formar médicos com um perfil 

generalista, que incorporasse o componente humano da relação médico-paciente, sem 

prejuízo do componente técnico, e que fosse capacitado para trabalhar com a família e a 

comunidade.  

Recentemente, a rede UNI4 e, antes, o IDA5 voltaram-se para a integração entre ensino, 

serviço e comunidade, visando a mudança na atenção à saúde e na formação 

 
3 ABATH, G. M. Medicina Familiar no Brasil. Educación Médica Y Salud, 19(1), 1985. 
4 Programa UNI surgiu na Fundação Kellog como resultado dos anteriores programas financiados por essa 

fundação nas áreas de integração docente-assistencial, desenvolvimento da Atenção Primária e 
desenvolvimento comunitário. O Programa UNI é constituído por 23 projetos, em 11 países, abrangendo 15 
diferentes carreiras ou campos de atuação profissional na área da saúde, em um total de 103 cursos 
universitários (implantados a partir de 1994). Objetiva desenvolver modelos de ensino-aprendizagem, 
prestação de serviços de saúde aos indivíduos, melhorias ambientais, e práticas de autocuidado em nível 
pessoal, familiar ou comunitário. 

5 Projetos pioneiros de integração docente-assistencial, baseados na articulação de faculdades de medicina, 
odontologia, enfermagem, e outras, com serviços de saúde, implantados nos anos 70. 
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correspondente dos profissionais, com o objetivo de aprimorar a humanização da atenção, 

através de uma parceria entre a universidade, os serviços de saúde e a comunidade. 

Apesar de terem logrado sucesso nas ações pretendidas, ambas as iniciativas são bastante 

localizadas e não chegaram a fomentar um movimento nacional. 

A necessidade de formação do médico generalista, no nível da educação formal graduada e, 

por outro lado, a ausência de estímulos capazes de competir com a riqueza tecnológica da 

atenção de alta complexidade, no nível do exercício profissional, constituem ainda hoje um 

dilema que dificulta a disseminação e consolidação do paradigma da integralidade e 

abordagem do indivíduo na perspectiva bio-psíquico-cultural-espiritual, metas da estratégia 

de Saúde da Família. A constituição de equipes integrais (médicos, enfermeiras, auxiliares, 

odontólogos e agentes comunitários) e sua inserção vocacionada e estável nos programas 

de atenção primária, especialmente nas localidades interioranas e com recursos 

tecnológicos modestos, continuam sendo um dos problemas enfrentados pela política 

nacional de formação de recursos humanos para a Saúde.  

Os esforços para formar profissionais alinhados com os objetivos e diretrizes da Saúde da 

Família incluem a necessidade de promover mudanças curriculares no nível da graduação e 

quebra da setorialidade com que a formação profissional vem sendo tratada, na dicotomia 

Ministério da Educação e Ministério da Saúde. 

Vale a pena mencionar alguns esforços feitos pelos Pólos, que incluem nas suas 

atividades6: 

• “Realização de oficinas temáticas, que discutem a estratégia da SF na graduação e 

pretendem, com isso sistematizar o conhecimento relativo à atenção básica e o desenho 

necessário para formação de pessoal. 

• Estudos para inserção de Seminário Inter-Profissional de Saúde da Família na 

Graduação, contando com a presença de gestores, pessoal da área de saúde, 

professores e alunos.  

 
6 Várias entrevistas, dentre as quais destacamos: com o Dr. Carlos Haroldo Piancastelli, Médico Pediatra do 

Polo da UFMG, coordenador da área temática “Tópicos de Saúde da Família na Graduação”; com a Dra. 
Estela Márcia Saraiva Campos, enfermeira, Coordenadora do Pólo de Capacitação de Juiz de Fora; com a 
Dra. Maria Teresa Bustamante Teixeira, Médica Coordenadora do NATES/UFJF. 
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• Discussão para a inserção do conteúdo da SF em disciplinas que discutam uma temática 

básica relacionada com “Tópicos em SF”, evitando criar uma disciplina específica e 

especial para este propósito. 

• Desenvolvimento de uma visão interprofissional e interdisciplinar, mediante a realização 

de “Seminários Temáticos de Atenção Básica em Saúde”, de modo a trabalhar com 

alunos de todas as áreas e com interesses em questões relativas à Saúde (tópicos como 

saúde ambiental; abordagem de saúde; higiene; ações sanitárias; ciclo de vida, 

violência, drogas, alimentação etc). 

• Desenvolvimento de estratégias para a capacitação de docentes, através de discussão 

levada a cabo entre profissionais do Pólo, do MS e com a Rede Unida”. 

 

Outras iniciativas, bastante generalizadas nos 12 Pólos analisados, incluem:  

• Internato Regional de Medicina Comunitária.  

• Residência em Saúde da Família. 

• Discussão de temas estratégicos para a Saúde da Família,  

• Desenvolvimento de pesquisa e estudos especiais em Saúde da Família. 

• Discussão de temas estratégicos para a Saúde da Família - apresentação de propostas 

para consolidar a inversão do modelo assistencial através da implantação do PSF, 

contando com a participação de instituições e profissionais integrantes do Pólos, 

gerentes de serviços de saúde, conselheiros locais e municipais de saúde, docentes e 

discentes universitários, especialistas convidados, buscando alternativas para reforçar a 

reestruturação do modelo assistencial vigente”. 

 

I.3.3.2. Institucionalização do aparelho formador 

O nível de institucionalização dos Pólos foi examinado em relação ao nível de 

institucionalização da própria estratégia de Saúde da Família concretizada pelo PSF. 
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Por um lado, tratamos de averiguar se, no exercício de sua missão, o Pólo transmitia uma 

concepção clara do papel do PSF na atenção primária, bem como de seu próprio papel na 

formação dos diferentes segmentos profissionais integrantes das equipes.  

Por outro, examinamos se o complexo institucional a cargo da implementação do PSF e da 

formação dos atores, apresentava níveis de interação propulsores da implementação, com 

atribuições definidas e harmoniosamente exercitadas. 

Finalmente, examinamos a capacidade de articulação e multiplicação do conjunto de 

instituições líderes, constituído pelas organizações que elaboraram o projeto original do 

Pólo. 

A articulação entre os Pólos e o Programa de Saúde da Família no nível estadual revelou-se 

extremamente sinérgica na maior parte dos 10 Pólos analisados. Esta sinergia tem 

produzido, por um lado, uma reflexão mais aprofundada sobre o papel do Programa no 

desenvolvimento das ações básicas de Saúde; por outro, um maior estímulo para que a 

coordenação estadual do Programa e todo o complexo envolvido com a implantação do 

mesmo desenvolvam bases mais conceituais e sólidas para essa implantação, bem como 

nova tecnologia de intervenção nos cuidados básicos de Saúde. 

Chama atenção o fato do Programa ser visto como um instrumento de reorganização da 

atenção básica e como isso se reflete nas definições sobre a capacitação, formação e 

educação permanente no Pólo. 

A necessidade de definir claramente o papel do PSF na atenção primária e seu impacto na 

organização do sistema e nas atividades do Pólo, revelada em inúmeras entrevistas7, indica 

a demanda por níveis de institucionalização mais eficazes na implementação da política.  

“(...) a nossa impressão é que existe uma certa confusão, nacionalmente, em 

relação à concepção de como o PSF deveria funcionar e como estruturar o sistema 

com base no modelo de atenção primária, de fato. Existem visões distintas quanto à 

função da Equipe de Saúde da Família. (...) Desde uma visão que está mais 

fundamentada na idéia de que essa equipe deve funcionar como primeiro nível, de 

fato, de todo o sistema de saúde e não só das áreas de população excluída, até a 

 
7 Ceará, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Bahia, entre outros Pólos. 
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visão de que esse profissional de Saúde da Família é, na verdade, responsável 

pela triagem e encaminhamento dos problemas para outros níveis de atenção. Nós 

acreditamos que o PSF, se estruturado com a noção de que a Equipe de Saúde da 

Família representa o primeiro nível de atenção com uma capacidade grande de 

resolução de uma grande parcela dos problemas, ele pode se tornar uma política 

eficaz. (...) Mas é necessário trabalhar todas essas outras dimensões para as quais 

não existem definições. Quais são, de fato, as atribuições desse profissional? Que 

esquema de formação tem para isso? Como é que esse profissional é certificado? 

Que tipo de sistema de acreditação existe? Todas essas questões que hoje não 

estão claras. Que tipo de mecanismo existe para evitar que os pacientes continuem 

a ir procurar outros especialistas quando eles têm uma equipe de Saúde da Família 

à qual eles estão adscritos? Quer dizer, tem toda uma série de dimensões de 

reestruturação do sistema que não garantem que o PSF se torne essa política para 

reorganização do sistema inteiro baseado numa rede de atenção primária. Essas 

questões precisariam ser trabalhadas”. 

 

A compreensão ampla e diversificada do papel do PSF na atenção primária e seus reflexos 

na definição do Pólo indicam, também, a demanda por maiores níveis de institucionalização: 

o PSF representa a oportunidade de reverter um modelo cuja rede de assistência e serviços 

concentra-se, por determinantes históricos, nas capitais dos Estados; o PSF é visto como 

uma estratégia de mudança e, como tal, dizem os entrevistados, deve dispor de meios para 

discussão do modelo e a possibilidade de mudá-lo; conhecer o território e os tipos de 

doenças incidentes modifica a estrutura dos serviços e dá instrumentos para a mudança no 

sistema. Em muitos casos, o Programa é considerado explicitamente como uma estratégia 

de mudança do modelo de atenção à saúde. Neste caso, se há Pólos Regionais das 

Secretaria Estaduais de Saúde (SES) que orientam os municípios e se estes devem 

constituir e gerenciar as ESF, o papel do Estado é coincidente com o papel do Pólo: 

capacitar. Então, por que uma coordenação do PSF e outra do Pólo? Não deveriam ser as 

mesmas? O PSF representa a possibilidade de reorganizar a atenção primária no Estado, 

interferindo, inclusive, nos demais níveis de assistência. Por outro lado, quando se discute a 

referência percebe-se que muitos municípios não tem ainda sua atenção primária 

organizada e que o PSF pode alterar esse quadro. 
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Parece essencial para o bom desempenho do Pólo e para o incremento de estratégias mais 

inovadoras de atuação, a criação de um ambiente em que se desenvolva um processo de 

interlocução permanente entre o PSF e o Pólo, no sentido de construir uma tecnologia 

própria de intervenção baseada na atenção básica. Certamente é a clareza sobre o papel do 

Programa na reestruturação da atenção primária e na formulação dos passos necessários 

para a concretização desse novo desenho de organização da rede de serviços de saúde 

que potencializa e inova a atuação do Pólo.  

A mera reprodução das diretrizes inicialmente definidas pouco interfere na implantação de 

uma estratégia de mudança, ocasionando que o Programa e o próprio Pólo acabem por 

responsabilizar-se apenas por mais um programa do Ministério. 

 

I.3.3.3. Composição do Pólo – instituições participantes, relação ensino-serviço, 

aparelho provedor e descentralização do aparelho formador 

Há Estados onde a atuação do Pólos é muito mais ativa, no sentido que impulsionam o 

Programa, se antecipam à demanda, introduzem inovações educacionais e o ensino é 

adequado à especificidade local. Chamamos esses Pólos de pró-ativos. Como exemplos 

temos os Pólos de: Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais (Belo Horizonte e Juiz de Fora), Rio 

de Janeiro, Bahia e Paraná. 

Em outros Estados, a atuação é reativa, isto é, a ação dos Pólos limita-se à cobertura da 

implementação ou expansão do PSF nos municípios. É o caso dos Pólos de Alagoas, 

Pernambuco, Distrito Federal e Santa Catarina. 

No Pólo da Bahia, o trabalho de sensibilização dos professores das escolas de graduação 

sobre a estratégia da Saúde da Família, ao lado dos cursos de especialização para as ESF 

já em campo e da capacitação de multiplicadores, indicam um caminho de inovação. A 

educação no trabalho desenvolvida por esse Pólo, através de Núcleos Regionais, tem 

potencializado o grau de cobertura do Pólo e possibilitado uma capacitação mais próximas 

das necessidades das ESF. 

No Ceará, a estratégia de incluir os gestores nas atividades de capacitação tem possibilitado 

uma melhor compreensão do programa pelo ator-chave da implementação do programa: 

Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde. Segundo a Coordenação: 
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“o Pólo aqui do Estado tem uma linha de trabalho na área de gestão, que os outros 

Pólos, normalmente não têm. Então, todos os programas voltados para secretários 

municipais são assumidos como atribuição do Pólo. A gente acredita, e tem uma 

avaliação de alguns cursos da Escola que foram feitos com ex-alunos que 

demonstraram também isso. (...) A gente parte do pressuposto de que a 

implantação do PSF depende do gestor municipal estar consciente do que é o PSF 

e de ver as ferramentas e o conhecimento para implantar o PSF no seu município. 

Então, na formação do gestor, ele recebe toda uma orientação e instrumentos para 

implantação do PSF. A gente procura, através da mala direta, fazer com que eles 

mantenham uma comunicação com a Escola, sempre dizendo onde é que estão e 

incentivando para aqueles que estão desenvolvendo experiências na organização 

da Saúde da Família, na organização do Sistema Local de Saúde escrevam nesse 

espaço. É uma forma que a gente já viu que funciona e que outros secretários que 

têm interesse em implantar aquele tipo de programa vão lá naquele município para 

ver, e também outros médicos de Saúde da Família”. 

 

No Mato Grosso, o Pólo foi buscar outras experiências no desenvolvimento dos conteúdos 

do Curso Introdutório, encontrando inspiração no modelo de Minas Gerais, que utilizava 

consultoria canadense. A indicação foi por um curso básico, dirigido a médicos e 

enfermeiros do PSF e que tem como conteúdo central os princípios do Colégio Canadense 

de Médicos de Família, trabalhando aspectos da atuação do profissional de Saúde da 

Família na atenção primária. Além de médicos e enfermeiros, participam do curso, como 

observadores, profissionais da SES e da Universidade. A intenção de dirigir o curso a esse 

público-alvo é contribuir para introduzir uma nova visão e uma nova prática de Saúde da 

Família e preparar, dentre os participantes, monitores capacitados para atuar junto a outras 

ESF no processo de capacitação continuada e no Curso Introdutório. 

Em Juiz de Fora, a estratégia de descentralização e, ao mesmo tempo, de abrangência é 

uma resposta à necessidade de ampliar os graus de cobertura da própria capacitação. É 

dito que a necessidade de capacitação supera em muito a capacidade da Universidade de 

oferecer cursos, na velocidade exigida e que esta oferta só será possível ampliando, de fato, 

a rede de parcerias do Pólo e descentralizando suas ações para as Regionais de Saúde 

(DRS) e os municípios. A concepção de uma capacitação descentralizada capaz de incluir 
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um público alvo amplo (equipes, gestores e usuários) – seja ela capitaneada pela 

Universidade, pela SES ou por ambas, em parceria – é recorrente nas falas dos 

entrevistados. 

“(...) o Pólo tem de capacitar e realizar permanente acompanhamento do trabalho, 

atuando de forma horizontal para garantir a expansão; (...) a vocação dos Pólos é 

crescer no sentido das DRS, remunerar melhor e formar técnicos. A Universidade 

sozinha não tem possibilidade para capacitar todo mundo;(...) todas essas questões 

devem ser equacionadas de forma compartilhada para que não haja ruptura nas 

relações de parceria entre os setores de ensino e serviço que, de forma tão exitosa, 

têm sustentado as atividades de implementação do PSF”. 

 

No Rio de Janeiro, um indicador de mudança importante é a percepção, presente em todos 

os entrevistados, que outras diretrizes, compatíveis com o PSF, devem orientar a formação 

dos profissionais que atuam no Programa. E esta atitude se traduz em fatos observados em 

diferentes dimensões: nas alterações introduzidas nos currículos, na preocupação em 

treinar gestores municipais, no envolvimento cada vez mais intenso dos alunos em realizar 

estágios na rede para discutir o modelo ensino-serviço-comunidade, nos incentivos 

privados, como forma de motivar alunos e profissionais, na participação de docentes e no 

apoio logístico permitido pela academia, na preocupação em adotar uma metodologia 

adequada ao Programa. 

No Paraná, finalmente, os Pólos regionais evidenciam uma preocupação com a 

descentralização e com o melhor aproveitamento das universidades do interior: os Pólos 

Regionais possuem uma coordenação permanente, definida pela Universidade, 

apresentando uma situação estável e com maior penetração nas próprias universidades. 

Isso tem contribuído para transformar a formação profissional dos gestores de saúde. Essa 

inter-relação possibilita que os Pólos também se articulem com os municípios. A qualidade 

do que vem ocorrendo nas universidades regionais, com mudança na organização de seus 

cursos médicos e de Enfermagem, indica que a influência do PSF, mediada pelo Pólo, em 

um desenho regionalizado e descentralizado, é significativa. 

Em suma, nos locais onde o Pólo introduziu inovações no modelo educacional e/ou nas 

formas de organização da capacitação, a relação do Pólo com a estratégia é pró-ativa, isto 
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é, antecipa intervenções e busca soluções novas para a tarefa de acompanhar os ritmos de 

expansão das ESF.  

É comum, nos Pólos, a participação equilibrada entre as instituições vinculadas à política de 

saúde, sejam instituições públicas da administração pública centralizada (Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde) e descentralizadas (Escolas de Saúde Pública) ou 

instâncias de representação (como CIBs e COSEMS), e as Instituições de Ensino Superior 

(públicas e privadas). 

A presença (ou não) do PSF na estrutura do Pólo, seja através da Coordenação Estadual do 

Programa, da estrutura à qual o Programa se subordina (Coordenadoria da Atenção Básica, 

por exemplo) ou, ainda, das estruturas de recursos humanos das Secretarias Estaduais é 

quase sempre motivo de conflito. Isso se explica por disputas intrínsecas às estruturas com 

superposição de funções e/ou atividades, o que indica que: (a) a subordinação do PSF nas 

estruturas das SES não é – ainda – assunto resolvido; (b) também não foram solucionadas 

questões de superposição entre as estruturas de recursos humanos das SES e dos Pólos; 

(c) uma dupla coordenação, pelo menos em locais onde são (ainda) tímidas as presenças 

tanto do programa (PSF) quanto do Pólo, tem ocasionado mais problemas do que soluções. 

Nesse sentido, talvez fosse recomendada uma coordenação única para o exercício de 

funções semelhantes. 

A presença do COSEMS (nos Pólos de Alagoas, Ceará, Bahia e Pernambuco) e da CIB (no 

Ceará e em Pernambuco) evidencia tentativa de uma maior aproximação com as novas 

instâncias de representação da política, o que propicia tanto contato mais estreito com as 

Secretarias Municipais de Saúde, quanto maior legitimidade para as ações dos Pólos. 

Entretanto, chama atenção o regionalismo da iniciativa (restrita apenas à região Nordeste) e 

o fato de não ter ainda sido adotada pelos Pólos de outras regiões do País. 

O tamanho do Pólo (número de instituições participantes) varia de um máximo de 12 

instituições (Bahia e Rio de Janeiro) a um mínimo de 2 (Mato Grosso). Essa variação é 

decorrente da maior incorporação de Instituições de Ensino Superior (públicas ou privadas). 

Observa-se um modelo descentralizado de incorporação das universidades no Paraná e em 

Santa Catarina: no primeiro estado, o desenho organizacional do Pólo privilegiou a criação 

de Núcleos Regionais capitaneados pelas universidades do interior (tanto públicas quanto 
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privadas); no segundo, são as universidades privadas do interior que assumem as 

atividades do Pólo, mantendo-se uma coordenação centralizada. 

A Coordenação do Pólo é quase sempre exercida pelas Instituições da Administração 

Pública Centralizada (SES) ou Descentralizada (ESP), vinculadas ao sistema de saúde e 

somente em dois Pólos a coordenação é exercida pelas estruturas universitárias (Juiz de 

Fora e Belo Horizonte). 

São comuns os conflitos entre as instituições de serviço e as de saúde e inúmeras são as 

razões apontadas para a existência dessas disputas: desde as características de uma e 

outra instituição serem extremamente diferenciadas, com papel e status diferenciado 

perante a sociedade, assim como o tipo, ritmo e tempo das atividades desempenhadas e 

perfil dos profissionais integrantes, até a falta de diálogo e de políticas mais dirigidas para 

essa aproximação. 

No Pólo de Pernambuco o conflito é claramente explicitado, como podemos ver pela citação 

a seguir. 

“(...) quem inventou essa história de Pólo, eu acho que teve a maior das boas 

intenções: conseguir botar serviço e universidade juntas para melhorar de alguma 

maneira a atenção à saúde. Em resumo, é mais ou menos isso. Agora, as 

dificuldades dentro das instituições são inerentes ao perfil de cada instituição. E isso 

não deve ser levado em consideração para que o Pólo deixe de existir. Agora, talvez 

uma coisa que fosse importante e aí eu não sei como se resolva é cada instituição se 

fazer presente dentro do contexto da importância dela naquele momento. Por 

exemplo: a Secretaria de Saúde, que representa o Pólo, ela é importante porque ela 

é quem hoje (...) determina a política de saúde no estado. (...) Você não pode, 

enquanto Pólo, mudar a política”.  

 

Entretanto, são conflitos que não paralisam as atividades e o desempenho, ao contrário do 

que ocorre quando há conflitos intra-institucional (por exemplo, dentro da universidade, entre 

diferentes unidades; ou dentro das SES, entre duas ou mais estruturas). Esses conflitos são 

mais paralizantes, pois envolvem disputas entre espaços que detém funções e até mesmo 

atividades afins. Mais uma vez, observa-se que é importante uma melhor definição 

institucional do PSF/estrutura de recursos humanos estaduais e coordenação do Pólo.  
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A estrutura organizacional do Pólos está distribuída por diferentes instâncias (deliberativa, 

consultiva, técnica e financeira) e, em quase todos os Pólos, as mesmas desempenham 

papéis, funções e atividades diferenciadas. Observa-se também que, em quase todos os 

Pólos, há uma regularidade de encontros e reuniões dessas instâncias. Existem, entretanto, 

Pólos com estruturas menos definidas (Pernambuco, por exemplo), ainda em processo de 

discussão do estatuto e do regimento interno. 

A instância financeira é quase sempre a própria SES (direção financeira), o que ocasiona 

alguns problemas administrativos para a liberação dos recursos, isto é, há pouca autonomia 

financeira no manejo dos recursos pelos Pólos, com raras exceções (Pólos de Juiz de Fora 

e Bahia).  

Há uma grande variedade de formatos e nomes para as instâncias técnicas e, em todos os 

Pólos, estão constituídas instâncias deliberativas com responsabilidade para definir o 

planejamento das atividades do Pólo e a distribuição de tarefas pelas demais instituições 

participantes. O processo decisório, seguindo uma norma já consolidada na área da Saúde, 

é consensual, buscando ampliação da discussão e uma maior concertação e legitimidade 

nas ações definidas. 

O Gráfico I.11, a seguir, resume o comportamento de um conjunto de variáveis 

desagregadas constitutivas dos grandes temas que resumimos anteriormente.  
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CAPÍTULO II 

O PROGRAMA EM FUNCIONAMENTO - CARACTERIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DE 
CAPACITAÇÃO, DESEMPENHO DAS EQUIPES E ATUAÇÃO MUNICIPAL 

 

II.1. Municípios incluídos no estudo 

 

Seleção 

Os municípios selecionados para a pesquisa de campo representam estudos de caso, 

tendo sido intencionalmente escolhidos a partir das indicações feitas pelos respectivos Pólos 

de Capacitação e da participação dos municípios na Pesquisa de Avaliação do PAB, 

também realizada pelo NEPP8. A seleção também procurou refletir condições diferenciadas 

de implantação do Programa Saúde da Família, através de variáveis agrupadas em três 

dimensões:  

1. Produção de serviços do SUS, medida pelo número de consultas básicas por habitante, 

em 1999;  

2. Volume de recursos financeiros para a atenção básica, transferidos pelo Governo 

Federal, com base nos valores do PAB Total, PAB fixo e PAB variável (PSF e PACS) por 

habitante, em 1999; 

3. Indicador de saúde da população, medido pela taxa de mortalidade infantil, em 1998. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a seleção dos municípios esteve condicionada aos 

seguintes fatores: municípios que têm o PSF, passaram por capacitação, responderam o 

questionário da Pesquisa de Avaliação do PAB e possuem condições diferenciadas de 

implantação do PSF. 

 

 
8 Quando o município indicado não respondeu o questionário da Pesquisa de Avaliação do PAB, selecionou-se 

outro, com características semelhantes àquelas do município indicado. 
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Localização 

A localização geográfica dos municípios selecionados reflete o tempo de atuação dos 

respectivos Pólos de Capacitação nos diferentes estados, uma vez que foram selecionados 

os estados cujos Pólos foram os primeiros a entrar em funcionamento.  

Como pode ser visto na Tabela II.1, a pesquisa abrange 12 pólos, distribuídos em  

10 estados. Cada estado está associado a um único Pólo de Capacitação, com exceção dos 

estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, cada um representado por dois Pólos. Os 

estados selecionados, por sua vez, estão localizados em quatro regiões do país: quatro 

estados na região Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará e Pernambuco), dois na região  

Centro-Oeste (Mato Grosso e Distrito Federal), dois na região Sudeste (Minas Gerais e Rio 

de Janeiro) e dois na região Sul (Paraná e Santa Catarina). 

Excetuando-se o Pólo localizado no Distrito Federal, que atende um único município 

(Brasília), foram selecionados cinco municípios atendidos por cada Pólo, totalizando 56 

municípios. A distribuição regional mostra que há mais municípios localizados na região 

Nordeste e Sudeste, decorrente tanto do maior número de estados selecionados (Nordeste) 

como do maior número de Pólos por estado (Sudeste).  

 

Tabela II.1 
Localização dos municípios selecionados para a pesquisa de campo 

Região UF N.º Pólos 
CO NE S SE 

Total 

AL 1  5   5 
BA 1  5   5 
CE 1  5   5 
PE 1  5   5 
DF 1 1    1 
MT 1 5    5 
MG 2    10 10 
RJ 2    10 10 
PR 1   5  5 
SC 1   5  5 

Total 12 6 20 10 20 56 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. 
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Porte 

A distribuição dos municípios por faixa populacional indica que a maior parte é de pequeno 

porte: mais de 50% dos municípios selecionados têm até 20 mil habitantes. Apesar disso, 

um percentual significativo de municípios (36%) está situado na faixa de 20 mil a 100 mil 

habitantes (Gráfico II.1). 

 

Gráfico II.1 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. 

 

A tipologia elaborada em 1991 pelo Núcleo de Economia Social, Urbana e Regional 

(NESUR) do Instituto de Economia da UNICAMP, que leva em consideração outras 

variáveis, além do tamanho da população (como a estrutura ocupacional da população 

residente, a renda média familiar, o padrão de consumo, o perfil educacional e a infra-

estrutura urbana), revela que a maioria dos municípios selecionados realmente se enquadra 

na categoria de municípios pequenos, como mostra a Tabela II.2. Além disso, é possível 

verificar que alguns municípios estão enquadrados nas categorias de periferia de região 

metropolitana (7%) e municípios grandes (5%).  
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Tabela II.2 
Distribuição dos municípios segundo a tipologia do NESUR/91 

Categoria Freqüência Percentual 
Pequeno 31 55% 
Médio 13 23% 
Grande 3 5% 
Periferia de região metropolitana 4 7% 
Capital ou sede de região metropolitana 1 2% 
Sem classificação * 4 7% 
Total 56 100% 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação 
dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. 

(*) Municípios criados depois de 1991 

 

Trajetória SUS 

Com relação à trajetória dos municípios selecionados, levando em consideração as 

condições de gestão das Normas Operacionais Básicas do SUS (1993 e 1996), a Tabela II.3 

indica que a grande maioria dos municípios (82%) entraram diretamente na condição Plena 

da Atenção Básica (PAB). Dos 18% que estão na condição Plena do Sistema Municipal, 

responsáveis também pela gestão dos serviços de média e alta complexidade, há 

municípios que entraram diretamente nessa condição de gestão (7%), assim como 

municípios que já estavam enquadrados em alguma condição de gestão anterior  

(semi-plena, incipiente ou PAB).  

 

Tabela II.3 
Distribuição dos municípios segundo a trajetória SUS 

Trajetória Freqüência Percentual 
Direto PAB 46 82% 
Direto Plena do Sistema 4 7% 
Semiplena-Plena 3 5% 
Incipiente-PAB-Plena 2 4% 
PAB-Plena 1 2% 
Total 56 100% 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação 
dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. 
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Transferência de recursos PAB / Produção de serviços / Situação de Saúde 

A distribuição dos municípios segundo o volume de recursos financeiros transferidos (PAB), 

a produção de serviços (consultas básicas) e a situação de saúde (mortalidade infantil), 

indica que a maioria dos municípios selecionados recebeu recursos do PAB acima da média 

nacional, produziu uma quantidade de consultas básicas maior do que a média dos 

municípios brasileiros e apresentou baixas taxas de mortalidade infantil. 

Como mostra o Gráfico II.2, a maioria dos municípios selecionados (68%) recebeu, em 

1999, um volume de recursos, referente a transferências do PAB Total por habitante/ano, 

superior à média nacional (R$ 16,15). Este valor se refere à somatória das transferências do 

PAB fixo e PAB variável e revela o impacto que a implantação do PSF teve no total de 

recursos transferidos, uma vez que os recursos do PSF/PACS representam um percentual 

significativo das transferências destinadas ao financiamento da atenção básica nos 

municípios9. 

 

Gráfico II.2 

Distribuição dos municípios segundo o volume de recursos 
PAB Total por habitante/ano - 1999
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos 
de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. 

                                                 
9 Como mostram os dados da Pesquisa de Avaliação do PAB. 
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Em 1999, o número médio de consultas nas especialidades básicas produzido pela 

totalidade dos municípios brasileiros foi de 1,5 consultas por habitante/ano. A distribuição 

dos municípios segundo este critério indica que mais de 50% dos municípios selecionados 

produziram um número de consultas básicas superior à média nacional, sendo que um 

percentual significativo (39%) produziu mais de 2,0 consultas por habitante/ano. Apesar 

disso, 23% dos municípios apresentaram um baixo grau de produção de serviços, com 

menos de 1,0 consulta por habitante/ano (Gráfico II.3). 

 

Gráfico II.3 

Distribuição dos municípios segundo o número de consultas 
básicas por habitante/ano - 1999
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. 

 

Finalmente, 63% dos municípios selecionados apresentaram, em 1998, taxas de 

mortalidade infantil abaixo da média nacional (39,96 óbitos de menores de 1 ano por mil 

nascidos vivos). Quase 45% dos municípios se situam na faixa de 20,1 a 30,0 óbitos por mil 

nascidos vivos e 7% registraram taxas inferiores a 20,0. Apesar disso, 25% dos municípios 

selecionados apresentaram taxas de mortalidade bastante elevadas, com mais de 50,0 

óbitos por mil nascidos vivos. 
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Gráfico II.4 

Distribuição dos Municípios por Faixa de Mortalidade Infantil - 
1998 (por mil nascidos vivos)
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos 
Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. 

 

Quantidade de Equipes de Saúde da Família Entrevistadas 

Foram selecionadas duas ESF para serem entrevistadas em cada município. Contudo, o 

número total de ESF entrevistadas é inferior a 112 (56 municípios vezes 2 ESF por 

município), pois alguns municípios contavam com apenas 1 ESF (municípios pequenos ou 

com déficit de ESF). No total, foram entrevistadas 102 ESF, como mostra a Tabela II.4. 

 
Tabela II.4 
Distribuição do número de ESF entrevistadas por Região e UF 

Região UF Número de ESF Entrevistadas 
DF 02 Centro-Oeste MT 08 
AL 10 
BA 10 
CE 10 Nordeste 

PE 10 
MG 15 Sudeste RJ 20 
PR 08 Sul SC 09 

Total 102 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos 

Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. 
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Tabela II.5 
Municípios selecionados para pesquisa de campo e ESF entrevistadas 

Região UF / Pólo Município N.º ESF 
Denise 1 
Dom Aquino 1 
Nortelândia 2 
Nossa Senhora do Livramento 2 

MT 

Nova Brasilândia 2 

Centro-Oeste 

DF Brasília 2 
Araripe 2 
Aratuba 2 
Nova Olinda 2 
Pedra Branca 2 

CE 

Quixadá 2 
Afogados da Ingazeira 2 
Bezerros 2 
Cabo de Santo Agostinho 2 
Jaboatão dos Guararapes 2 

PE 

Olinda 2 
Atalaia 2 
Piaçabuçu 2 
Piranhas 2 
São José da Laje 2 

AL 

Satuba 2 
Barra do Choça 2 
Ipecaetá 2 
Ituberá 2 
Nazaré 2 

Nordeste 

BA 

Vitória da Conquista 2 
Campo Magro 2 
Céu Azul 2 
Iracema do Oeste 1 
Ourizona 1 

PR 

Serranópolis do Iguaçu 2 
Abelardo Luz 2 
Galvão 2 
Paulo Lopes 2 
Santa Rosa de Lima 1 

Sul 

SC 

São Bento do Sul 2 
Alpinópolis 2 
Biquinhas 1 
Ibiá 2 
Pirapora 2 

MG / BH 

Vespasiano 2 
Arantina 1 
Coronel Pacheco 1 
Rio Casca 2 
Santa Bárbara do Tugúrio 1 

MG / JF 

Santana do Garambéu 1 
Araruama 2 
Armação de Búzios 2 
Bom Jardim 2 
Cantagalo 2 

RJ 1 

Saquarema 2 
Angra dos Reis 2 
Engenheiro Paulo de Fronti 2 
Itaboraí 2 
Paty do Alferes 2 

Sudeste 

RJ 2 

Três Rios 2 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, Formação e 

Educação Permanente para o PSF. 
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II.2. Dimensões e aspectos estudados  

 

As Equipes de Saúde da Família, foco principal deste estudo, têm responsabilidade 

exaustiva pela adequada implementação dos serviços de Saúde. Do ponto de vista de suas 

atividades, devem conhecer a realidade das famílias que assistem, através de seu 

cadastramento e do diagnóstico de suas características sociais, demográficas e 

epidemiológicas; identificar os problemas de saúde prevalecentes e situações de risco às 

quais a população está exposta; elaborar, com a participação da comunidade, um plano 

local para o enfrentamento dos determinantes de processo saúde/doença; prestar 

assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda organizada 

ou espontânea, na Unidade de Saúde da Família, na comunidade, no domicílio e no 

acompanhamento ao atendimento nos serviços de referência ambulatorial ou hospitalar; 

desenvolver ações educativas e intersetoriais para o enfrentamento dos problemas de 

saúde identificados.  

Conhecer o ambiente de trabalho destas equipes e as condições disponíveis para o 

adequado exercício de suas atividades são condições necessárias para a compreensão do 

conteúdo que deve estruturar um programa de capacitação voltado para o aprimoramento 

de seu desempenho.  

Com este objetivo, coletamos um conjunto de dados junto aos Secretários Municipais de 

Saúde, Equipes de Saúde da Família (médico, enfermeira, agentes comunitários de saúde) 

e famílias beneficiadas pelo Programa.  

As informações foram coletadas mediante a realização de entrevista, conduzida por 

entrevistadores devidamente treinados e munidos de questionários estruturados.  

O Gráfico II.5 a seguir, resume a informação sobre os informantes e respectivos 

quantitativos. 
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Gráfico II.5 

Número de Informantes Entrevistados na Pesquisa
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos 

de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF.  
 

Os dados resultantes deste trabalho estão analisados no capítulo III deste documento e 

podem ser agregados nas dimensões analíticas mostradas pelo Quadro II.1. 
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Quadro II.1 
Eixos de Análise e Dimensões Estudadas  

Eixo Dimensão Estudada Informações  

Recursos Organizacionais e 
Ambiente Funcional 

• Organização dos 
Serviços 

• Condições de trabalho: 
unidades e instalações fixas 
e/ou itinerantes; recursos 
financeiros e de locomoção; 
participação do município; 
participação do Estado;  

Qualificação dos Recursos 
Humanos 

• Caracterização das 
ESF 

 
 
 
• Capacitação  
 
 
 
• Desempenho 

• Estrutura; permanência e 
rotatividade; interação/ 
integração; satisfação 
profissional; apoio e 
supervisão. 

• Qualificação básica, 
especializada, específica e 
aprimorada; sugestões e 
demandas; fontes e recursos 
de capacitação 

• Divulgação do trabalho; 
interação com a comunidade; 
conhecimento do público-alvo; 
dificuldades;  

Eficácia e Controle Social 

• Relação 
ESF/Comunidade  

• Cadastramento, planejamento, 
realização e aplicação; 
conhecimento da comunidade; 
resultado do trabalho; visão 
dos beneficiários; tipo de 
relacionamento prevalecente; 
dificuldades; fatores de 
sucesso. 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos 
de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF.  

 

O Quadro II.2 a seguir resume os principais resultados encontrados nos municípios 

referentes às condições de trabalho das Equipes de Saúde da Família, tanto em termos da 

rede física, quanto em termos da integração e preparo dos membros das equipes e, 

finalmente, em termos de sua atuação junto à comunidade10. 
 

                                                 
10 A cor amarela traduz resultados positivos. A cor azul traduz resultados que podem ser melhorados. 
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Quadro II.2 
SUMÁRIO EXECUTIVO - Síntese dos Resultados em Percentuais de Ocorrência 

Ocorrência (%) Eixo Dimensão Indicador Item 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Existência de assentos           
Água potável           
Disponibilidade de sanitários           
Boas condições de higiene, pintura, 
hidráulica e iluminação nas UBS 

          

Instalações 
Físicas: infra-

estrutura 

Espaço físico insuficiente           
Instalações 

Físicas: 
propriedade 

UBS exclusivas do PSF 
          

Existência de Insumos básicos           
Geladeira para vacinas           
Cama/maca           
Inalador/nebulizador           
Sala exclusiva para inalação           
Local para guardar medicamentos           
Sala de vacinas           

Instalações, 
equipamentos e 

insumos 

Sala de curativo/enfermagem           

Recursos 
Materiais 

Informatização UBS sem computadores           
Recebimento de conhecimentos úteis ao 
PSF nos cursos de capacitação 

          

Recebimento de conhecimentos úteis ao 
PSF na graduação 

          

Experiência anterior em Saúde Pública           

Capacitação e 
experiência 

Experiência em Saúde da Família           
Tempo de atuação no PSF do município 
maior que 2 anos (ACS) 

          

Tempo de atuação no PSF do município 
maior que 2 anos (médicos/enfermeiros) 

          

Rotatividade (médicos/enfermeiros)           

R
ec

ur
so

s 
O

rg
an
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m
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Recursos 
Humanos 

Fixação e 
estabilidade 

Rotatividade (ACS)           
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Quadro II.2  (continuação) 
SUMÁRIO EXECUTIVO - Síntese dos Resultados em Percentuais de Ocorrência 

Ocorrência (%) Eixo Dimensão Indicador Item 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ESF básicas completas (1 médico,  
1 enfermeiro, 1 AE, 4 a 6 ACS) 

          
Completude das 

ESF 
Falta do profissional odontólogo           

Satisfação com as 
condições de 

trabalho 

Médicos/enfermeiros satisfeitos com 
salário, infra-estrutura, recursos 
materiais, capacitação, etc. 

          

Médico/enfermeiros utilizam Internet / 
correio eletrônico regularmente 

          

Recursos 
Humanos 

Utilização de 
Internet/correio 

eletrônico Existência de dificuldades para acessar 
Internet / correio eletrônico 

          

Gasto próprio com pessoal           
Transporte           
Instalações           
Material de consumo           
Equipamentos           

Recursos 
Financeiros 

Utilização de 
recursos próprios 

Capacitação           
ESF: Tempo de 

implantação Funcionamento superior a 2 anos            

Dedicação exclusiva da ESF básica           Jornada de 
trabalho Odontólogos trabalham em tempo parcial           

Deslocamento da 
ESF 

ESF atuam de forma itinerante em locais 
mais próximos da comunidade 

          

ESF conseguem atender toda a demanda           
Problema de demanda muito superior à 
oferta 

          Capacidade de 
atendimento 

Grande dispersão geográfica           
Existência de filas para atendimento           Presteza e 

pontualidade do 
atendimento Filas com mais de 10 pessoas           

ESF monitoradas           
Monitoramento reorienta os trabalhos           
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Organização 
dos Serviços 

Monitoramento 
ESF demandam maior monitoramento           
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Quadro II.2  (continuação) 
SUMÁRIO EXECUTIVO - Síntese dos Resultados em Percentuais de Ocorrência 

Ocorrência (%) Eixo Dimensão Indicador Item 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Dados do cadastro são utilizados para 
planejamento das atividades e 
conhecimento do perfil da comunidade 

          
Utilização do 

cadastro familiar Utilização para atividades de avaliação e 
aprimoramento do trabalho 

          

Utilização dos ACS para divulgação           
Reuniões em locais da comunidade           
Reuniões na UBS           
Rádio           
Cartazes / folhetos / cartilhas           

Divulgação dos 
trabalhos das ESF 

Carro de som           

Organização 
dos Serviços 

Intersetorialidade Desenvolvimento de ações intersetoriais           
Identificação da SES como órgão 
responsável pela capacitação 

          
Integração 
SES-Pólos-

SMS 

Atuação das SES 
no PSF SES desenvolvem atividades de 

supervisão e fiscalização 
          

Alta resolubilidade no controle da 
diabetes 

          

Controle da hipertensão arterial           
Controle da hanseníase           

Enfermidades 

Controle da tuberculose           
Gravidez na 
adolescência 

Nenhuma ou baixa resolubilidade no 
controle da gravidez na adolescência 

          

Cobertura vacinal Aumento da cobertura vacinal           

Resolutividade 

Mortalidade infantil 
e materna 

Redução da mortalidade infantil e 
materna 

          

Disponibilidade de instalações, UBS e RH           
Disponibilidade de equipamentos e 
capacitação 
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Satisfação dos 
gestores 

Instalações, 
equipamentos, RH 

e capacitação Qualidade dos equipamentos, 
instalações, RH e capacitação 
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Quadro II.2  (continuação) 
SUMÁRIO EXECUTIVO - Síntese dos Resultados em Percentuais de Ocorrência 

Ocorrência (%) Eixo Dimensão Indicador Item 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Municípios enviam profissionais para 
capacitação nos Pólos 

          
Envio de 

profissionais Todos os profissionais da ESF são 
enviados (ESF completa) 

          

Gestores desconhecem os critérios           
Critérios de 

seleção Quando conhecem, gestores concordam 
com os critérios 

          

Oferta e demanda Há demanda para cursos pouco ofertados           
Oferta insuficiente de cursos           
Problemas de transporte           
Disponibilidade dos profissionais           

Dificuldades para 
capacitação 

Falta de recursos financeiros           
Profissionais treinados: ACS           
Profissionais treinados: Enfermeiro           
Profissionais treinados: Médico           
Profissionais treinados: AE           
Envio de todos os profissionais do 
município 

          

Atuação dos 
Pólos 

Módulo Introdutório

Nenhum AE foi treinado           
Existência de TV e vídeo no município           
Computador           Recursos materiais 

para capacitação 
Espaço físico adequado para capacitação           

Desenvolvimento 
de atividades 

São desenvolvidas atividades de 
capacitação no município 

          

Profissionais que não foram capacitados           
Interesse de cada profissional           
Necessidade de capacitação           

Critério para envio 
de profissionais 

Capacidade de trabalho em equipe           
Médicos/enfermeiros são favoráveis           

Q
ua
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Atuação dos 
Municípios 

Apoio à 
capacitação no 

nível local Há falta de recursos financeiros           
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Quadro II.2  (continuação) 
SUMÁRIO EXECUTIVO - Síntese dos Resultados em Percentuais de Ocorrência 

Ocorrência (%) Eixo Dimensão Indicador Item 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Médicos/enfermeiros são favoráveis           
ACS aprende com os colegas da ESF           
Aprendizado do ACS é maior na prática           

Treinamento em 
serviço com 
processo de 
capacitação ACS aprende mais com o enfermeiro           

Gestores são favoráveis à capacitação 
por EAD 

          

Gestores consideram o modelo do TV 
Escola viável 

          

Atuação dos 
Municípios 

Educação à 
distância 

Médicos/enfermeiros não são favoráveis 
à capacitação por EAD 

          

Integração Pólo 
x SMS 

Participação dos 
municípios 

Municípios não participam das decisões 
sobre as atividades dos Pólos 

          

Impactos da 
capacitação 

Impacto no 
trabalho das ESF 

Contribuição positiva dos cursos de 
capacitação 

          

Capacitação tem atendido 
completamente às necessidades 

          
Necessidades 
profissionais Capacitação oferecida tem atendido em 

parte às necessidades dos profissionais 
          Adequação da 

capacitação 

Realidade local Capacitação é adequada às realidades 
locais 

          

Localização dos Pólos é adequada           Atuação dos Pólos: 
localização Localização apresenta problemas           

Cursos deveriam ser mais regulares           Atuação dos Pólos: 
oferta de cursos Há problemas para absorver a demanda           

Bom conteúdo            
Bom material didático            
Boa carga horária           
Boa metodologia de ensino           
Boa qualidade dos docentes           

Q
ua

lif
ic

aç
ão

 d
os

 R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os
 

Avaliação Módulo 
Introdutório: 

avaliação geral de 
médicos e 

enfermeiros 
Boas instalações           
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Quadro II.2  (continuação) 
SUMÁRIO EXECUTIVO - Síntese dos Resultados em Percentuais de Ocorrência 

Ocorrência (%) Eixo Dimensão Indicador Item 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

MI contribuiu positivamente para atuação 
do profissional no PSF 

          

MI transmite informações adequadas 
sobre como abordar as famílias 

          Módulo 
Introdutório: 
contribuição 

MI transmite informações adequadas 
sobre como sensibilizar a comunidade 

          

Houve avaliação formal dos cursos           Avaliação formal 
dos cursos de 
capacitação Não houve retorno dos resultados           

Maior oferta de cursos           
Adequação do conteúdo à realidade local           
Adequação da carga horária           

Mudanças 
propostas nos 

cursos de 
capacitação Descentralização da capacitação           

Avaliação 

Capacitação local Capacitação local é boa ou excelente           Q
ua

lif
ic

aç
ão

 d
os

 R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os
 

Modelo Pólo Atendimento das 
necessidades 

Modelo Pólo não atende às necessidades 
locais para formar as ESF 

          

Domicílios: 
localização Domicílios localizados na zona urbana           

São de alvenaria           
Existência de energia elétrica           
Rede de água           
Coleta pública de lixo           
Banheiros           

Domicílios: infra-
estrutura 

Rede de esgoto           
Mulheres adultas           Grupos 

populacionais mais 
atendidos Crianças / idosos           

Hipertensos           
Diabéticos / gestantes           
Crianças desnutridas           
Alcoolismo           

E
fic

ác
ia

 e
 C

on
tro

le
 S

oc
ia

l 

Usuários 

Grupos de risco 
mais atendidos 

Saúde mental           
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Quadro II.2  (continuação) 
SUMÁRIO EXECUTIVO - Síntese dos Resultados em Percentuais de Ocorrência 

Ocorrência (%) Eixo Dimensão Indicador Item 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Usuários com problemas de saúde           Problemas de 
saúde Tratamento realizado na Unidade do PSF           Usuários 

Conhecimento 
sobre o PSF Usuários sabem o que é o PSF           

Famílias são visitadas regularmente           
Visitas domiciliares

Famílias conhecem os ACS           
Cadastramento Famílias foram cadastradas           

Famílias atendidas ESF atendem mais de 800 famílias em 
média 

          

Referência e 
contra-referência 

Encaminhamento de pacientes é o 
principal problema das ESF 

          

Relação de confiança das ESF com os 
usuários 

          

Atuação das 
ESF 

Relacionamento 
com os usuários Bom relacionamento de todos os 

profissionais da ESF 
          

Famílias não colaboram com as ESF           Colaboração dos 
usuários Não participam de atividades educativas           Participação e 

Controle Social Conselho 
Municipal Saúde 

ESF consideram que a contribuição do 
CMS é nula ou baixa 

          

Satisfação com as visitas dos ACS           
Satisfação com o trabalho dos 
profissionais da ESF 

          

Satisfação com o tipo de atendimento           
Serviços prestados

Atendimento na UBS é demorado           
Houve melhoria no atendimento e maior 
acesso aos serviços 

          

Houve melhoria das condições de saúde           
Resultados da 

atuação das ESF 
ACS não trouxeram conhecimento novo           
Nada precisa ser mudado           
Aumentar o número de profissionais           

E
fic

ác
ia

 e
 C

on
tro

le
 S

oc
ia

l 

Avaliação do 
Trabalho das 

ESF 

Sugestões dos 
usuários 

Melhorar a infra-estrutura           

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF.  
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS 
 

III.1. Organização dos Serviços 

 

A organização dos serviços, expressa na forma como as ESF e os gestores locais atuam 

para planejar, executar e monitorar as atividades do Programa, representa um importante 

eixo analítico, na medida em que possibilita relacionar as características organizacionais do 

PSF, no nível local, com a capacitação recebida pelas ESF. Em particular, a pesquisa 

procurou identificar em que medida as ESF estão conseguindo cumprir as atividades 

previstas no Programa, destacando seus principais pontos positivos e dificuldades, assim 

como as condições de trabalho disponíveis para atuação dos profissionais das ESF. 

 

III.1.1. Caracterização das unidades do PSF11 

As Unidades do PSF visitadas na pesquisa estão localizadas, em sua maioria, na zona 

urbana - periférica (41%) e central (33%) - dos municípios e são unidades exclusivas do 

Programa de Saúde da Família (62%). Das unidades que são compartilhadas com outras 

equipes, somente metade possui separação de espaço para utilização das diferentes 

equipes, o que evidencia um problema de infra-estrutura dessas unidades, seja porque o 

espaço físico existente é insuficiente para atuação de mais de uma equipe na mesma 

unidade, seja em virtude do dimensionamento inadequado da área de atendimento. Apesar 

disso, a quase totalidade das ESF declararam que a forma de relacionamento com as 

demais equipes da unidade compartilhada é de integração e confiança. 

Durante a visita dos pesquisadores, os principais tipos de atendimento realizados pelas 

equipes do PSF eram consultas médicas (78%) e atendimento de enfermagem (48%), 

observando-se que assentos para espera dos usuários estavam disponíveis em 

praticamente todas as unidades. O atendimento de grupo de pacientes, por outro lado, era 

                                                           
11 As unidades do PSF são Unidades Básicas de Saúde (UBS) utilizadas pela Equipe de Saúde da Família 

(ESF) para o desenvolvimento de suas atividades no âmbito do programa e podem ser de uso exclusivo do 
PSF ou de uso compartilhado com outras equipes. 
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uma atividade que estava sendo realizada em somente 14% das unidades visitadas, 

revelando-se a de menor freqüência dentre as realizadas pelas equipes. 

Em metade das unidades visitadas, observou-se fila de espera de atendimento, com 

significativa variação de número de usuários: em cerca de 25% dos casos, de até cinco 

pessoas; em quase 20% dos casos, de mais de 20 pessoas. Na maioria das unidades, havia 

disponibilidade de água potável (80%) e de banheiro (89%) para utilização dos usuários.  

Entre as unidades visitadas, a grande maioria (78%) não possuía sala exclusiva de 

inalação/nebulização e cerca de 25% não contavam com inaladores ou nebulizadores, o que 

representa um dado extremamente preocupante. Enquanto geladeira era um equipamento 

existente em 83% das unidades, em quase metade não se observava estufa para 

esterilização nas salas de vacinas, sendo estas salas exclusivas em 57% das unidades. 

Quanto às salas de curativos/enfermagem, contavam com camas e insumos básicos na 

maioria das unidades, mas eram exclusivas para esse tipo de atividade em apenas metade 

das UBS. As paredes desses ambientes (salas de inalação, de vacinas e de curativos) 

apresentavam revestimento de azulejos em cerca de 35% das unidades. Quanto à 

existência de farmácia ou depósito de medicamentos, constatou-se que pouco mais de 50% 

das unidades contavam com local exclusivo para guardar os medicamentos. A Tabela III.1 

mostra os dados descritos. 
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Tabela III.1 
Caracterização das Unidades do PSF 

Item Descrição (%) 

Localização 
• Zona urbana central 
• Zona urbana periférica 
• Zona rural 

33 
41 
24 

Tipo de Unidade Básica de Saúde 
• Exclusiva do PSF 
• Compartilhada com outras equipes 

62 
36 

Separação de espaço nas unidades 
compartilhadas 

• Apresenta 
• Não apresenta 

50 
50 

Tipo de atendimento realizado na UBS 
durante a pesquisa 

• Consulta médica 
• Atendimento de enfermagem 
• Atendimento em grupo 

78 
49 
14 

Assentos na sala de espera 
• Apresenta 
• Não apresenta 

99 
01 

Fila para atendimento 
• Existe 
• Não existe 

50 
50 

N.º de pessoas na fila 

• Até 5 pessoas 
• De 6 a 10 pessoas 
• De 11 a 20 pessoas 
• Mais de 20 pessoas 

23 
26 
28 
19 

Disponibilidade de água potável  
• Apresenta 
• Não apresenta 

80 
20 

Disponibilidade de banheiro para 
utilização do usuário  

• Apresenta 
• Não apresenta 

87 
11 

Local exclusivo para medicamentos 
• Apresenta 
• Não apresenta 

56 
44 

Sala de inalação/nebulização 

• Sala exclusiva 
• Inalador 
• Nebulizador 
• Azulejo na parede (inteira ou meia) 

21 
56 
68 
35 

Sala de vacinas 

• Sala exclusiva 
• Geladeira 
• Estufa para esterilização 
• Azulejo na parede (inteira ou meia) 

57 
83 
47 
38 

Sala de curativos/enfermagem 

• Sala exclusiva 
• Cama 
• Insumos básicos (gaze, algodão, etc.) 
• Azulejo na parede (inteira ou meia) 

51 
74 
92 
37 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 97 Unidades do PSF. 

 

A pesquisa procurou identificar, também, as condições de higiene, pintura, hidráulica e 

iluminação das Unidades do PSF, a partir de avaliação dos pesquisadores nos seguintes 

ambientes de cada unidade: sala de espera, consultórios, sala de inalação e nebulização, 

Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente de Pessoal para o PSF 
 

52



Resultados Capítulo I I I  

 

sala de vacinas, sala de curativos/enfermagem, banheiros e farmácia/depósito de 

medicamentos. Os dados indicaram que as unidades visitadas apresentavam, de modo 

geral, boas condições de higiene, pintura, hidráulica e pintura em todos os locais 

observados. No caso dos banheiros, com percentuais mais baixos de condições adequadas 

em comparação com os demais locais, os dados revelam boas condições de higiene, 

pintura, hidráulica e iluminação em mais de 60% das unidades. Com relação aos itens 

considerados para avaliação, a pintura se destaca como o item de pior desempenho em 

todos os locais da unidade, com exceção dos banheiros, onde as condições de higiene são 

relativamente piores (Tabela III.2). 

 

Tabela III.2 
Unidades do PSF com Boas Condições de Higiene, Pintura, Hidráulica e Iluminação 

Boas Condições (em %) 
Local 

Higiene Pintura Hidráulica Iluminação 
Sala de espera 78 66 71 76 
Consultórios 86 68 76 76 
Sala de inalação/nebulização 82 67 83 74 
Sala de vacinas 85 74 84 77 
Sala de curativos/enfermagem 81 71 80 80 
Banheiros 61 68 73 66 
Farmácia/depósito de medicamentos 75 65 69 68 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 97 Unidades do PSF. 

 

III.1.2. Perfil dos profissionais e atuação no PSF: Médicos, Enfermeiros e ACS 

Os dados sobre o perfil dos profissionais que integram as ESF entrevistadas na pesquisa 

confirmam as diferenças existentes entre médicos, enfermeiros e ACS, ao mesmo tempo 

que apontam algumas semelhanças significativas com relação à atuação desses 

profissionais no âmbito do PSF. 

Conforme esperado, as mulheres são predominantes entre os profissionais de enfermagem 

e entre os ACS, enquanto o percentual de médicos homens nas ESF é ligeiramente superior 

ao de mulheres. Embora a grande maioria dos médicos, enfermeiros e ACS tenham até  

50 anos, pode-se observar que os ACS são os profissionais mais jovens – 54% com até  
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30 anos – e que há mais médicos com mais de 50 anos (14%) que nas demais categorias 

profissionais (cerca de 5%).  

A diferença de idade observada entre médicos e enfermeiros se reflete, por sua vez, no 

tempo em que esses profissionais estão formados: enquanto 41% dos médicos havia se 

formado há mais de 10 anos, apenas 26% dos enfermeiros apresentava o mesmo tempo de 

formação. Contudo, é interessante observar que, nas ESF visitadas, o percentual de 

médicos recém-formados (10%) é o dobro do percentual de enfermeiros (5%), como mostra 

a Tabela III.3. 

 

Tabela III.3 
Perfil dos profissionais das ESF: médicos, enfermeiros e ACS. 

Categoria Profissional (%) 
Item Descrição 

Médicos Enfermeiros ACS 

Gênero 
Homens 
Mulheres 

55 
45 

12 
88 

16 
84 

Idade 
Até 30 anos 
De 31 a 50 anos 
Mais de 50 anos 

33 
53 
14 

47 
48 

5 

54 
42 

4 

Tempo de formação em 
Medicina ou 
Enfermagem 

Menos de 1 ano 
De 1 a 5 anos 
De 6 a 10 anos 
De 11 a 20 anos 
Mais de 20 anos 

10 
31 
18 
17 
24 

5 
52 
16 
16 
10 

- 
- 
- 
- 
- 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 100 médicos, 98 enfermeiros e 
100 ACS. 

 

A maioria dos médicos e dos enfermeiros entrevistados recebeu conhecimentos úteis e 

aplicáveis ao desenvolvimento das atividades de Saúde da Família durante a graduação e 

os cursos de capacitação. Os dados do Gráfico III.1 revelam, porém, que a capacitação 

conseguiu transmitir mais conhecimentos relacionados à Saúde da Família aos enfermeiros 

(84%) do que aos médicos (58%), enquanto os cursos de graduação e pós-

graduação/especialização beneficiaram ambos os profissionais praticamente na mesma 

proporção. 
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Gráfico III.1 

Momentos em que recebeu conhecimentos úteis e aplicáveis ao 
desenvolvimentos das atividades de Saúde da Família (%)

60,0

32,0

58,0

65,3

33,7

83,7

Formação/graduação Pós-graduação/especialização Capacitação

Médicos Enfermeiros

 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 100 médicos e 98 enfermeiros. 
 

Apesar de terem recebido conhecimentos úteis em Saúde da Família durante sua formação, 

médicos e enfermeiros declararam ser necessário introduzir novos conteúdos de Saúde da 

Família, tanto nos cursos de graduação como nos de pós-graduação e especialização 

(Tabela III.4). Dentre os conteúdos citados por esses profissionais, destacam-se aqueles 

relacionados à estratégia, aos princípios e funcionamento do PSF, saúde pública/ saúde 

coletiva, abordagem da família e sensibilização da comunidade. A inclusão ou ampliação de 

estágios em saúde da família, por sua vez, foi a principal mudança sugerida com o objetivo 

de formar profissionais em Saúde da Família (14% dos médicos e 37% dos enfermeiros). 

Contudo, a maioria dos médicos (76%) e dos enfermeiros (86%) destacou a existência de 

dificuldades para a introdução dessas mudanças de conteúdo, incluindo a resistência de 

alunos e docentes em relação à saúde pública (22% dos médicos), a falta de interesse e 

vontade política (28% dos enfermeiros), o direcionamento para especialidades dos atuais 

cursos de medicina (13% dos médicos) e a restrição a novos conteúdos para alteração dos 

currículos existentes (9% dos médicos e 14% dos enfermeiros).  
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Tabela III.4 
Perfil dos profissionais das ESF: médicos, enfermeiros e ACS. 

Categoria Profissional (%) 
Item Descrição 

Médicos Enfermeiros 

Que conteúdos de 
Saúde da Família 
precisam ser 
introduzidos na 
graduação? 

• Funcionamento do PSF 
• Saúde da família 
• Saúde coletiva / saúde pública 
• Abordagem da família / comunidade 

16 
19 
10 
09 

23 
20 
19 
10 

É difícil introduzir esses 
conteúdos na 
graduação? 

• Sim 
• Não 
• Não informou 

11 
86 
03 

16 
76 
07 

Quais são as 
dificuldades? 
(86% médicos e 76% 
enfermeiros) 

• Resistência à saúde pública 
• Falta de interesse / vontade política 
• Formação voltada para especialização 
• Restrição a novos conteúdos 

22 
09 
13 
09 

08 
28 

- 
14 

Que outras mudanças 
necessitam ser 
introduzidas? 

• Inclusão / ampliação do estágio em SF
• Inclusão de disciplina em SF 
• Formação mais generalista 
• Ênfase do aspecto prático 
• Docentes mais qualificados 

14 
04 
11 
11 
03 

37 
12 

- 
01 
07 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF.  Base = 100 médicos e 98 enfermeiros. 

 

O tempo de atuação de médicos e enfermeiros no PSF do município é semelhante, sendo 

que aproximadamente 50% desses profissionais está há menos de um ano participando do 

programa. Os ACS, por sua vez, são os profissionais que estão há mais tempo no PSF, o 

que pode ser explicado, em parte, quando se considera a atuação anterior desses 

profissionais no Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

Com relação à atuação profissional anterior ao PSF, o dado mais significativo é que cerca 

de 70% dos médicos e enfermeiros tiveram algum tipo de experiência em saúde pública. 

Além disso, aproximadamente um terço desses profissionais já havia atuado no PSF de 

outro município, evidenciando a existência de uma expressiva migração de profissionais de 

um município para outro no âmbito do PSF. Dentre os motivos responsáveis pela saída 

desses profissionais do PSF do município em que atuavam, destacam-se razões políticas, 

insatisfação com a remuneração e demais condições de trabalho, incluindo infra-estrutura, 
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razões pessoais e familiares e, apenas no caso dos médicos, distância dos grandes centros 

(Tabela III.5). 

 

Tabela III.5 
Atuação profissional dos integrantes das ESF: médicos, enfermeiros e ACS. 

Categoria Profissional (%) 
Item Descrição 

Médicos Enfermeiros ACS 

Tempo de atuação no 
PSF do município * 

Menos de 6 meses 
De 6 meses a 1 ano 
De 1 a 2 anos 
Mais de 2 anos 

31 
23 
24 
23 

22 
23 
30 
25 

12 
11 
30 
47 

Atuação profissional 
anterior ao PSF 

Saúde pública 
Saúde privada 
Profissional liberal 
ACS do PACS 

72 
35 
24 

- 

67 
28 
2 
- 

- 
- 
- 

46 

Atuação no PSF de outro 
município 

Sim 
Não 

28 
72 

34 
66 

- 
100 

Tempo de atuação no 
PSF de outro município  
(28% dos médicos e 34% 
dos enfermeiros) 

Menos de 6 meses 
De 6 meses a 1 ano 
De 1 a 2 anos 
Mais de 2 anos 

25 
11 
28 
36 

17 
12 
33 
38 

- 
- 
- 
- 

Razão da saída do PSF 
do município onde 
atuava  
(28% dos médicos e 34% 
dos enfermeiros) 

Salário baixo 
Condições de trabalho inadequadas 
Infra-estrutura deficiente 
Razões pessoais/familiares 
Razões políticas 
Distância grandes centros 

18 
18 
14 
25 
29 
14 

33 
18 
6 

18 
39 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 100 médicos, 98 enfermeiros e 100 ACS. 

(*) 38% dos médicos e enfermeiros não informaram o tempo de atuação no PSF do município. 

 

III.1.3. Caracterização das Equipes de Saúde da Família e das condições de trabalho 

Entre as 102 ESF entrevistadas, mais de 40% foram implantadas até 1998, revelando que 

um percentual significativo dessas equipes estava funcionando há mais de três anos no 

momento da pesquisa. Por outro lado, o fato de mais de 50% dessas ESF iniciarem suas 

atividades após 1998 evidencia o recente processo de expansão do PSF nos municípios 

brasileiros, como reflexo da prioridade que a Estratégia de Saúde da Família passou a ter na 

agenda pública após esse período (Gráfico III.2). 
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Gráfico III.2 
Início de funcionamento das ESF pesquisadas 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 
 

Com exceção do profissional odontólogo, cujo processo de incorporação nas ESF ainda é 

recente, não foram identificados problemas quanto à presença de profissional nas equipes, 

o que significa que as ESF entrevistadas estavam completas no momento da pesquisa. 

Como mostra a Tabela III.6, praticamente todas as ESF contavam com pelo menos um 

médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro ACS; mais de 40% das ESF 

contavam, ainda, com a disponibilidade de um odontólogo. Além disso, um percentual 

significativo das ESF (31%) trabalhavam também com mais de um auxiliar/técnico de 

enfermagem. Dessa forma, a pesquisa constatou que a ausência de enfermeiros, auxiliares 

e ACS em algumas equipes representavam casos pontuais, não evidenciando uma situação 

problemática estrutural do ponto de vista da completude das ESF12. 

 

                                                           
12 Em um dos municípios visitados pela pesquisa, havia o Programa Médico de Família (PMF), cujo 

funcionamento não prevê a participação do profissional enfermeiro nas equipes. Em outro município, os ACS 
que atuavam no programa pertenciam à Pastoral da Criança. 
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Tabela III.6 
Distribuição dos integrantes das ESF, por categoria profissional, segundo o número de profissionais 

Categoria Profissional da ESF (%) 
Número de 

Profissionais Médico Enfermeiro Auxiliar de 
Enfermagem ACS Odontólogo 

Nenhum - 4 4 2 58 
1 97 96 65 1 38 
2 3 - 26 2 2 
3 - - 5 - - 
4 - - - 12 - 
5 - - - 23 - 
6 - - - 27 - 
Mais de 6 - - - 32 - 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 

 

Apesar de completas, 86% das ESF entrevistadas relataram já ter ocorrido troca de 

profissionais, o que revela que a rotatividade se constitui importante obstáculo para a 

organização dos serviços, principalmente considerando-se que a maioria dessas ESF estava 

em funcionamento há menos de 2 anos. Médicos (66%) e enfermeiros (47%) são os 

profissionais que apresentam maior rotatividade, seguidos dos ACS (31%) e dos auxiliares 

de enfermagem (19%). Por outro lado, somente 2% das ESF indicaram rotatividade de 

odontólogos, o que pode ser explicado tanto pelo fato de apenas um número reduzido de 

equipes contar com o trabalho desse profissional, como pelo tempo recente de incorporação 

desse profissional no âmbito do PSF.  
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Gráfico III.3            Gráfico III.4 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 
 

Os motivos da rotatividade não são os mesmos para todos os profissionais: enquanto 

médicos e enfermeiros são motivados a sair das ESF principalmente devido à baixa 

remuneração, um alto percentual de troca dos ACS deve-se, além da baixa remuneração, a 

razões políticas (troca de gestor, uso eleitoral, etc.). Finalmente, para os auxiliares de 

enfermagem, o motivo principal esteve vinculado a razões pessoais e familiares, como 

mostra a Tabela III.7. 

 

Tabela III.7 
Principais motivos da rotatividade dos profissionais das ESF 

Categoria Profissional das ESF (%) 
Motivo da Rotatividade 

Médico Enfermeiro Auxiliar de 
Enfermagem ACS 

Salário baixo 50 49 - 22 
Razões pessoais e  familiares 10 5 18 18 
Razões políticas 5 17 6 22 
Aprimoramento profissional 9 7 6 11 
Melhores condições de trabalho 
(exceto salário) em outros municípios 7 12 - 15 

Baixa qualificação profissional da ESF - 2 6 4 
Mudança de interesse profissional 5 - - 11 
Distância dos grandes centros 2 7 - - 
Precárias condições de infra-estrutura - 7 - - 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 
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O vínculo empregatício dos integrantes da ESF é estabelecido, na maioria das ESF e para 

todos os profissionais, com o Governo Municipal, o que é coerente com o processo de 

descentralização do SUS. Embora bem menos freqüente, também são estabelecidos 

vínculos com Cooperativas, Associações Comunitárias e com o Governo Estadual, 

especialmente no caso dos ACS. 

Com relação ao tipo de contrato de trabalho, predominam os contratos temporários, 

seguidos de contratos do tipo prestação de serviços, CLT e estatutário. É importante 

observar que contratos mais “sólidos”, como estatutário e tipo CLT, são mais freqüentes 

para os auxiliares de enfermagem e para os ACS, enquanto a prestação de serviços é mais 

freqüente para médicos e enfermeiros. No entanto, é significativo e preocupante o fato de 

que 10% dos médicos e enfermeiros possuíam um tipo de contrato meramente verbal, sem 

qualquer vínculo empregatício. Embora menos freqüente, esse tipo de contrato verbal 

também atinge ACS, odontólogos e auxiliares de enfermagem, como pode ser visto na 

Tabela III.8. 

 

Tabela III.8 
Tipo de contrato de trabalho dos profissionais das ESF. 

Categoria Profissional das ESF (%) 
Tipo de Contrato 

de Trabalho Médico Enfermeiro Auxiliar de 
Enfermagem ACS Odontólogo 

CLT 16 13 29 27 7 
Prestação de 
Serviços 27 27 9 14 17 

Contrato 
Temporário 37 35 33 38 7 

Estatutário 8 14 25 5 6 
Contrato verbal 10 10 3 7 5 
Não há o 
profissional - 4 1 2 58 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 

 

Conforme esperado, os profissionais mais bem remunerados dentro das ESF são os 

médicos – mais de 65% têm salários situados na faixa que vai de 11 a 20SM, sendo que um 

percentual significativo recebe remuneração superior a 20SM – seguidos dos enfermeiros, 

com distribuição semelhante nas faixas de 5 a 10SM e de 11 a 20SM. Por sua vez, a quase 
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totalidade dos auxiliares de enfermagem recebem até 4SM, enquanto a grande maioria dos 

ACS recebem de 1 a 2SM. Contudo, a pesquisa identificou que em 8% das ESF os ACS 

recebem menos de 1SM, dado bastante preocupante, uma vez que os recursos para 

pagamento dos ACS são transferidos automaticamente da esfera federal para os municípios 

(Tabela III.9). 

 

Tabela III.9 
Remuneração dos integrantes das ESF, segundo a faixa salarial 

Categoria Profissional das ESF 
Faixa Salarial 

Médico Enfermeiro Auxiliar de 
Enfermagem ACS 

De 21 a 30 SM     
De 11 a 20 SM     
De 5 a 10 SM     
De 3 a 4 SM     
De 1 a 2 SM     
Menos de 1 SM     

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 

 

Quanto à jornada de trabalho dos integrantes das ESF, a pesquisa identificou que mais de 

90% dos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e ACS realizam uma jornada de 

trabalho de 40 horas semanais. A maioria dos odontólogos, por sua vez, realiza uma jornada 

de trabalho inferior a 40 horas semanais, evidenciando que a incorporação desse 

profissional nas ESF ainda apresenta problemas (Gráfico III.5). Esses dados mostram que, 

se por um lado a grande maioria das ESF está cumprindo o que determina o Programa, por 

outro, algumas ainda encontram dificuldades para manter os profissionais em regime de 

dedicação exclusiva.  

 

Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente de Pessoal para o PSF 
 

62



Resultados Capítulo I I I  

 

Gráfico III.5 
Distribuição de profissionais com dedicação exclusiva ao PSF * 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos 

de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 
(*) Percentual se refere somente às ESF que possuem a categoria profissional. 

 

A pesquisa procurou identificar a disponibilidade de computadores para os médicos e os 

enfermeiros das ESF, assim como o nível de utilização da Internet e correio eletrônico. Os 

dados mostram que a maior parte dos médicos (89%) e enfermeiros (72%) dispõem de 

computador, sendo a maioria em suas residências e apenas cerca de 20% no local de 

trabalho. O nível de utilização de Internet e correio eletrônico desses profissionais é alto: 

cerca de 65% dos médicos e enfermeiros declararam acessar a Internet e utilizar o correio 

eletrônico com alguma freqüência. No entanto, mais de 30% afirma ter dificuldades para 

fazer esse acesso, relacionadas principalmente à falta de capacitação para utilizar de forma 

adequada a Internet/correio eletrônico e a problemas técnicos (provedores). Um percentual 

significativo de médicos indicou, ainda, falta de tempo como motivo de dificuldade para 

acessar a Internet (Tabela III.10). 

Os sites da área de saúde que os médicos e enfermeiros entrevistados costumam acessar 

são aqueles do Ministério da Saúde (PSF, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde do 

Idoso, DATASUS, etc.), da Secretaria Estadual de Saúde, de órgãos e associações de 

classe (CRM, COREN, etc.), universidades/faculdades e sites especializados na área de 

saúde (Medcenter, Medstudents, etc.). Informações gerais sobre o PSF e outros programas 
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do MS, assim como artigos e textos na área de saúde são as principais informações desses 

sites que têm sido úteis na prática de médicos e enfermeiros enquanto profissionais do PSF. 

 

Tabela III.10 
Disponibilidade de computador e utilização da Internet/correio eletrônico 

Categoria Profissional (%) 
Item  Descrição 

Médicos Enfermeiros 

Disponibilidade de 
computador * 

Na UBS 
Em casa 
Em outro local 
Não dispõe 

17 
72 
13 
11 

21 
47 
18 
28 

Utiliza Internet e correio 
eletrônico? 

Sim 
Não 

71 
29 

65 
35 

Freqüência com que utiliza 
Internet 

Raramente 
Regularmente 

41 
59 

41 
57 

Tem alguma dificuldade 
para acessar Internet? 

Sim 
Não 

30 
68 

39 
59 

Tipo de dificuldade para 
acessar Internet 

Não sabe usar 
Provedor 
Falta de tempo 

55 
30 
15 

68 
21 

- 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF.  Base = 100 médicos, 98 enfermeiros. 

(*) Resposta múltipla. 

 

Tanto os médicos como os enfermeiros apresentaram resultados semelhantes em relação à 

satisfação com as condições de trabalho: pouco mais de 50% desses profissionais 

declararam que estão satisfeitos com as condições de trabalho, enquanto mais de 40% não 

estão satisfeitos (Gráfico III.6). Os motivos apresentados por esse profissionais para 

satisfação ou insatisfação com as condições de trabalho também são semelhantes, mas não 

necessariamente na mesma ordem de importância: infra-estrutura, recursos materiais, apoio 

do poder local (SMS/Prefeitura), nível de remuneração, competência dos demais 

profissionais da ESF, treinamento e capacitação, ambiente de trabalho e relação do 

profissional com o PSF foram os principais motivos apontados.  
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Gráfico III.6 
Satisfação de médicos e enfermeiros com as condições de trabalho 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 100 médicos, 98 enfermeiros. 

 

III.1.4. Organização dos serviços no âmbito das Equipes de Saúde da Família 

A pesquisa procurou identificar, com relação à organização dos serviços, em que medida as 

ESF estavam conseguindo cumprir as atividades previstas no Programa. Embora a maioria 

dos gestores tenha declarado que as ESF estavam conseguindo cumprir todas as 

atividades, um percentual significativo de Secretários Municipais de Saúde (36%) declarou 

que as ESF estavam encontrando problemas para seu cumprimento. Dentre os motivos 

apontados para o não cumprimento das atividades, destacam-se: falta de infra-estrutura 

adequada (30%), dificuldades administrativas/burocráticas (25%), falta de treinamento e 

capacitação (25%), PSF em processo de implantação (20%), quantidade insuficiente de 

profissionais (15%), perfil inadequado dos profissionais (10%) e resistência cultural dos 

beneficiários (10%), como mostra a Tabela III.11. 
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Tabela III.11 
Cumprimento das atividades do Programa pelas ESF 

Item Descrição (%) 
As ESF estão conseguindo 
cumprir todas as atividades 
previstas no Programa? 

• Sim 
• Não 

64 
36 

Por que as ESF não estão 
conseguindo? 
(64% dos gestores) 

• Falta de infra-estrutura adequada 
• Dificuldades administrativas/burocráticas 
• Falta de treinamento/capacitação 
• Implantação ainda incipiente do PSF 
• Falta de profissionais 
• Perfil inadequado dos profissionais 
• Resistência dos beneficiários 
• Outros motivos 

30 
25 
25 
20 
15 
10 
10 
30 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 Secretários Municipais de 
Saúde. 

 

A pesquisa constatou também que cerca de 33% das ESF não conseguiam atender a 

demanda de toda a área sob sua responsabilidade. Dois motivos relacionados se destacam 

entre os fatores que colaboram para isso: equipe insuficiente para atender toda a demanda 

(43%) e grande dispersão geográfica da população (40%). Tais fatores sugerem que há 

casos em que a equipe padrão do PSF – um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e quatro a seis ACS – não é suficiente para atender toda a população que 

necessita de atendimento, configurando uma situação de demanda muito superior à oferta 

(Gráfico III.7). 
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Gráfico III.7 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 Secretários Municipais de 
Saúde. 

 

Além dos serviços rotineiramente prestados pelas ESF, a pesquisa identificou que é comum 

as famílias apresentarem outras solicitações aos profissionais das equipes (72%), tais como: 

atendimento médico especializado, realização de exames específicos, atendimento 

odontológico, saneamento básico, fornecimento de cestas básicas e medicamentos e 

diversas outras solicitações desvinculadas da área de saúde, o que pode ser explicado, em 

parte, pela carência de assistência e de recursos materiais de boa parte das famílias 

atendidas. Nesses casos, a maior parte das ESF encaminha as solicitações para o setor 

competente. 

A contra-referência de pacientes se constitui numa das principais dificuldades para a 

realização dos trabalhos das ESF: 65% das ESF declararam que o grau de dificuldade para 

este item é alto. Transporte, encaminhamento de pacientes para referência e serviços de 

apoio à diagnose e terapia (SADT) também são itens problemáticos: mais de 60% das ESF 

consideraram o grau de dificuldades desses itens médio ou alto (Tabela III.12). Para 

enfrentar essas dificuldades, a maioria das ESF declarou que recorre às instâncias 

administrativas municipais, mediante apoio da Secretaria Municipal de Saúde ou mesmo de 

outros setores da Prefeitura. No caso da contra-referência de pacientes e de problemas de 

transporte, as ESF adotam a solução mais óbvia: realizam a busca ativa de pacientes para 
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obter informações sobre o atendimento prestado na referência e, em muitos casos, utilizam 

veículo dos seus próprios profissionais para transporte. 

 

Tabela III.12 
Grau de dificuldade de alguns itens para a realização das atividades das ESF 

Grau de Dificuldade (em %) 
Item 

Nenhum Baixo Médio Alto 
Contra-rerefência de pacientes 7,8 11,8 15,7 64,7 
Transporte das ESF 22,5 15,7 22,5 39,2 
Referência de pacientes 13,7 17,6 36,3 32,4 
Serviço de apoio à diagnose e terapia (SADT) 10,8 25,5 36,3 27,5 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF . Base = 102 ESF. 

 

Apesar das dificuldades levantadas para o pleno cumprimento das atividades e para o 

atendimento de toda a demanda, é significativo o fato de que 56% das ESF declararam 

atuar de forma itinerante em locais de atendimento mais próximos da comunidade do que as 

unidades do PSF, procurando, dessa forma, contornar problemas relacionados à dificuldade 

de deslocamento dos usuários que residem em locais mais afastados. Escolas, igrejas, 

residências de usuários e outras UBS são os locais mais utilizados para o atendimento 

itinerante, sendo que as ESF se deslocam para prestar esse tipo de atendimento geralmente 

uma vez por mês. Com relação à divulgação do atendimento itinerante, os ACS constituem o 

principal meio de divulgação (91%). 

Conforme esperado, a difusão do trabalho das ESF junto à comunidade é realizado 

prioritariamente pelos ACS, evidenciando a importância desse profissional como o principal 

elo de ligação entre os usuários e as equipes. Reuniões em locais da comunidade, rádio, 

reuniões na unidade do PSF, folhetos, cartazes e cartilhas também são mecanismos 

utilizados por um percentual significativo de ESF para divulgação do trabalho junto à 

comunidade (Gráfico III.8). 
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Gráfico III.8 
Como é divulgado o trabalho das ESF junto à comunidade (em %) 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 
 

Com relação ao cadastro das famílias, seu preenchimento é uma tarefa executada 

fundamentalmente pelos ACS (93%), enquanto o enfermeiro é o profissional responsável 

pela revisão (73%). Em alguns casos, o preenchimento é feito diretamente pelos 

enfermeiros (8%) e a revisão é feita por outros ACS (10%).  

A pesquisa identificou, de forma positiva, que os dados do cadastro das famílias são 

utilizados pelas ESF sobretudo para o planejamento das ações e para conhecer melhor o 

perfil da comunidade. Aproximadamente 25% das ESF utilizam, ainda, os dados do cadastro 

para aprimoramento do trabalho da equipe, para avaliação e para organização interna 

(melhor redistribuir funções). Para tais finalidades, são utilizados principalmente os 

seguintes dados do cadastro: situação de risco (67%), condições de saúde dos membros da 

família (53%), condições de saneamento (43%), dados pessoais (39%) e características do 

domicílio (32%). Finalmente, 5% das ESF declararam que não utilizam os dados do cadastro 

das famílias (Gráfico III.9). 
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Gráfico III.9 
Para que são utilizados os dados do cadastro das famílias (em %) 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF Base = 102 ESF. 
 

Todas as ESF visitadas declararam que mantêm registros de sua atuação, destacando-se 

fichas do SIAB (70%) e relatórios diários (66%) como os principais tipos de registros, sendo 

utilizados principalmente para planejar e avaliar o trabalho das equipes (26%), facilitar o 

acompanhamento dos pacientes (18%) e como base para o fornecimento de dados à 

coordenação municipal do PSF (12%). 

Conforme esperado, o enfermeiro é o profissional responsável pela supervisão do trabalho 

dos auxiliares de enfermagem e dos ACS na maioria das ESF (90%), sendo que o médico 

realiza a supervisão desses profissionais em cerca de 10% das ESF. Já a supervisão do 

trabalho do enfermeiro é mais complexa: em quase 30% das ESF, não há nenhum tipo de 

supervisão do trabalho do enfermeiro e, quando existe, é realizada pelo Coordenador 

Municipal do PSF (37%), pelo Secretário Municipal de Saúde (13%) ou pelo médico (8%). 

Deve-se observar, ainda, que a ausência de um supervisor definido para o trabalho do 

enfermeiro foi apontado por 7% das ESF. 
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Com relação ao acompanhamento dos trabalhos, a grande maioria das ESF (89%) declarou 

que seu trabalho é monitorado. Este monitoramento é realizado principalmente pelo 

Coordenador Municipal do PSF (33%), pela SMS (32%) e, em menor medida, pelo 

Coordenador Estadual do PSF (11%), com a utilização dos seguintes instrumentos: SIAB 

(59%), reuniões com as instâncias de coordenação (42%), reuniões de auto-avaliação 

(41%), relatórios (41%) e supervisão (35%). Apesar da maioria das ESF ter declarado que o 

monitoramento realizado contribui para reorientar o trabalho, é significativo e preocupante o 

fato de que 60% das ESF ainda sentem falta de mais monitoramento, indicando que esse 

tipo de atividade pode não estar sendo realizado de forma adequada pelos profissionais 

responsáveis por sua execução (Tabela III.13). 

 

Tabela III.13 
Monitoramento das ESF 

Item Descrição (%) 
O trabalho da ESF é 
monitorado? 

• Sim 
• Não 

89 
11 

Responsável pelo 
monitoramento do trabalho da 
ESF 

• Coordenador Municipal do PSF 
• Secretaria Municipal de Saúde 
• Coordenador Estadual do PSF 
• Outros * 

33 
32 
11 
24 

Instrumentos utilizados para o 
monitoramento 

• SIAB 
• Reuniões com as instâncias de coordenação 
• Reuniões de auto-avaliação da ESF 
• Relatórios 
• Supervisão 

59 
42 
41 
41 
35 

O monitoramento reorienta os 
trabalhos da ESF? 

• Sim 
• Não 

85 
11 

A ESF sente falta de 
monitoramento 

• Sim 
• Não 

60 
28 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 

(*) Inclui Pólo de Capacitação, SES, MS, outras áreas da Prefeitura e a própria ESF (auto-monitoramento). 

 

Como resultado do trabalho das ESF nas áreas atendidas, a maior parte das equipes 

declarou que houve redução das internações em geral, da mortalidade infantil, das 

internações de menores de 5 anos e da mortalidade materna, assim como aumento do 
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número de consultas na Unidade de Saúde e aumento da prevenção de riscos. Portanto, na 

opinião da maioria dos profissionais, o PSF é um programa resolutivo, com impactos 

positivos nas condições de saúde da população, embora isso seja uma percepção a ser 

comprovada com o tempo (Tabela III.14). 

 

Tabela III.14 
Resultado do trabalho das ESF nas áreas atendidas 

Variação (em %) 
Item 

Diminuiu Manteve-se Aumentou 
Internações em geral 64,7 12,7 3,9 
Mortalidade infantil 63,7 8,8 2,9 
Internações de menores de 5 anos 56,9 8,8 - 
Mortalidade materna 47,1 11,8 1,0 
Consultas na Unidade de Saúde 16,7 14,7 44,1 
Prevenção dos riscos 8,8 2,9 62,7 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF . Base = 102 ESF. 

 

As ESF identificaram que os fatores que mais contribuem para os resultados positivos do 

trabalho são aqueles relacionados à atuação da própria equipe, ou seja, dizem respeito ao 

envolvimento da equipe no programa e ao comprometimento dos profissionais (alto grau de 

contribuição para mais de 75% das ESF). Apoio da Coordenação Municipal do PSF, 

diagnóstico de situações de risco, apoio do poder local e envolvimento da comunidade são 

outros itens identificados pelas ESF como fatores de sucesso (mais de 80% das ESF 

declararam que o grau de contribuição desses itens é médio ou alto). É interessante 

observar, ainda, que mais de 70% das ESF consideraram a eficiência dos cursos de 

capacitação como um fator que contribui para os resultados positivos do trabalho  

(Tabela III.15). 
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Tabela III.15 
Grau de contribuição de alguns fatores para os resultados positivos do trabalho das ESF 

Grau de Contribuição (em %) Fatores 
Nenhum Baixo Médio Alto 

Comprometimento dos enfermeiros - - 7,8 88,2 
Envolvimento de toda a ESF - - 16,7 83,3 
Comprometimento dos ACS - - 18,6 78,4 
Comprometimento dos médicos - 2,9 19,6 77,5 
Apoio da coordenação do PSF 6,9 5,9 24,5 59,8 
Diagnóstico de situações de risco 1,0 4,9 32,4 58,8 
Apoio do poder local 2,0 8,8 41,2 48,0 
Envolvimento da comunidade 2,9 14,7 38,2 44,1 
Eficiência dos cursos de capacitação 5,9 18,6 43,1 29,4 
Atuação do Conselho Municipal de Saúde 19,6 25,5 27,5 23,5 
Adequada compreensão do PSF pela população 6,9 25,5 47,1 19,6 
Interação com instâncias estaduais e federais 14,7 19,6 50,0 15,7 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 

 

Por fim, a pesquisa identificou, de forma positiva, que a atuação da maioria das ESF 

desencadeou ou impulsionou o desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo 

principalmente as áreas de Educação (75%), Assistência Social (60%) e Saneamento (51%), 

como mostram os dados dos Gráficos III.10 e III.11. 

 

Gráfico III.10             Gráfico III.11 

A a tuação das ESF 
desencadeou/im pulsionou ações 

inte rse toria is?

Sim
85%

Não
15%

Áre as com as quais as ESF 
de se nv olv e ram açõe s inte rse toriais 

(%)

18,4

28,7

51,7

59,8

74,7

Habitação

Inf ra-estrutura urbana
(limpeza, asfalto, etc)

Saneamento

A ssis tênc ia Social

Educação

 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 
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III.1.4.1. Recursos financeiros, resolubilidade e satisfação, segundo os Secretários 

Municipais de Saúde 

Com relação ao gerenciamento do PSF nos municípios, a pesquisa procurou identificar, a 

partir de declaração dos gestores, os recursos financeiros utilizados para o gasto com os 

principais itens do Programa, segundo a origem do recurso. Os dados da Tabela III.16 

mostram que recursos federais são utilizados principalmente para o pagamento dos 

profissionais das ESF e para aquisição de equipamentos e material de consumo, enquanto 

recursos estaduais se destinam às atividades de capacitação dos profissionais; quanto aos 

recursos municipais, são aplicados em praticamente todas as áreas, destacando-se o 

pagamento de profissionais, infra-estrutura, transporte das ESF e capacitação, 

principalmente dos ACS.  

 
Tabela III.16 
Percepção dos gestores municipais sobre a origem dos recursos aplicados no PSF 

Origem do Recurso 
Item de Gasto 

Federal Estadual Municipal 
Pagamento de médicos e enfermeiros 87,5 19,6 82,1 
Pagamento de auxiliares/técnicos enfermagem 55,4 12,5 96,4 
Pagamento de ACS 75,0 19,6 67,9 
Pagamento de outros profissionais 33,9 12,5 80,4 
Instalações físicas (manutenção) 17,9 1,8 92,9 
Instalações físicas (reforma, investimento) 41,1 5,4 87,5 
Equipamentos 55,4 19,6 80,4 
Materiais de consumo 48,2 8,9 89,3 
Transporte das ESF 39,3 17,9 91,1 
Capacitação de médicos 25,0 69,6 57,1 
Capacitação de enfermeiros 25,0 69,6 57,1 
Capacitação de auxiliares de enfermagem 25,0 51,8 66,1 
Capacitação de ACS 25,0 48,2 75,0 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 Secretários Municipais de 
Saúde. 

 

Na opinião dos gestores, a participação do Governo do Estado no desenvolvimento do PSF 

está atrelada principalmente ao treinamento de recursos humanos (71%) e, em menor 

medida, à oferta de medicamentos (34%), à transferência de recursos financeiros (32%), ao 
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investimento direto em infra-estrutura e equipamentos (19%), à cessão de recursos 

humanos (18%) e à supervisão/fiscalização (12%). Com base nesses resultados, pode-se 

concluir que a presença dos Pólos, na visão dos gestores municipais, está especificamente 

relacionada com a atuação das Secretarias Estaduais de Saúde. 

Ainda na percepção dos gestores, o grau de resolubilidade obtido na assistência prestada 

pelas ESF é considerado alto, tanto no que diz respeito ao controle das principais 

enfermidades (diabetes, hipertensão arterial, hanseníase e tuberculose), como em relação 

ao aumento da cobertura vacinal e à redução da mortalidade infantil e da mortalidade 

materna. A exceção é o controle de gravidez na adolescência, cuja resolubilidade foi 

considerada alta por apenas 21% dos gestores (Tabela III.17). 

 

Tabela III.17 
Grau de resolubilidade obtido a partir da atuação das ESF nas comunidades atendidas 

Grau de Resolubilidade (em %) 
Item 

Nenhum Baixo Médio Alto 
Aumento da cobertura vacinal - 1,8 10,7 83,9 
Controle da diabetes - 1,8 32,1 62,5 
Controle da hipertensão arterial - 1,8 33,9 62,5 
Redução da mortalidade infantil - 7,1 25,0 62,5 
Redução da mortalidade materna 1,8 7,1 23,2 57,1 
Controle da hanseníase 10,7 1,8 25,0 55,4 
Controle da tuberculose 7,1 8,9 21,4 53,6 
Controle de gravidez na adolescência 10,7 33,9 30,4 21,4 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 Secretários Municipais de 
Saúde. 

 

Finalmente, apesar das dificuldades levantadas pela pesquisa, a maioria dos gestores 

declarou que está satisfeita, em termos de quantidade e qualidade, com a situação atual das 

instalações e unidades do PSF, assim como com a atuação dos profissionais das ESF, com 

exceção dos odontólogos, cuja quantidade foi considerada insatisfatória. Com relação aos 

equipamentos disponíveis e à capacitação oferecida pelos Pólos, os gestores declararam 

que a quantidade atualmente disponível é insuficiente, mas estão satisfeitos com a 

qualidade desses itens (Tabela III.18). 

Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente de Pessoal para o PSF 
 

75



Resultados Capítulo I I I  

 

Tabela III.18 
Satisfação dos gestores com a qualidade e quantidade de equipamentos, recursos humanos, 
instalações/unidades do PSF e capacitação oferecida * 

Qualidade 
Insatisfeito Satisfeito 

In
sa

tis
fe

ito
  Equipamentos 

Recursos Humanos 
− odontólogos 
Capacitação oferecida  
− todos os profissionais 

Q
ua

nt
id

ad
e 

Sa
tis

fe
ito

 

 Instalações e Unidades do PSF 
Recursos Humanos 
− médicos 
− enfermeiros  
− auxiliares enfermagem 
− ACS 

• 

• 

• 

• 

• 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 Secretários Municipais de 
Saúde. 

(*) Classificação segundo o grau de satisfação dos gestores. 

 

III.1.5. Considerações Finais 

Os resultados referentes ao gerenciamento e organização dos serviços mostram que há 

diversos pontos positivos no funcionamento do PSF nos municípios visitados. Em primeiro 

lugar, foi possível constatar que, de modo geral, as unidades apresentam boas condições de 

funcionamento (higiene, pintura, iluminação e hidráulica). Em segundo lugar, observou-se 

que a maior parte dos profissionais possui experiência anterior em Saúde Pública, sendo 

que um percentual significativo já havia inclusive trabalhado com Saúde da Família em 

outros municípios. Foi constatado, também, que as ESF estão completas, que a grande 

maioria dos profissionais trabalha em regime de dedicação exclusiva (40 horas semanais) e 

que o nível de utilização da Internet é alto entre os médicos e enfermeiros do Programa. 

Além disso, as ESF mantêm registros de sua atuação, utilizam positivamente os dados do 

cadastro das famílias e desenvolvem ações intersetoriais, principalmente com as áreas de 

Educação, Assistência Social e Saneamento. Por fim, tanto os profissionais das ESF como 

os gestores municipais reconheceram que o trabalho das ESF foi capaz de produzir 

impactos positivos nas condições de saúde das comunidades atendidas. 
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Contudo, foram observados diversos problemas na atuação das ESF, relacionados tanto às 

condições de trabalho dos profissionais (infra-estrutura e recursos materiais, vínculo 

empregatício e contrato de trabalho, etc.) como às características estruturais do sistema de 

saúde (dificuldade para referência e contra-referência de pacientes, excesso de atividades 

administrativas e burocráticas, resistência dos usuários à Estratégia de Saúde da Família, 

etc.). Destacam-se, também, a ausência de um sistema adequado de monitoramento e 

avaliação do trabalho das ESF e a oferta insuficiente de capacitação para os profissionais, 

cuja rotatividade ainda é bastante elevada, principalmente para os médicos. Como 

resultado, um percentual significativo de ESF não está conseguindo cumprir todas as 

atividades previstas no programa, além de não conseguirem atender toda a demanda 

existente na área de sua responsabilidade. 

A Tabela III.19 resume os principais pontos positivos e recomendações no sentido de 

enfrentar as dificuldades referentes ao gerenciamento e organização dos serviços. 
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Tabela III.19 
Pontos positivos e recomendações referente ao gerenciamento e organização dos serviços 

Eixo de Análise Pontos Positivos Recomendações 

Unidades do PSF 

• Maioria das unidades é exclusiva do PSF 
• Nas unidades compartilhadas, a relação entre a ESF e 

as demais equipes é de integração e confiança 
• Disponibilidade de assentos, água para beber e 

banheiro para os usuários na maior parte das 
unidades 

• Boas condições de higiene, pintura, iluminação e 
hidráulica na maioria das unidades 

• Ampliação das instalações e do espaço físico das 
unidades do PSF, geralmente insuficientes para a 
realização de todas as atividades previstas no 
Programa 

• Adoção de mecanismos para reduzir a fila para 
atendimento dos usuários, como o agendamento 
prévio 

• Aquisição de equipamentos básicos para o 
funcionamento adequado das unidades 
(inalador/nebulizador, geladeira, estufa, etc.) 

Perfil e atuação dos 
profissionais 

• Boa distribuição de profissionais entre as faixas etárias 
e tempo de formação, combinando experiência, 
disponibilidade para inovação e motivação profissional 

• Maioria dos médicos e enfermeiros possuem 
experiência anterior em Saúde Pública e quase 50% 
dos ACS atuaram no PACS 

• Percentual significativo de médicos e enfermeiros já 
trabalharam com Saúde da Família em outro município

• Criação de condições institucionais para fortalecimento 
do vínculo de médicos e enfermeiros ao programa 
- aumentar o tempo de permanência de profissionais 

no programa 
- reduzir a migração de profissionais de um município 

para outro no âmbito do PSF 

ESF e condições de 
trabalho 

• Equipes básicas completas 
• 40% das ESF contam com a atuação de odontólogos 
• Profissionais em regime de dedicação exclusiva na 

maioria das ESF 
• Maior parte dos médicos e enfermeiros utiliza Internet 

e correio eletrônico como meio de comunicação e 
atualização profissional, com destaque para os sites 
do Ministério da Saúde 

• Melhoria dos aspectos responsáveis pela alta 
rotatividade de profissionais no PSF (remuneração, 
aprimoramento profissional e razões políticas) 

• Melhoria dos contratos de trabalho 
• Investimento no nível de informatização das unidades, 

ampliando a disponibilidade de computadores 
• Capacitação dos profissionais para reduzir a 

dificuldade de acessar a Internet 
• Discussão dos fatores responsáveis pelo alto índice de 

insatisfação dos profissionais com as condições de 
trabalho  
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Tabela III.19 (continuação) 
Pontos positivos e recomendações referente ao gerenciamento e organização dos serviços 

Eixo de Análise Pontos Positivos Recomendações 

Organização dos 
serviços 

• Percentual significativo das ESF atuam de forma 
itinerante em locais de atendimento mais próximos da 
comunidade 

• Boa utilização dos ACS para divulgação dos trabalhos 
da ESF junto à comunidade, além de reuniões, rádio, 
folhetos, cartazes e cartilhas 

• A maioria das ESF utiliza os dados do cadastro das 
famílias para o planejamento das ações e melhor 
conhecimento do perfil da comunidade 

• Todas as ESF mantêm registros de sua atuação, 
através do SIAB e de relatórios diários 

• Na maioria das ESF é realizado algum tipo de 
monitoramento do trabalho, contribuindo positivamente 
para reorientar sua atuação 

• Reconhecimento da resolutividade decorrente do 
trabalho das ESF nas áreas atendidas 

• Atuação dos profissionais como principal fator de 
sucesso para os resultados positivos do trabalho das 
ESF 

• Melhoria dos aspectos responsáveis pelo não 
cumprimento das atividades previstas no programa por 
parte das ESF (infra-estrutura; atividades 
administrativas/burocráticas; treinamento e 
capacitação; quantidade e perfil dos profissionais; 
resistência dos beneficiários) 

• Adoção de mecanismos para melhorar as atividades 
de encaminhamento de pacientes (referência e contra-
referência) 

• Investimento em transporte das ESF para minimizar o 
impacto da dispersão geográfica da população na área 
de atendimento 

• Melhoria na utilização de dados do cadastro das 
famílias e outros registros de atuação das ESF 

• Revisão do esquema de monitoramento das ESF e da 
atuação do Conselho Municipal de Saúde no programa

• Ampliação das ações intersetoriais no âmbito do PSF 

Recursos Financeiros, 
Resolubilidade e 
Satisfação 

• Expressiva utilização de recursos próprios dos 
municípios no gasto total com saúde 

• Reconhecimento, por parte dos gestores, do trabalho 
resolutivo das ESF nas comunidades atendidas 

• Gestores satisfeitos com a quantidade e a qualidade 
dos recursos humanos nas ESF 

• Aumento da visibilidade dos Pólos de Capacitação 
junto às SMS 

• Ampliação das atividades de supervisão e fiscalização 
por parte das SES 

• Melhoria da atuação das ESF com relação à saúde do 
adolescente 

• Ampliação da oferta de capacitação por parte dos 
Pólos 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente 
para o PSF. 
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III.2. Capacitação das Equipes de Saúde da Família – A Atuação dos Pólos e dos 
Municípios 

 

Os Pólos de Capacitação, como se sabe, devem coordenar todas as atividades que 

envolvem a capacitação e a formação dos profissionais para a implementação do modelo de 

Atenção Básica à Saúde da Família. As ações dos Pólos devem estar orientadas para: 

• constituição das ESF (cursos de capacitação introdutória para os profissionais, 

interconsulta com especialistas, seminários, atualização técnica, visitas para discussão 

de casos e supervisão da prática de saúde), que são atividades de curta duração; 

• formação especializada (cursos multidisciplinares de especialização dirigidos aos 

capacitadores e supervisores do programa), que são atividades de média duração; 

• formação de pessoal em nível de graduação e pós-graduação (revisão ou reforma 

curricular, cursos eletivos com práticas supervisionadas; residência em saúde da 

família), que são atividades de longa duração. 

Nesse item do relatório focalizaremos as atividades de capacitação desenvolvidas para os 

profissionais de Saúde da Família dos municípios pesquisados, oferecidas pelos Pólos de 

Capacitação e pelos próprios municípios, com o objetivo não só de descrever as ações 

empreendidas, mas, sobretudo, de avaliar o impacto que essas atividades tenham tido sobre 

as práticas dos profissionais. Interessa-nos aqui, também, apresentar a avaliação dos 

cursos de que participaram, feita pelos gestores e profissionais das ESF, e as mudanças 

sugeridas.  
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III.2.1. A atuação dos Pólos 

III.2.1.1. Profissionais do PSF que receberam capacitação 

Um dos objetivos da pesquisa foi conhecer a participação dos Pólos na capacitação dos 

profissionais das ESF dos municípios selecionados. 

Nos Gráficos III.12 e III.13 há dois dados que permitem concluir que os Pólos ofereceram 

poucos cursos: (1) só em menos de 20% dos municípios todos os integrantes das equipes 

são treinados; (2) pequeno número de ACS e auxiliares de enfermagem aparecem como 

participantes dos cursos oferecidos. Esse segundo dado é particularmente significativo 

quando se considera que os médicos e os enfermeiros são, no conjunto dos municípios, as 

categorias que mais participaram das ações de capacitação. 

 

Gráfico III.12              Gráfico III.13 

O Município Envia Profissionais para
Treinamento no Pólo de Capacitação?
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11%
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89%
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 municípios. 
 

III.2.1.2. Cursos oferecidos pelos Pólos 

No que diz respeito aos cursos oferecidos pelos Pólos, a pesquisa identificou que a oferta 

do Módulo Introdutório representa menos de 30% do total de atividades oferecidas. 

Observa-se que a capacitação em Áreas Temáticas é, de longe, a que mais se destaca 

(Gráfico III.14). A ênfase nesse tipo de atividade de capacitação talvez se explique pelo fato 

de ela abranger vários tipos de cursos, entre os quais alguns cursos-chave para a 

implantação e funcionamento da equipe, como, por exemplo, os cursos voltados para o 
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controle e o tratamento das doenças incluídas na Atenção Básica (diabetes, tuberculose, 

hipertensão, imunização) e todo o leque da AIDPI, bem como o treinamento para o 

preenchimento do SIAB. 

 
Gráfico III.14 

Para Quais Cursos os Profissionais são Enviados ao Pólo de Capacitação?
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 municípios. 
 

III.2.1.3. Beneficiários das atividades de capacitação 

De acordo com os gestores municipais, os maiores beneficiários dos cursos oferecidos são 

os enfermeiros, seguidos dos ACS e, mais de longe, dos médicos  

(Gráfico III.15). Ao contrário do que se esperava, apesar de os médicos serem mais 

contemplados com atividades de capacitação, não são eles os que mais se beneficiam da 

grande oferta de atividades. Os ACS, apesar de não participarem das atividades de 

capacitação dos Pólos com a mesma freqüência que os médicos, beneficiam-se mais com 

as atividades, quando são capacitados. Essa conclusão não surpreende, porque os ACS 

não têm formação especializada e qualquer ação no sentido de lhes propiciar 

aprimoramento técnico repercute de forma bastante acentuada nas práticas diárias das 

ESF. 
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Gráfico III.15 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 municípios. 
 

III.2.1.4. Critérios de seleção utilizados pelos Pólos 

Quanto aos critérios utilizados para selecionar as equipes a serem capacitadas, a maioria 

dos gestores (aproximadamente 71%) afirmaram desconhecê-los. Pouco mais de 20% dos 

gestores estão inteirados dos mecanismos utilizados pelos Pólos. Para esses gestores, os 

critérios se referem principalmente à:  

• demanda/necessidade de capacitação dos profissionais (36%);  

• aptidão e motivação dos profissionais (14%);  

• oferta de cursos para todos os profissionais das ESF (14%). 

Em relação ao grau de concordância com os critérios adotados pelo Pólo, a maioria dos 

Secretários que opinou concorda com as decisões dos Pólos (71%): atender às 

necessidades locais e oferecer vagas para todos os integrantes das ESF que ainda não 

foram capacitados. Esses critérios são essenciais e, portanto, as ESF recebem uma 

capacitação de acordo com a demanda. 

Os demais gestores, 29%, discordam dos critérios utilizados pelos Pólos, considerando que:  

• os municípios não são consultados sobre os critérios;  

• a demanda de capacitar todos os profissionais das ESF não é atendida;  

• a oferta de cursos é insuficiente (Tabela III.20).  
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Apesar de apenas 14 dos 56 gestores entrevistados terem opinado sobre os critérios de 

seleção utilizados pelos Pólos, os aspectos apontados significam questões importantes a 

serem consideradas para aperfeiçoar o processo de capacitação e fortalecimento do PSF. 

Parece certo concluir que os municípios não têm sido adequadamente considerados no 

processo de estabelecer os critérios utilizados pelos Pólos, independente de ser “correta” ou 

não a avaliação feita pelos gestores consultados. Essa conclusão, por sua vez, pode 

significar que não se esteja dando a importância devida à necessidade de incorporar o 

poder local ao processo de capacitação. Por outro lado, a mesma conclusão pode também 

estar refletindo problemas de organização das ações de capacitação. Independente de 

essas suposições serem procedentes, o dado levantado, por si só, sugere que se 

introduzam algumas mudanças no planejamento das ações de capacitação e educação 

permanente. 

 

Tabela III.20 
Critérios de seleção utilizados pelos Pólos 

Item Descrição (%) 
Conhece os critérios utilizados 
pelos Pólos para a seleção 
das ESF que serão 
capacitadas? 

• Sim 
• Não 
• Não há critério 

23 
71 
04 

Quais são os critérios? 
(14 gestores) 

• De acordo com a demanda/necessidade 
• Aptidão/motivação dos profissionais 
• Oferta para todos os profissionais 
• Outros 

36 
14 
14 
28 

Concorda com esses 
critérios? 
(14 gestores) 

• Sim 
• Não 

71 
29 

Por que concorda? 
(10 gestores) 

• São oferecidas oportunidades para todos 
• Atende melhor as necessidades locais 
• As ESF não são submetidas a capacitações 

desnecessárias 
• São essenciais, pois definem o profissional 
• Outros motivos 

30 
20 
10 
10 
30 

Por que discorda? 
(4 gestores) 

• Impossibilidade de capacitar todos os profissionais 
• Oferta insuficiente de cursos 
• Porque os municípios não são consultados 
• Critério é injusto 

25 
25 
25 
25 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF.  Base = 56 Secretários Municipais de 
Saúde. 
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III.2.1.5. Módulo Introdutório: Treinamento dos Profissionais das Equipes de Saúde de 

Família nos municípios pesquisados 

As informações obtidas na pesquisa mostram que o Módulo Introdutório não constitui a 

principal atividade de capacitação desenvolvida pelos Pólos. No entanto, os dados da 

Tabela III.21 mostram que são muitos os municípios que enviaram todos os profissionais 

das ESF para serem capacitados nesse curso: cerca de 30% dos municípios enviaram os 

médicos, auxiliares e ACS e cerca de 45%, enviaram enfermeiros. Esses percentuais 

indicam que é significativo o interesse dos municípios em capacitar os profissionais que 

atuam nas ESF e o quanto se pode esperar dessa iniciativa para o fortalecimento do PSF. 

Cabe aos Pólos atentar para o fato e repensar as prioridades de sua atuação, sem deixar de 

considerar as particularidades das diversas realidades e do perfil profissional. 

 

Tabela III.21 
Módulo Introdutório: treinamento dos profissionais dos municípios pesquisados 

% dos municípios que enviaram os profissionais para o curso, 
por categoria profissional 

Profissionais Capacitados 
Médico Enfermeiro Auxiliar de 

Enfermagem ACS Odontólogo

Nenhum 10,7 8,9 42,9 23,2 26,8 
De 1% a 50% 32,1 21,5 10,7 10,7 8,9 
De 51% a 99% 26,8 19,6 10,7 16,0 3,6 
Todos os profissionais 26,8 44,6 32,1 26,7 12,1 
Sem resposta 3,6 3,6 3,6 3,6 1,8 
Ausência de profissional - - 1,8 - - 1,8 44,6 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 Secretários Municipais de 
Saúde. 
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III.2.1.6. Cursos realizados pelas Equipes de Saúde da Família 

Quanto aos cursos oferecidos pelos Pólos, a Tabela III.22 mostra que a maioria dos 

médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem fizeram, além do Módulo Introdutório, 

Áreas Temáticas. Os ACS, porém, fizeram somente o Módulo Introdutório. Dentre os cursos 

de capacitação oferecidos para todas as categorias profissionais, mas não pelos Pólos 

destacam-se os cursos de Ciclo de Vida (criança, adulto, adolescente e idoso. Os cursos 

mais frequentados pelos ACS são os de Áreas Temáticas. A participação do profissional 

odontólogo nas atividades de capacitação ainda não é significativa, porque só muito 

recentemente essa categoria foi incorporada à ESF. 

A quase totalidade dos ACS entrevistada recebeu treinamento para fazer o preenchimento 

de cadastro (98%), ministrado, na maioria dos casos, pelo enfermeiro (74%). Também foram 

responsáveis por esse treinamento: médico (9%); coordenador do PSF (7%); Secretário 

Municipal de Saúde (4%); e auxiliar de enfermagem (1%). 
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Tabela III.22 
Cursos realizados pelos profissionais das ESF 

Médico (%) Enfermeiro (%) Auxiliar Enfermagem (%) ACS (%) Odontólogo (%) 
Cursos 

SR NR R RP NP SR NR R RP NP SR NR R RP NP SR NR R RP NP SR NR R RP NP 

Módulo 
Introdutório 9                         33 58 81 2 3 19 75 78 10 7 51 40 64 12 3 25 71 47 39 8 19 16 19 -.-

Ciclos de vida 22                         56 23 27 22 8 54 34 51 23 6 54 38 13 32 -.- -.- 22 -.- 22 11 28 3 3 1

Áreas temáticas 15                         31 54 53 20 15 21 71 62 24 6 54 38 36 43 -.- -.- 64 -.- 40 11 25 7 7 3

Atualização em 
Saúde da Família 19                         66 16 34 3 11 65 21 42 17 15 76 8 24 4 -.- -.- -.- -.- -.- 9 32 1 1 -.-

Especialização em 
Saúde da Família 18                         67 16 24 12 11 70 16 36 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 32 -.- -.- -.-

Estágio em Saúde 
da Família 24                         64 13 11 19 12 66 19 11 37 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11 30 1 -.- -.-

Internato em 
Saúde da Família 27                         71 3 3 3 17 77 3 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 -.-

Outros -.-                         -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 89 -.- 9 * -.- -.- -.- -.- 37 -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.-

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 
Secretários Municipais de Saúde. 

(*) PROFAE + Estágio em PSF 
Legenda: SR = Sem Resposta; NR = Não Realizou; R = Realizou; RP = Realizou no Pólo; NP = Não Realizou no Pólo 
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III.2.1.7. Conteúdo oferecido e conteúdo de interesse dos profissionais das Equipes de 

Saúde da Família 

O exame das informações da Tabela III.23 mostra pelo menos duas questões importantes a 

serem consideradas no planejamento das ações de capacitação: (1) o interesse dos 

profissionais em participar das ações de capacitação e (2) o tipo de curso ofertado. 

O envolvimento dos profissionais pode ser constatado em termos da participação nos cursos 

ministrados e, também, no desejo expresso de estudar os temas sugeridos. Para esse 

planejamento, é importante que, ao fixar as prioridades das ações de capacitação, se levem 

em conta essas informações e outras em que se manifestem as especificidades de cada 

município ou região. Na Tabela III.23 observa-se também que está esgotada a oferta de 

determinados temas, como por exemplo, o Diagnóstico e Tratamento da Hipertensão (para 

médicos) e a Assistência ao Pré-natal (para enfermeiros). Para estabelecer uma 

periodicidade de oferta desse conjunto de cursos, deve-se, necessariamente, considerar a 

demanda existente. 

A procura por outros cursos (Internação domiciliar, Saúde do Adolescente em geral e 

Abordagem do alcoolismo, por exemplo) evidencia, por outro lado, lacunas bastante 

significativas na oferta de cursos. Há cursos pouco ofertados, para os quais já existe 

demanda significativa. A demanda específica dos enfermeiros por uma maior capacitação 

em Internação Domiciliar é um dado interessante a ser considerado no planejamento das 

ações de capacitação. Os hospitais cada vez mais estão impossibilitados de realizar esse 

tipo de atendimento, o que leva a prever que o PSF venha a ser acionado a prestar o 

serviço e o enfermeiro, por ser responsável pelo acompanhamento, necessitará desse tipo 

de capacitação. 

A análise dos dados apresentados autoriza afirmar que, em função da demanda existente, 

ainda é insatisfatória a oferta de cursos pelos quais há interesse. É importante que , para o 

fortalecimento do Programa, os responsáveis pelas ações de capacitação considerem as 

necessidades e as carências de formação dos profissionais que atuam nas comunidades. 

A partir dessas informações e de outros dados que considerem as especificidades de cada 

município ou região será possível estabelecer prioridades de capacitação que efetivamente 

possam promover o aprimoramento dos profissionais e o fortalecimento orgânico dos Pólos. 
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Na Tabela III.23 vê-se a extensa lista dos conteúdos ministrados e do conteúdo de interesse 

dos médicos e dos enfermeiros. 

 
Tabela III.23 
Conteúdos que médicos e enfermeiros estudaram e gostariam de estudar (em %) 

Estudou Gostaria de estudarConteúdos 
Médico Enfermeiro Médico Enfermeiro

Diagnóstico e tratamento de hipertensão 84,0 74,5 9,0 20,4 
Tratamento da diarréia infantil 83,0 78,6 10,0 18,4 
Diagnóstico e tratamento de diabetes 82,0 75,5 11,0 20,4 
Tratamento da IRA (infecção respiratória aguda) 80,0 70,4 13,0 27,6 
Diagnóstico e tratamento de tuberculose 78,0 75,5 18,0 18,4 
Assistência ao pré-natal 76,0 87,8 11,0 10,2 
Orientação técnica sobre aleitamento materno 73,0 80,6 17,0 16,3 
DST/AIDS 73,0 78,6 23,0 18,4 
Saúde da criança em geral 71,0 72,4 20,0 27,6 
Higiene (cuidados básicos com higiene pessoal, alimentação,
condições sanitárias) 68,0 73,5 21,0 17,3 

Saúde do adulto em geral 67,0 56,1 19,0 37,8 
Diagnóstico e tratamento da hanseníase 66,0 73,5 26,0 21,4 
Exame ginecológico 65,0 69,4 19,0 27,6 
Saúde da mulher em geral  64,0 75,5 24,0 21,4 
Atendimento ao parto 63,0 65,3 23,0 25,5 
Avaliação e estimulação do desenvolvimento infantil 63,0 54,1 23,0 41,8 
Planejamento familiar 62,0 79,6 28,0 16,3 
Orientação nutricional para desnutrido 62,0 55,1 28,0 41,8 
Educação e Saúde 56,0 66,3 30,0 26,5 
Visita domiciliar 54,0 57,1 33,0 34,7 
Vigilância Epidemiológica 52,0 65,3 34,0 30,6 
Trabalho com grupo de pacientes 49,0 50,0 38,0 42,9 
Educação sexual do adolescente 45,0 40,8 42,0 55,1 
Vigilância Sanitária 44,0 42,9 40,0 45,9 
Saúde do idoso 42,0 42,9 45,0 54,1 
Análise da situação de saúde 42,0 42,9 40,0 50,0 
Abordagem da comunidade e da família 41,0 48,0 47,0 45,9 
Planejamento e programação local em Saúde 38,0 40,8 48,0 53,1 
Saúde do adolescente em geral 38,0 37,8 50,0 57,1 
Abordagem do alcoolismo 37,0 36,7 53,0 54,1 
Internação domiciliar 34,0 22,4 52,0 69,4 
Operação do SIAB 32,0 49,0 45,0 44,9 
Saúde do trabalhador 32,0 27,6 48,0 57,1 
Saúde bucal em geral 21,0 28,6 46,0 52,0 
Promoção e prevenção em Saúde Bucal 19,0 24,5 46,0 54,1 
Outros sistemas de informação 12,0 29,6 47,0 50,0 
Outros conteúdos 7,0 6,1 15,0 23,5 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 100 médicos e 98 enfermeiros (RM). 
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A pesquisa procurou obter também informações a respeito do conteúdo ministrado nos 

cursos e os de interesse para os ACS. De forma semelhante à situação dos médicos e 

enfermeiros, para os ACS também se observa defasagem entre oferta e demanda. Os 

temas de interesse desses profissionais são em maior número e mais diversificados em 

relação aos que são oferecidos. Os mais procurados pelos ACS correspondem aos das 

Áreas Temáticas, seguidos pelos cursos de Ciclo de Vida. Esse mesmo dado aparece na 

Tabela III.22, referente aos cursos realizados (não ofertados pelos Pólos) pelos integrantes 

das ESF. 

Os temas tratados no curso Módulo Introdutório são bastante diversificados, o que produz 

grande dispersão de conteúdo; com isso, mesmo tópicos considerados fundamentais na 

capacitação dos ACS, como os relacionados com a abordagem familiar, têm pequeno 

destaque. A Tabela III.24 apresenta as informações a respeito do conteúdo ministrado no 

Módulo Introdutório e do conteúdo demandado pelos ACS. 

 

Tabela III.24 
Conteúdos ministrados no Módulo Introdutório e interesse dos ACS 

Conteúdo ministrado %  Conteúdo demandado13 % 
Abordagem da comunidade e da família 45,8  DST/AIDS 44,4 
Hipertensão arterial 26,4 Saúde da criança 41,4
Diabetes 23,6 Hipertensão arterial 35,4
Preenchimento dos cadastros 20,8 Saúde/assistência ao idoso 34,3
Princípios do PSF 20,8 Saúde da mulher 33,3
DST/AIDS 16,7 Diabetes 31,3
Função dos ACS 16,7 Saúde do adolescente 25,3
Vacinação 15,3 Planejamento familiar 23,2

Pré-natal 12,5  Abordagem da comunidade e da 
família 20,2 

Cuidados com a higiene 11,1 Higiene 15,2
Ética no trabalho 9,7 Educação e Saúde 14,1
Saúde da Criança 9,7 Hanseníase 12,1
Visita domiciliar 9,7 Tuberculose 11,1
Desnutrição infantil 8,3 Tabagismo / drogas / alcoolismo 9,1
Diagnóstico de doenças em geral 8,3 Saúde do trabalhador 8,1
Saneamento básico 8,3 Outros 6,1

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ACS. 

                                                           
13 Dos 100 ACS entrevistados, 99 gostariam de fazer mais cursos. 
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III.2.1.8. Necessidade de capacitação dos profissionais das Equipes de Saúde da 

Família, segundo os Secretários Municipais de Saúde 

De acordo com os Secretários Municipais de Saúde, os profissionais que mais necessitam 

de capacitação são os médicos e os ACS e os que menos necessitam são os enfermeiros e 

auxiliares de enfermagem (Tabela III.25). Possivelmente porque a formação do enfermeiro 

já inclui temas relacionados ao PSF e, por outro lado, por ocorrer capacitação em serviço do 

auxiliar, realizada pelo enfermeiro.  

 

Tabela III.25 
Demanda de capacitação, por categoria profissional 

Profissionais com maior 
necessidade %  Profissionais com menor 

necessidade % 

Médico 53,6  Enfermeiro 44,6 

ACS 50,0 Aux. Enfermagem 19,6
Aux. Enfermagem 23,2 Médico 19,6
Enfermeiro 17,9 ACS 12,5
Odontólogo 12,5 Odontólogo 5,4

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 Secretários Municipais de 
Saúde. 

 

III.2.1.9. Dificuldades encontradas para a capacitação, segundo os Secretários 

Municipais de Saúde 

A oferta insuficiente de cursos é a principal dificuldade (23%) apontada pelos gestores 

municipais para a capacitação das ESF. Também são mencionados, como fatores 

impeditivos: a distância/dificuldades de transportes (16%); a disponibilidade e o interesse 

dos profissionais (12%); a falta de recursos materiais para capacitação no nível local (11%). 
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III.2.2. Atuação dos municípios 

A participação dos municípios na capacitação das ESF representa um dos principais fatores 

da descentralização das ações de capacitação. Para verificar em que medida há interesse e 

envolvimento dos municípios nesse processo, a pesquisa procurou identificar o grau de 

participação dos municípios nas ações de capacitação considerando: como essas ações são 

organizadas com base no perfil e nas necessidades do profissional e na atuação de cada 

um na equipe; além disso, a pesquisa procurou revelar as perspectivas de se implantarem 

formas alternativas de capacitação como estratégia para ampliar e fortalecer a atuação das 

ESF. 

 

III.2.2.1. Oferta de capacitação e critérios de seleção adotados 

As informações coletadas junto aos Secretários Municipais de Saúde mostram que a 

participação dos municípios na capacitação das ESF é muito expressiva – 80% 

desenvolvem atividades de capacitação. Esses dados podem ser considerados muito 

positivos, na medida em que sugerem que as condições são favoráveis para o 

fortalecimento do PSF. O Gráfico III.16 expressa o envolvimento dos municípios. 

 

Gráfico III.16 

O município desenvolve atividades de capacitação?

Sim
80%

Não informou
4%

Não
16%

 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a 

Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 
municípios. 
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A participação dos profissionais nos cursos oferecidos pelos Pólos é definida a partir de um 

conjunto de critérios, estabelecidos pelos gestores municipais. Esses critérios consideram 

três aspectos básicos: quem não fez ou fez menos cursos (32%); a especialização e a 

necessidade de cada profissional (28%); e o profissional mais integrado com a equipe e 

mais comprometido com o trabalho (10%). O Gráfico III.17 mostra os critérios utilizados na 

seleção dos profissionais. 

A indicação desses critérios é bastante significativa na medida em que sugere fortemente 

que há gestores capazes de apontar aspectos indispensáveis à capacitação: conhecimento, 

singularidade de cada profissional, capacidade de trabalho em equipe e compromisso. 

 

Gráfico III.17 

Critérios utilizados para selecionar os profissionais das ESF que
serão capacitados pelos Pólos (%)
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 municípios. 
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III.2.2.2. Recursos de apoio às atividades de capacitação 

Para que os municípios se envolvam cada vez mais com a capacitação das ESF, aos 

aspectos discutidos acima, somam-se vários recursos de apoio às atividades. Em quase 

todos os municípios pesquisados estão disponíveis: TV e Vídeo (96%); computadores 

(75%); recursos audiovisuais; rádio comunitária (27%); espaço físico (24%) e biblioteca 

(16%), recursos esses suficientes para que os cursos possam ser incrementados no nível 

local. A utilização ou não desses meios é uma questão diretamente ligada ao gerenciamento 

das ações de capacitação. Cada município deve atentar para os recursos existentes e 

disponibilizá-los para as ações de capacitação. 

 

III.2.2.3. Treinamento em serviço como processo de capacitação 

O treinamento em serviço deve ser considerado não apenas como alternativa à oferta de 

cursos, mas como condição que possibilita:  

• a integração e a adequação de duas dimensões fundamentais para a capacitação e para 

a eficácia das ações – teoria e prática;  

• prática profissional a partir da realidade; e 

• conhecer as condições em que cada profissional atua para, a partir disso, diagnosticar 

que alterações devem ser introduzidas no processo de trabalho.  

De acordo com as informações obtidas na pesquisa, tanto os médicos (98%) como os 

enfermeiros (99%) se mostraram favoráveis a esse processo de capacitação, justificada por 

diversas razões, como mostra a Tabela III.26. 
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Tabela III.26 
Motivos pelos quais médicos e enfermeiros consideram a prática em serviço um processo de 
capacitação 

% de Respostas 
Motivos 

Médicos Enfermeiros 
A prática propicia aprendizado diário e constante 19,4 38,1 
Dificuldades/problemas/desafios do cotidiano estimulam a 
busca de soluções 17,3 13,4 

A prática aprimora/complementa o aprendizado teórico 15,3 10,3 
Aprende com a comunidade 15,3 5,2 
Aprende através da vivência de situações novas 6,1 14,4 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 98 médicos e 97 enfermeiros. 

 

A avaliação positiva dessa prática também é confirmada pelo fato da maioria dos ACS 

(95%) ser treinada em serviço. Os enfermeiros (87%) entrevistados declaram que eles são 

os profissionais que mais propiciam aprendizagem aos ACS. Médicos (12%) e auxiliares de 

enfermagem (6%) também são envolvidos, em menor proporção, nesse processo de 

capacitação dos ACS.  

De acordo com as ESF entrevistadas, a aprendizagem dos ACS também ocorre com os 

colegas da equipe (98%): o profissional que mais possibilita essa aprendizagem é o 

enfermeiro (64%); os demais profissionais, igualmente, participam: médico (26%), auxiliar de 

enfermagem (2%) e outros ACS (4%). 

A importância do treinamento em serviço confirma-se também em relação aos ACS. De 

acordo com as informações por eles apresentadas durante as entrevistas, a aprendizagem 

de conhecimentos e habilidades necessários ao desempenho de suas funções ocorre 

preponderantemente na prática (66%); nos cursos em que participaram (12%); e em ambas 

as situações (21%). Para os ACS, o treinamento em serviço é o momento de realmente 

aplicar os conhecimentos adquiridos e de confrontar teoria e prática; momento altamente 

significativo, pois possibilita, dentre outros aspectos, aprender a relacionar-se com a 

comunidade e a lidar com as pessoas, como apontam 56% dos ACS. O treinamento 

também os leva a perceber o quanto é importante: ser solidário e sensível diante de 

realidades adversas (6%) e trabalhar em equipe (5%); o treinamento em serviço também 

lhes permite conscientizar-se da importância de seu próprio trabalho para as comunidades 

carentes (4%), como mostram os dados da Tabela III.27. 
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Tabela III.27 
Processo de capacitação dos ACS 

Item Descrição (%) 

Durante o trabalho, aprende com 
os colegas da equipe? 

• Sim 
• Não 

98 
02 

Com quem mais aprende na 
equipe? 

• Médico 
• Enfermeiro 
• Auxiliar de enfermagem 
• Outros ACS 
• Todos os profissionais igualmente 
• Outros 

26 
64 
02 
03 
03 
02 

Quando o aprendizado foi maior? 
• Nos cursos de capacitação 
• Na prática 
• Igualmente nos cursos e na prática 

12 
66 
21 

O que aprendeu de mais 
importante? 

• Relacionamento com a comunidade 
• Solidariedade 
• Trabalho em equipe 
• Importância do trabalho dos ACS 

56 
06 
05 
04 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 100 ACS. 

 

III.2.2.4. Possibilidades de descentralização das ações de capacitação 

As informações colhidas em entrevistas realizadas com os Secretários Municipais de Saúde, 

enfermeiros e médicos das ESF dos municípios pesquisados mostram que a disposição 

desses profissionais, além de outras condições são propícias à descentralização das ações 

de capacitação. Os dados mostram que:  

• há disponibilidade para criar a infra-estrutura necessária; 

• há interesse dos profissionais das ESF, para realizar diversas modalidades de 

treinamento;  

• a possibilidade de formas alternativas de capacitação é aceita, indicando a possibilidade 

destas se concretizarem.  

Ao mesmo tempo, também são apontadas restrições, que devem ser consideradas, para 

que as ações de capacitação possam ser descentralizadas. O detalhamento das 

informações apresentado a seguir mostra as possibilidades existentes para a implantação 
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desse processo. A maioria dos enfermeiros (90%) e dos médicos (83%) considera viável a 

oferta de capacitação a nível local, como mostra o Gráfico III.18. 

 

Gráfico III.18 
Opinião de médicos e enfermeiros sobre a viabilidade da capacitação a nível local 

Considera Viável a Capacitação a Nivel Local?

83%
90%

13% 9%

Médicos Enfermeiros

Sim
Não

 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação 

dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 100 
médicos e 98 enfermeiros. 

 

A Tabela III.28 aponta os principais fatores que, segundo médicos e enfermeiros, tornam 

viável a capacitação a nível local. 
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Tabela III.28 
Fatores pelos quais médicos e enfermeiros consideram viável a capacitação a nível local 

% de Respostas 
Fatores 

Médicos Enfermeiros 
Disponibilidade de recursos humanos e materiais 24,1 4,5 
Conteúdo mais adequado à realidade local 21,7 18,2 
Maior proximidade / facilidade de acesso 14,5 30,7 
Existência de infra-estrutura no município 10,8 13,6 
Custo baixo 7,2 4,5 
Existência de apoio / incentivo do poder local 7,2 5,7 
Possibilita a participação de todos os profissionais/equipes 7,2 4,5 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 88 médicos e 83 enfermeiros. 

 

A capacitação a nível local não é viável segundo 10% dos enfermeiros e 13% dos médicos, 

porque: 

• há falta de recursos financeiros no município (44% dos enfermeiros e 46% dos médicos); 

• não permite troca de experiências com profissionais de outros municípios (22% dos 

enfermeiros e 23% dos médicos); 

• não há recursos humanos preparados para ministrar os cursos (15% dos médicos).  

Além dos fatores indicados como facilitadores e necessários para a descentralização, é 

apontado como condição indispensável, o envolvimento dos profissionais nesse processo. 

Nota-se esse interesse quando integrantes das ESF entrevistadas declaram ter 

disponibilidade para ministrar cursos de capacitação tanto presencial como à distância 

(Tabela III.29). 
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Tabela III.29 
Disponibilidade de médicos e enfermeiros para realizar cursos de capacitação 

Médicos (%) Enfermeiros (%) 
Tipo de Curso 

Sim Não Não 
informou Sim Não Não 

informou 
Presencial 63,0 34,0 3,0 66,3 30,6 3,1 
À distância 45,0 37,0 18,0 43,9 33,7 22,4 
Outros 3,0 8,0 89,0 - 6,1 93,9 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF.  Base = 100 médicos e 98 enfermeiros. 

 

Atualmente, médicos (21%) e enfermeiros (44%) estão envolvidos em ações de capacitação 

em serviço. Ambos os profissionais participaram do Módulo Introdutório, de cursos sobre 

DST/AIDS e de cursos em áreas temáticas e ciclos de vida. Para as demais atividades, 

médico e enfermeiros responsabilizaram-se por diferentes cursos, como mostra a  

Tabela III.30.  

 

Tabela III.30 
Curso ministrado por médicos e enfermeiros no âmbito do PSF 

Médicos  Enfermeiros 
Cursos/Conteúdos %  Cursos/Conteúdos % 

DST/AIDS 13,0  Introdutório 16,3 

Introdutório 13,0 Hanseníase 11,6
Áreas temáticas 8,7 Introdutório para ACS 11,6
Hipertensão 8,7 DST/AIDS 9,3
Visitas domiciliares 8,7 Hipertensão 9,3
AIDPI 8,7 Abordagem das famílias 7,0
Alcoolismo 4,3 Pré-natal 7,0
Aleitamento maternos 4,3 Saúde do idoso 7,0

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 23 médicos e 43 enfermeiros. 

 

O interesse desses profissionais (82% dos enfermeiros e 72% dos médicos) em continuar a 

participar de ações de capacitação está condicionado a que sejam satisfeitas algumas 

condições (Gráfico III.19): disponibilidade de recursos humanos e materiais, conteúdo mais 

adequado à realidade local, maior proximidade/facilidade de acesso, existência de infra-

estrutura no município, apoio e incentivo do poder local, entre outros. É interessante 
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observar, contudo, que enquanto os médicos se preocupam mais com a disponibilidade de 

recursos humanos e materiais como condição para viabilizar a capacitação no nível local, os 

enfermeiros atribuem maior importância à questão da localização e facilidade de acesso. 

 

Gráfico III.19 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 83 médicos e 88 enfermeiros. 
 

A maioria dos gestores (68%) é favorável a que se adotem formas alternativas de 

capacitação – Educação à Distância (EAD) –, como estratégia de descentralização das 

ações de capacitação. Como argumentos favoráveis à EAD, citam principalmente: a 

formação é mais rápida e atualizada ; há possibilidades de multiplicação; evita-se o 

deslocamento dos profissionais; e os custos da capacitação são menores. Enfermeiros e 

médicos apresentam maior resistência em relação à Educação à Distância, como forma de 

capacitar as ESF, como mostra a Tabela III.31. 
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Tabela III.31 
Educação à Distância: opinião dos SMS, médicos e enfermeiros (%) 

Opinião sobre 
capacitação por EAD 

Secretários 
Municipais de Saúde Médicos Enfermeiros 

Sim 67,9 49,0 46,9 
Não 28,6 48,0 53,1 
Não sabe 1,8 - - 
Não informou 1,8 3,0 - 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 Secretários Municipais de Saúde, 
100 médicos e 98 enfermeiros. 

 

Os profissionais médicos e enfermeiros, que declararam não ver vantagens na capacitação 

por EAD, apresentaram argumentos que não se aplicam necessariamente a todas as 

possibilidades de operacionalização dessa modalidade, que pode, se especificamente 

concebida para as ESF, representar uma forma de capacitação efetiva. As justificativas que 

apresentaram referem-se a dificuldades que podem ser enfrentadas mediante a criação de 

condições adequadas. Segundo os entrevistados, a EAD: 

• dificulta a interação professor-aluno e a solução de dúvidas; 

• permite apenas cursos teóricos; faltaria a parte prática; 

• haveria falta de interesse/disponibilidade dos profissionais para essa modalidade de 

capacitação; 

• veicularia conteúdo distante da realidade; 

• é uma forma de capacitação em que “não se aprende”; e 

• implica dificuldades para avaliar o aprendizado. 

Médicos, enfermeiros e gestores parecem ver com clareza que há dificuldades para 

viabilizar a capacitação por EAD e chamam a atenção para dois fatores que, de acordo com 

inúmeras pesquisas, determinam o sucesso ou o fracasso das experiências em EAD: a 

cuidadosa formação e treinamento dos recursos humanos e a criteriosa seleção de 

programas e ferramentas. 

As informações obtidas sugerem que também é necessário criar e aperfeiçoar condições 

importantes para a viabilização dessa forma de capacitação, conforme indicação da  

Tabela III.32. Como estratégia de descentralização dos serviços de capacitação, com a 
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finalidade de ampliar a cobertura, a EAD parece tornar-se tanto mais útil e conveniente 

quanto mais o modelo que se adote permita atender as especificidades de cada realidade e 

garanta o padrão desejado de qualidade. 

 
Tabela III.32 
Condições necessárias para viabilizar a capacitação por EAD 

Profissionais (%) 
Condições 

Médicos Enfermeiros 
Infra-estrutura adequada 36,0 27,6 
Material didático adequado 8,0 4,1 
Presença de instrutores / monitores capacitados 7,0 6,1 
Avaliação do conteúdo aprendido 4,0 3,1 
Interesse / disponibilidade dos profissionais 4,0 14,3 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 100 médicos e 98 enfermeiros. 

 

Ainda dentro da temática de EAD, a pesquisa procurou identificar o grau de conhecimento 

sobre uma forma especifica de capacitação por EAD, atualmente em funcionamento no país 

– o TV Escola. O modelo TV Escola foi apontado por 70% dos gestores como uma forma 

viável de capacitação à distância, na qual se identificam três aspectos principais: aumenta, 

para os profissionais, o tempo disponível para capacitação; facilita a participação; e garante 

uma boa didática. Para os gestores que não vêem vantagens na capacitação pela 

modalidade de TV Escola, os principais inconvenientes são:  

• não possibilitar o esclarecimento de dúvidas (23%);  

• dificuldade para criar motivação do profissional (23%); 

• não permitir um aprendizado eficiente (15%); e 

• impossibilitar o treinamento na prática (15%);  

• Os demais profissionais (22% dos médicos e 32% dos enfermeiros) consideram que o 

modelo TV Escola:  

• não permitiria a interação professor-aluno e a solução de dúvidas (45% dos médicos e 

enfermeiros); 

• enfatizaria mais a parte teórica (16% dos enfermeiros e 14% dos médicos); 
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• dificultaria o acompanhamento da programação, por falta de tempo dos profissionais 

(14% dos médicos e 13% dos enfermeiros); e 

• conteúdo ministrado seria distante da realidade local (9% dos médicos e 6% dos 

enfermeiros). 

O Gráfico III.20 apresentado a seguir, mostra a opinião dos gestores, médicos e enfermeiros 

entrevistados a respeito do TV Escola como uma forma viável de capacitação. 

 

Gráfico III.20 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos 

Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 Secretários 
Municipais de Saúde, 100 médicos e 98 enfermeiros. 

 

Finalmente, além de EAD e TV Escola, outros meios são indicados pelos médicos e 

enfermeiros:  

• Internet (22% dos médicos e 21% dos enfermeiros);  

• material didático escrito (14% dos médicos e 8% dos enfermeiros); 

• fitas de vídeo (11% dos médicos e 6% dos enfermeiros); e 

• teleconferência (4% dos médicos e 5% dos enfermeiros). 
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O avanço do processo de descentralização das ações de capacitação é importante para 

aperfeiçoar a regionalização em curso. É importante também considerar os atuais limites 

das regiões. Por exemplo, a abrangência permite considerar as peculiaridades do 

agrupamento, no sentido das características, das distâncias e das necessidades de cada 

município. A descentralização mediante a constituição de microrregiões, através de 

consórcios de cidades ou cidades-referência ou de qualquer outro arranjo que se faça, pode 

facilitar a capacitação dos profissionais, na medida em que permite uma racionalização da 

oferta de cursos e do envolvimento dos profissionais. Os problemas identificados poderão 

ser comuns aos diferentes municípios que integram a microrregião e, em conseqüência, 

poderão receber tratamento semelhante; a oferta de cursos pode ser maior, possibilitando 

que se atendam as necessidades de diversos locais. 

 

III.2.3. Integração Pólo e Município, no processo de capacitação 

A participação dos gestores municipais nas decisões dos Pólos de Capacitação, sobre as 

atividades, ainda é pouco significativa (20%), o que sugere a existência de problemas no 

processo de integração Pólo x Município; em conseqüência, as decisões a respeito da 

programação de cursos, podem não contemplar as reais necessidades de capacitação das 

ESF (Gráfico III.21). 
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Gráfico III.21 

O Município participa das decisões sobre as
atividades do Pólo de Capacitação?

Sim
20%

Não
78%

Não sabe
2%

 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da 

Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação 
Permanente para o PSF. Base = 56 Municípios. 

 

III.2.4. Contribuição da capacitação para os resultados positivos do trabalho das 

Equipes de Saúde da Família 

É interessante observar que os fatores que mais contribuíram para os resultados positivos 

do trabalho das ESF estão ligados ao comprometimento dos enfermeiros, dos ACS e dos 

médicos e ao envolvimento das equipes. Há portanto, vários fatores comportamentais que 

respondem pelo bom desempenho do programa. 

A indicação desses fatores evidencia também o baixo desenvolvimento de tecnologias e 

rotinas que garantam os resultados e que não implicam grandes sacrifícios para 

determinados membros da ESF. 

Um conjunto de outros fatores que contribuem para resultados positivos das ESF, embora 

em menor grau, também é apontado: a eficiência dos cursos de capacitação, o apoio da 

Coordenação Municipal do PSF, o diagnóstico da situação de risco, o apoio do poder local e 

o envolvimento da comunidade, entre outros (Tabela III.33). É provável que a participação 

da comunidade tenda a crescer, como resposta ao envolvimento e esforço profissional das 

ESF no atendimento dos usuários. 
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Tabela III.33 
Grau de contribuição de alguns fatores para os resultados positivos do trabalho das ESF 

Grau de Contribuição (em %) 
Fatores 

Nenhum Baixo Médio Alto 
Comprometimento dos enfermeiros - - 7,8 88,2 
Envolvimento de toda a ESF - - 16,7 83,3 

Comprometimento dos ACS - - 18,6 78,4 
Comprometimento dos médicos - 2,9 19,6 77,5 
Apoio da coordenação do PSF 6,9 5,9 24,5 59,8 
Diagnóstico de situações de risco 1,0 4,9 32,4 58,8 
Apoio do poder local 2,0 8,8 41,2 48,0 
Envolvimento da comunidade 2,9 14,7 38,2 44,1 
Eficiência dos cursos de capacitação 5,9 18,6 43,1 29,4 

Atuação do Conselho Municipal de Saúde 19,6 25,5 27,5 23,5 
Adequada compreensão do PSF pela população 6,9 25,5 47,1 19,6 

Interação com instâncias estaduais e federais 14,7 19,6 50,0 15,7 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 

 

III.2.5. Adequação da capacitação às necessidades locais e às diversas categorias 

profissionais 

III.2.5.1. Principais necessidades de capacitação dos profissionais das Equipe de 

Saúde da Família 

Dentre as necessidades de capacitação apontadas pelas ESF entrevistadas, foram 

enfatizados diversos temas para cada categoria profissional. No entanto, os dados da 

Tabela III.34 mostram que os temas relacionados aos princípios gerais do PSF (conceitos) e 

ao Módulo Introdutório são os que mais se destacam, sendo considerados necessários para 

todos os membros das ESF. Outros temas enfocados foram: 

• para os médicos: abordagem da comunidade e da família; saúde da criança; 

humanização do atendimento; sistemas de informação; hipertensão, tuberculose e saúde 

mental; 

• para os enfermeiros: saúde da criança; saúde do adolescente; saúde da mulher; 

diabetes; AIDPI; sistemas de informação; 
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• para os auxiliares de enfermagem: curativos e técnicas de enfermagem; abordagem da 

comunidade e da família; 

• para os ACS: abordagem da comunidade e da família; atualização em Saúde da Família; 

saúde do adolescente; saúde da criança; 

• para os odontólogos: abordagem da comunidade e da família. 

 

Tabela III.34 
Principais necessidades de capacitação dos profissionais das ESF 

Categoria Profissional (%) 
Necessidades 

Médico Enfermeiro Aux. de 
Enferm. ACS Odontólogo

Abordagem da comunidade e da 
família 6,9 2,0 5,9 12,7 4,9 

AIDPI 3,9 4,9 1,0 - - 
Atualização em Saúde da Família 2,9 2,9 2,0 8,8 2,9 
Diabetes 2,9 5,9 3,9 2,0 - 
Hanseníase 3,9 3,9 3,9 3,9 - 
Hipertensão 4,9 4,9 3,9 2,9 - 
Humanização do atendimento 5,9 2,0 2,9 1,0 1,0 
Introdutório 6,9 4,9 8,8 8,8 3,9 
Princípios do PSF (conceitos) 13,7 6,9 8,8 6,9 6,9 
Saúde bucal 1,0 - - - 2,0 
Saúde da criança 6,9 11,8 3,9 4,9 - 
Saúde da mulher 2,9 5,9 1,0 1,0 - 
Saúde do adolescente 2,9 6,9 2,9 5,9 - 
Saúde mental 4,9 2,9 1,0 1,0 - 
Sistema de informação 5,9 4,9 2,0 2,9 - 
Técnicas de enfermagem / curativos - 1,0 11,8 2,0 - 
Trabalho em equipe 2,9 3,9 3,9 1,0 2,9 
Tuberculose 4,9 3,9 2,0 1,0 - 
Vacinação / imunização - 2,9 12,7 3,9 - 
Visão integrada da saúde 2,9 6,9 3,9 - 1,0 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 
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III.2.5.2. Adequação da capacitação 

O conjunto de informações apresentadas na Tabela III.35, a seguir, expressa a opinião dos 

entrevistados em relação à capacitação recebida. O exame dessas informações indica que 

aproximadamente 50% dos profissionais entrevistados compartilham da opinião de que a 

capacitação oferecida é parcialmente adequada à sua atuação e às necessidades locais. 

Essas opiniões devem ser devidamente consideradas pelos responsáveis do planejamento 

das ações de capacitação, uma vez que as deficiências de cada perfil profissional e as 

características e condições específicas de cada localidade são aspectos importantes para o 

resultado das ações das ESF. 

 

Tabela III.35 
Adequação da capacitação às necessidades e atuação dos profissionais das ESF 

Categoria Profissional (%) 
Adequação da Capacitação 

Médico Enfermeiro Aux. de 
Enfermagem ACS Odontólogo

Tem atendido completamente 25,5 32,4 20,6 27,5 4,9 
Tem atendido em parte 47,1 52,0 42,2 46,1 12,7 
Não tem atendido 3,9 2,9 9,8 8,8 2,0 
Não foi oferecida capacitação 19,6 6,9 23,5 13,7 14,7 
Não sabe / não informou 2,9 1,0 2,0 1,0 7,8 
Não há o profissional - 3,9 1,0 2,0 57,8 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF.  Base = 102 ESF. 

 

III.2.6. Avaliação da capacitação 

As informações referentes a esse item compreendem a avaliação dos médicos, enfermeiros 

e ACS a respeito do Modulo Introdutório; a avaliação dos Secretários Municipais de Saúde a 

respeito da capacitação oferecida em nível local; a avaliação de outros cursos oferecidos 

para as ESF; e uma avaliação da capacitação em geral.  
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III.2.6.1. Módulo Introdutório 

A pesquisa procurou identificar a opinião de médicos, enfermeiros e ACS que realizaram o 

curso Módulo Introdutório14, com relação ao conteúdo, material didático, carga horária, 

metodologia de ensino, qualidade dos docentes e instalações. De modo geral, os dados 

revelam que a maioria dos profissionais avaliam positivamente o Módulo Introdutório em 

todos os itens considerados, com destaque para a qualidade dos docentes, o conteúdo e o 

material didático utilizado no curso, itens com altos percentuais de avaliação positiva. A 

carga horária do curso, por sua vez, foi o item que apresentou o menor percentual de 

aprovação: 50% dos médicos e cerca de 65% dos enfermeiros e 65% dos ACS 

consideraram que a duração do curso foi adequada. 

Os dados de avaliação do Módulo Introdutório revelam, ainda, que difere a forma como as 

três categorias profissionais avaliam os itens do curso: os médicos são aqueles que 

apresentam percentuais menores de aprovação, enquanto que os ACS têm opiniões mais 

favoráveis. Tais resultados parecem sugerir que o formato atual do curso Módulo 

Introdutório está mais direcionado para os profissionais com uma formação menos 

específica em saúde, como é o caso dos ACS (Gráficos III.22 a III.27). 

 

Gráfico III.22              Gráfico III.23 

Introdutório: Avaliação do Conteúdo
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Introdutório: Avaliação do Material Didático
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 58 médicos, 74 enfermeiros e 72 
ACS. 

 

                                                           
14 Os percentuais se referem somente à opinião dos profissionais que realizaram o curso Módulo Introdutório  

(58 médicos, 74 enfermeiros e 72 ACS).  
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Gráfico III.24              Gráfico III.25 

Introdutório: Avaliação da Carga Horária
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Introdutório: Avaliação da Metodologia de 
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67,2
77,2

93,1

25,9
19,3

4,26,9 5,5 2,8

Médicos Enferm eiros ACS

Bom

Regular

Ruim

 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 58 médicos, 74 enfermeiros e 72 
ACS. 

 

Gráfico III.26              Gráfico III.27 

Introdutório: Avaliação dos Docentes
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Introdutório: Avaliação das Instalações
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 58 médicos, 74 enfermeiros e 72 
ACS. 

 

Além desses aspectos, na avaliação do Módulo Introdutório considerou-se o conhecimento 

transmitido sobre abordagem familiar e sobre o melhor modo de sensibilizar a comunidade a 

respeito do trabalho das ESF. 58% dos enfermeiros e 49% dos médicos declararam que o 

Módulo Introdutório transmite informações sobre como abordar as famílias. De acordo com 

esses profissionais, o Módulo Introdutório: 

• fornece uma orientação geral, apropriada e suficiente (57% dos médicos e 56% dos 

enfermeiros); 

• permite debates e troca de experiências (6% dos médicos); 
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• utilizou uma metodologia adequada (8% dos enfermeiros); e 

• foi satisfatório (7% dos médicos e 6% dos enfermeiros); 

Para os profissionais que consideram que o Módulo Introdutório não transmite informações 

sobre como abordar as famílias (17% dos médicos e 10 dos enfermeiros), diversos aspectos 

importantes foram enfatizados, dentre os quais se destacam: 

• tema não foi abordado no curso (59% dos enfermeiros); 

• tema foi abordado de forma inadequada e superficial (31% dos médicos e 18% dos 

enfermeiros); 

• a abordagem foi muito teórica, sem relação com a prática (15% dos médicos e 12% dos 

enfermeiros); 

• conteúdo fraco/precário/inadequado (23% dos médicos e 6% dos enfermeiros); e 

• instrutores sem preparo (15% dos médicos e 6% dos enfermeiros). 

Em relação ao tema "como sensibilizar a comunidade a respeito do trabalho das ESF", 

aproximadamente 50% dos entrevistados afirmaram que esse objetivo foi atingido (46% dos 

médicos e 51% dos enfermeiros). Consideram que o curso: 

• abordou o tema de forma adequada e suficiente (57% dos médicos e 55% dos 

enfermeiros); 

• apresentou uma abordagem metodológica adequada (11% dos médicos e 8% dos 

enfermeiros); 

• enfatizou a mudança de orientação, de curativa para preventiva (6% dos médicos); e 

• abordou a associação de moradores e ONGs como possíveis elos entre a comunidade e 

a ESF (4% dos médicos e 6% dos enfermeiros).  

Ainda referente a esse tema, uma outra parte dos entrevistados (13% dos médicos e 23% 

dos enfermeiros) aponta aspectos que também merecem a atenção dos responsáveis pela 

capacitação. Esses profissionais indicam que: 

• tema foi abordado de forma insuficiente e superficial (29% dos médicos e 41% dos 

enfermeiros); 
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• abordagem muito teórica/faltou o aspecto prático (14% dos médicos e 12% dos 

enfermeiros); 

• carga horária é insuficiente (14% dos médicos); 

• sensibilização das famílias é difícil e demanda tempo (7% dos médicos e 6% dos 

enfermeiros); e 

• tema não foi abordado no curso (35% dos enfermeiros). 

A Tabela III.36 apresenta a opinião dos médicos e enfermeiros em relação ao tratamento 

dado aos itens: abordagem familiar e sensibilização da comunidade. 

 

Tabela III.36 
Módulo introdutório: abordagem das famílias e sensibilização da comunidade 

Profissionais (%) 
Item Descrição 

Médicos Enfermeiros 

Transmite informações sobre como 
abordar as famílias? 

• Sim 
• Não 
• Não fez o curso 

49 
10 
41 

58 
17 
24 

Transmite informações sobre como 
sensibilizar a comunidade? 

• Sim 
• Não 
• Não fez o curso 

46 
13 
41 

51 
24 
24 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF.  Base = 100 médicos e 98 enfermeiros. 

 

Ao lado das observações apresentadas por médicos e enfermeiros, indicando aspectos do 

Módulo Introdutório que necessitam de aperfeiçoamento, os profissionais também 

reconhecem contribuições desse curso para a prática dos profissionais do PSF. Para eles, o 

Módulo Introdutório: 

• contribuiu positivamente para a atuação do profissional no PSF (47% dos médicos e 

57% dos enfermeiros); 

• houve contribuição, mas há necessidade de continuidade (2% dos médicos e 2% dos 

enfermeiros); 

• contribuiu de forma limitada para a prática do profissional no PSF (4,4% dos médicos e 

8,6% dos enfermeiros); 
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• contribuição fraca (6 % dos enfermeiros e 3% dos médicos); 

• contribuiu pouco, pois já conhecia a natureza do trabalho no PSF (4% dos enfermeiros e 

1% dos médicos). 

• não contribuiu (1% dos médicos e 3% dos enfermeiros). 

Esse grupo de profissionais apresenta sugestões (Tabela III.37) para o aperfeiçoamento do 

Modulo Introdutório. Sugere que é necessário rever a metodologia, para imprimir um caráter 

mais aplicativo ao curso (8% dos médicos e 20% dos enfermeiros) e aumentar a carga 

horária (17% dos médicos e 13,3% dos enfermeiros).  

 

Tabela III.37 
Sugestões para o aperfeiçoamento do Módulo Introdutório 

Profissionais (%) 
Sugestões 

Médicos Enfermeiros 
Aprimorar o perfil dos docentes / instrutores 3,0 6,1 
Aumentar a carga horária do curso 17,0 13,3 
Aumentar a oferta do curso 2,0 1,0 
Descentralizar a realização do curso (microrregionalização) 3,0 2,0 
Diminuir a carga horária 2,0 - 
Enfatizar aspectos práticos durante o curso 8,0 20,4 
Garantir continuidade do curso (atualização) 5,0 3,1 
Introduzir / ampliar o uso de recursos audiovisuais 4,0 - 
Melhorar a infra-estrutura 5,0 - 
Melhorar a qualidade do material didático 3,0 5,1 
Menos horas de aula por dia, mas com a mesma carga horária total 3,0 1,0 
Promover a troca de experiências durante o curso 8,0 3,1 
Rever a metodologia de ensino (mais simples e mais dinâmica) 3,0 5,1 
Separar a parte burocrática do curso 2,0 2,0 
Outras sugestões 29,0 47,0 
Não informou / não fez o Introdutório 44,0 30,6 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 100 médicos e 98 enfermeiros. 

 

Os ACS constituem outra importante categoria profissional no processo de avaliação do 

Módulo Introdutório, ainda mais quando se leva em consideração que o impacto do curso é 

relativamente maior para esses profissionais. Os dados da pesquisa mostram que, dos 72 

entrevistados e que realizaram o Módulo Introdutório, 79% afirmaram ter realizado o curso 
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no próprio município e 21%, que se deslocaram para outras localidades. Os cursos foram 

ministrados basicamente por enfermeiros (79%), por psicólogos (10%) e por auxiliares de 

enfermagem (6%). 

Os cursos foram basicamente oferecidos pelas SMS/Prefeituras (56%). Em menor 

proporção, participaram as SES/Pólo (19%) e SES (outros órgãos que não o Pólo – 14%). 

Segundo os ACS, o conteúdo do programa do Módulo Introdutório trata basicamente do 

tema relacionado à abordagem da família/comunidade, fundamental para a atuação desses 

profissionais. Destacam-se também, temas relacionados às Áreas Temáticas e ao Ciclo de 

Vida. 

Quanto à avaliação, a maioria dos ACS (75%) considera que o Modulo Introdutório muito 

colaborou para que eles alcançassem boa compreensão do conteúdo proposto, avaliando 

como claras as explicações apresentadas; 23% dos ACS, contudo, dizem que não 

compreenderam todos os conteúdos apresentados nos cursos, e atribuem as dificuldades à 

carga horária, que consideram insuficiente, e ao modo superficial como foi tratado o 

conteúdo. 

Os ACS avaliam positivamente o Módulo Introdutório. No que se refere às informações 

transmitidas pelo curso sobre como tratar as famílias, 97% dos ACS as avaliaram como 

necessárias e positivas. Para 94% dos ACS, o curso forneceu as informações necessárias 

sobre como conseguir maior participação da comunidade no PSF. E, para 96%, o Módulo 

Introdutório propiciou condições para lidar adequadamente com as famílias. 

Ao serem indagados sobre quais os conhecimentos mais importantes entre os que foram 

oferecidos no curso, os ACS apontaram basicamente: abordagem das famílias / como lidar 

com as pessoas (39%); cuidados com a hipertensão (7%); doenças de um modo geral / 

diagnóstico de doenças (7%); cuidados com a diabetes (6%); e visita domiciliar (6%). 

A pesquisa também procurou identificar outros tópicos de conteúdo considerados 

importantes pelos ACS e que poderiam ser incluídos no Módulo Introdutório. Poucos 

agentes apresentaram sugestões, destacando-se os seguintes temas: tratamento de 

dependentes químicos (7%); diagnósticos de doenças (7%); e gravidez na adolescência 

(6%). Para apenas 15% dos ACS, não parece necessário alterar a programação do curso. 

Os demais apontam a necessidade de aumentar a carga horária (12%) ampliar a oferta de 

cursos (11%), oferecer cursos com mais regularidade (8%), aumentar a quantidade de 
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material didático (8%), aprofundar a abordagem de determinados temas (7%) e propiciar 

maior troca de experiências com outros municípios (6%). De acordo com o que informam os 

ACS, o material didático utilizado no curso compreendeu: apostilas/cartilhas (87% dos ACS); 

vídeos/filmes (79%); livros (40%); e slides (29%), além do uso de computadores (3%).  

Vê-se, com base nesses dados, que apesar de quase todos os municípios disporem de 

computadores, ainda são raros os casos em que o computador é usado como recurso 

didático (3%). 

A pesquisa também procurou saber se houve avaliação do treinamento do Modulo 

Introdutório. Dos 72 ACS que responderam a questão, 86% afirmaram que sim e que o 

treinamento foi avaliado no final do curso; 13% respondeu que o treinamento não foi 

avaliado. Segundo 56% dos ACS, a avaliação foi feita mediante questionário, discussão em 

grupo (33%) e avaliação escrita (22%), na qual se procurou verificar se os conteúdos e as 

habilidades discutidas haviam sido satisfatoriamente aprendidos.  

A Tabela III.38, abaixo, sintetiza a opinião dos ACS sobre o Módulo Introdutório.  
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Tabela III.38 
O Módulo Introdutório para ACS 

Item Descrição (%) 

Fez o curso Módulo Introdutório? • Sim 
• Não 

72 
28 

Viajou para fazer o curso? 
(72% dos ACS) 

• Sim 
• Não 

21 
79 

Quem ofereceu o curso? 
(72% dos ACS) 

• SMS/Prefeitura 
• SES/Pólo 
• SES (outros órgãos que não o Pólo) 
• Faculdade/Universidade/Pólo 
• Enfermeira da ESF 
• Não sabe 

56 
19 
14 
03 
01 
07 

Quem foram os professores? 
(72% dos ACS) 

• Médicos 
• Enfermeiros 
• Auxiliares de enfermagem 
• Psicólogos 
• Outros profissionais 
• Não sabe 

38 
79 
06 
10 
26 
07 

Que temas foram tratados no curso? 
(72% dos ACS) 

• Abordagem da família/comunidade 
• Hipertensão 
• Diabetes 
• Preenchimento dos cadastros 
• Princípios do PSF 
• DST/AIDS 
• Função dos ACS 
• Vacinação 
• Pré-natal 
• Cuidados com a higiene 
• Ética no trabalho 
• Saúde da criança 
• Visita domiciliar 
• Desnutrição infantil 
• Doenças em geral 
• Saneamento básico 
• Outros temas 

46 
26 
24 
21 
21 
17 
17 
15 
12 
11 
10 
10 
10 
08 
08 
08 
90 

Que materiais foram utilizados? 
72% dos ACS) 

• Apostilas/cartilhas 
• Vídeos/filmes 
• Livros 
• Slides 
• Revistas/cartazes/folhetos 
• Outros materiais 

87 
79 
40 
29 
21 
36 

Foram dadas informações de como 
tratar as famílias? 
(72% dos ACS) 

• Sim 
• Não 

97 
03 

Foram dadas informações de como 
sensibilizar a comunidade? 
(72% dos ACS) 

• Sim 
• Não 

94 
06 
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Tabela III.38 (continuação) 
O Módulo Introdutório para ACS 

Item Descrição (%) 

O mais importantes que aprendeu no 
curso 
(72% dos ACS) 

• Abordagem das famílias/como lidar com as pessoas 
• Cuidados com hipertensão 
• Doenças em geral 
• Cuidados com diabetes 
• Visitas domiciliares 
• Áreas de risco 
• DST/AIDS 
• Saneamento básico 
• Trabalho em equipe 
• Outras 

39 
07 
07 
06 
06 
04 
04 
04 
04 
35 

Sugestões para melhorar o curso 
(72% dos ACS) 

• Aumentar a carga horária 
• Oferecer mais cursos 
• Maior regularidade/freqüência dos cursos 
• Fornecer mais material didático 
• Aprofundar os temas tratados no curso 
• Troca de experiências com outros municípios 
• Outras sugestões 

12 
11 
08 
08 
07 
06 
46 

Houve avaliação ao final do curso? 
72% dos ACS) 

• Sim 
• Não 

86 
13 

Que tipo de avaliação? 
72% dos ACS) 

• Questionário 
• Discussão em grupo 
• Avaliação escrita 

56 
33 
22 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 100 ACS. 

 

III.2.6.2. Avaliação da capacitação a nível local, segundo os Secretários Municipais de 

Saúde 

Os gestores municipais também opinaram a respeito do aprimoramento do Módulo 

Introdutório. As principais sugestões são: oferecer capacitação regional (9%); atualizar e 

adaptar o curso à realidade local (8%); maior ênfase na prática (8%); aumentar a carga 

horária (8%); e aprofundar o conteúdo (5%). Para 8% dos gestores, porém, nada precisa ser 

mudado. 

Dos 47 gestores que responderam às perguntas sobre sugestões para o aperfeiçoamento 

do curso, 11% não souberam realizar sugestões e 8% afirmaram não ser necessário 

introduzir alterações. 
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Para os Secretários Municipais de Saúde, a capacitação oferecida no nível local é 

considerada boa e excelente (47% e 28%, respectivamente) e apenas 19% a classificaram 

como regular (Gráfico III.28). 

 

Gráfico III.28 

Avaliação da capacitação oferecida no nível local

Excelente
28%

Boa
47%

Regular
19%

Não informou
6%

 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da 

Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação 
Permanente para o PSF. Base = 47 Secretários Municipais de 
Saúde. 

 

III.2.6.3. Avaliação de outros cursos realizados pelos integrantes das Equipes de 

Saúde da Família e avaliação geral da capacitação 

Os dados desse item são provenientes das entrevistas feitas com os Secretário Municipal de 

Saúde, enfermeiros, médicos e ACS que participaram da pesquisa. De acordo com os 

enfermeiros e médicos, nem sempre os demais cursos que freqüentaram foram avaliados. 

As opiniões não coincidem: 48% dos médicos e 80% dos enfermeiros dizem que sim, que os 

cursos foram avaliados e 26% e 15% respectivamente, dizem o contrário. 

Quanto ao momento em que foi feita a avaliação, também há diferentes respostas: a maioria 

dos entrevistados dizem que houve avaliação ao final do curso (59% dos médicos e 78% 

dos enfermeiros). Além disso, há informações sobre avaliações realizadas em outros 

momentos: no inicio e ao final do curso (6% dos médicos e 5% dos enfermeiros) e durante o 

curso (3% dos médicos e 2% dos enfermeiros). 
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Em relação aos instrumentos de avaliação utilizados, a escrita parece ter sido a mais 

adotada (69% dos enfermeiros e 58% dos médicos), além de avaliação escrita e oral (10% 

dos enfermeiros) e avaliação por meio de discussão em grupo (3% dos médicos e 10% dos 

enfermeiros). 

De acordo com o que se pode verificar na pesquisa, não estava prevista, entre as atividades 

típicas da capacitação, nenhuma fase ou etapa na qual os participantes dos cursos seriam 

informados dos resultados da avaliação. Apenas 24% dos enfermeiros e 17% dos médicos 

afirmaram que os responsáveis pelos cursos procuram verificar em que medida o 

participante atingiu os objetivos propostos e se o curso está adequado para que isso ocorra. 

Desse total, 50% dos médicos e 42% dos enfermeiros informaram que os resultados foram 

discutidos ao final do curso e que seriam utilizados no planejamento de cursos futuros.  

Segundo 49% dos médicos e 69% dos enfermeiros entrevistados não houve qualquer 

retorno quanto aos resultados da avaliação. A Tabela III.39 resume esse conjunto de 

informações. 
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Tabela III.39 
Avaliação dos cursos de capacitação realizada por médicos e enfermeiros 

Profissionais (%) Item Descrição 
Médicos Enfermeiros 

Houve avaliação dos cursos 
de capacitação? 

• Sim 
• Não 
• Não informou 

48 
26 
23 

80 
15 
05 

Quem fez a avaliação? 

• Instrutores / docentes do curso 
• Coordenadores do curso 
• Alunos 
• Outros 
• Não informou 

32 
14 
08 
10 
35 

54 
10 
18 
11 
07 

Quando foi feita a 
avaliação? 

• No final do curso 
• No início e no final do curso 
• Durante o curso 
• Avaliação posterior 
• Outros momentos 
• Não informou 

59 
06 
03 

- 
- 

34 

78 
05 
02 
02 
06 
06 

Como foi feita a avaliação? 

• Avaliação escrita 
• Avaliação escrita e oral 
• Discussão em grupo 
• Outras formas 
• Não informou 

58 
- 

13 
04 
35 

69 
10 
10 
13 
07 

Houve algum retorno dos 
resultados da avaliação? 

• Sim 
• Não 
• Não informou 

17 
49 
34 

24 
69 
06 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 100 médicos e 98 enfermeiros. 
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III.2.7. Avaliação da atuação do Pólo de acordo com os Secretários Municipais de 

Saúde 

Os Secretários Municipais de Saúde avaliaram a atuação dos Pólos de Capacitação, 

considerando os aspectos que se mostram no Gráfico III.29.  

 

Gráfico III.29 

Secretários Municipais de Saúde: Avaliação da Atuação do Pólo
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 Secretários Municipais de 
Saúde. 

 

Os aspectos relacionados à oferta de cursos, regularidade dos cursos e capacidade de 

absorver a demanda local, todos interdependentes, são as dimensões que os Pólos de 

Capacitação mais necessitam repensar, na opinião dos Secretários entrevistados. Somadas 

as respostas “Regular” e “Ruim” relativas a esses três aspectos, obtém-se 61%, 69% e 57%, 

resultados que falam por si sobre a necessidade de alterar urgentemente a atual situação, a 

fim de que se estabeleçam melhores condições de capacitação das ESF. 

O aspecto adequação da capacitação às necessidades locais, recebeu conceito “Bom” de 

46% dos gestores. O aspecto proximidade do município obteve a melhor qualificação: 57%. 
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Os Secretários Municipais de Saúde acrescentam outros comentários a respeito da 

capacitação das ESF. Para 30% deles, é necessário introduzir mudanças na capacitação; 

19% acham que se deve apoiar o modelo Pólo, para fortalecê-lo; 12% entendem que deve 

haver mais recursos financeiros destinados à capacitação; 9% gostariam de introduzir 

mudanças nos cursos de Graduação de Medicina e de Enfermagem e 5% sugerem que se 

descentralizem as ações do Pólo.  

Em síntese, todos os aspectos que foram objeto de avaliação devem ser revistos pelos 

Pólos de Capacitação.  

 

III.2.8. Principais mudanças propostas nos cursos de capacitação 

A Tabela III.40 relaciona um conjunto de propostas de mudanças apresentadas pelos 

profissionais entrevistados, entre as quais, 10 referem-se à demanda por cursos. Os dados 

representam uma importante indicação do que pode ser ampliado, aperfeiçoado e incluído 

na capacitação das ESF. 

 

Tabela III.40 
Mudanças propostas pelos profissionais das ESF 

Mudanças propostas % ESF 
Maior oferta de cursos para todos os integrantes da ESF 64,7 
Adequação do conteúdo à realidade local 30,4 
Criação de setores regionais de capacitação 29,4 
Maior oferta de cursos: Áreas Temáticas 24,5 
Maior oferta de cursos: Ciclo de Vida 24,5 
Maior oferta de cursos para Auxiliares de Enfermagem 20,6 
Maior oferta de cursos para ACS 20,6 
Adequação da carga horária 19,6 
Maior oferta de Módulo Introdutório 15,7 
Maior oferta de cursos para enfermeiros 14,7 
Maior oferta de cursos de Especialização 12,7 
Maior disponibilidade de material didático nos cursos 12,7 
Maior oferta de estágios em Saúde da Família 12,7 
Adoção de metodologias mais eficientes 12,7 
Maior oferta de cursos de atualização 11,8 
Maior oferta de cursos para médicos 10,8 
Melhoria da qualidade de material didático 7,8 
Estabelecimento de parcerias (municipal e estadual) 5,9 
Outros * 35,8 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 

(*)1 no item Outros estão compreendidos 22 tópicos, cujo % individual é de pouca Base = 102 ESF. 
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III.2.8.1. Avaliação do “Modelo Pólo” para a capacitação das ESF, segundo os 

Secretários Municipais de Saúde 15 

O modelo que o Pólo adota para a capacitação dos profissionais das ESF é satisfatório e 

adequado para 43% dos Secretários Municipais entrevistados. Para a maioria, contudo 

(55%), o modelo não atende as necessidades locais, devido a um conjunto de fatores, 

apresentados na Tabela III.41. 

 

Tabela III.41 
Avaliação do “Modelo Pólo”, segundo os gestores municipais 

Item Descrição (%) 

O modelo Pólos de Capacitação 
atende as necessidades locais para 
formas os profissionais das ESF? 

• Sim 
• Não 
• Não sabe 

43 
55 
02 

Por que não atende? 
(55% dos gestores) 

• Oferta insuficiente de cursos 
• Cursos inadequados às realidades locais 
• Pouca interação entre o Pólo e o município 
• Pólo mal-estruturado 
• Vagas insuficientes nos cursos oferecidos 
• Capacitação não apresenta resultados 
• Dificuldade de disponibilizar os profissionais 
• Localização inadequada do Pólo  
• Pólo muito centralizador 

20 
12 
11 
07 
05 
04 
04 
04 
04 

Que alternativa sugere ao modelo 
Pólo de Capacitação? 
(55% dos gestores) 

• Modelo descentralizado de capacitação 
• Intercâmbio entre os municípios 
• Incorporação de sugestões dos municípios 
• Capacitação por Educação à Distância 

20 
11 
05 
05 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 Secretários Municipais de 
Saúde. 

 

Os secretários apresentam alternativas ao “Modelo Pólo” para superar as dificuldades e os 

problemas acima apontados. Indicam, como condição indispensável, a parceria dos 

municípios para viabilizar a implantação dessas alternativas (Tabela III.42). 

 

                                                           
15 Dos 56 Secretários entrevistados, 1,8% afirmam não saber avaliar o modelo de atuação do Pólo. 
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Tabela III.42 
Formas de participação dos município no “Modelo Pólo” e no “Modelo Alternativo” 

Municípios (%) 
Formas de Participação 

Modelo Pólo Modelo 
Alternativo 

Cessão de recursos humanos 5,4 14,3 
Colaboração financeira - 7,1 
Componente descentralizado do Pólo 3,6 7,1 
Transferência de informações sobre as necessidades locais 14,3 - 
Fornecimento de infra-estrutura 21,4 25,0 
Maior integração com o Pólo  14,3 - 
Intercâmbios de experiências 7,1 5,4 
Outras formas de participação 7,2 12,5 
Não informou 35,7 53,6 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 municípios. 

 

III.2.9. Considerações Finais 

O conjunto dos dados obtidos na pesquisa permite concluir que a capacitação oferecida às 

ESF não possibilitou, ainda, condições para uma atuação mais eficaz. Essa conclusão 

fundamenta-se nas informações de diversas dimensões pesquisadas. 

Ao contrário do esperado, os dados mostram ser reduzida a oferta de cursos por parte dos 

Pólos, fato que se evidencia tanto pelo percentual de municípios que enviaram todos os 

integrantes das ESF para serem treinados, como pela baixa freqüência de ACS e auxiliares 

de enfermagem nos cursos ofertados. Se considerarmos a função do ACS como a de ser o 

principal elo de ligação entre o Programa e a comunidade, essa informação deve ser 

devidamente considerada pelas diversas instâncias responsáveis pela capacitação das ESF. 

O fator capacitação é mencionado em diversos outros momentos da pesquisa. Um 
percentual significativo de equipes entrevistadas16 aponta a falta de treinamento e de 
capacitação dos profissionais do PSF como um dos fatores que obstaculizam o 
desenvolvimento das atividades previstas no Programa e o atendimento adequado da 

                                                           
16 Informações apresentadas no item Organização dos Serviços, deste relatório. 
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demanda. Os gestores municipais (23%) também apontam a oferta insuficiente de cursos 
como a principal dificuldade encontrada para a capacitação das ESF. 

As informações referentes à oferta do Módulo Introdutório mostram, igualmente, um dos 
principais aspectos que comprometem a eficácia da capacitação, uma vez que o curso 
constitui-se em um dos pilares da qualificação dos profissionais. Considerando a 
importância desse curso e as informações coletadas junto aos Pólos em 200017, esperava-
se o inverso da situação observada na pesquisa, isto é, que a oferta do Módulo Introdutório 
representasse uma das principais atividades de capacitação. 

Ao mesmo tempo que a oferta de capacitação, em termos quantitativos, não atende a 
demanda, também não corresponde, de acordo com diversos entrevistados (50%), às 
necessidades locais. 

A reflexão sobre esses resultados coloca em pauta novamente a discussão a respeito da 
vocação do Pólo. Pergunta-se se é de responsabilidade dos Pólos promover a capacitação 
dos profissionais que atuam no PSF nos moldes atuais. É provável que o desempenho dos 
Pólos, em relação à oferta de cursos e de sua adequação às necessidades locais, seja 
decorrência dessa indefinição que traz, dentre várias conseqüências, disputas internas à 
academia, disputas entre academia e serviço, além de acomodação dos decisores e 
indefinição das responsabilidades da coordenação. Essa situação dificulta a articulação 
entre ensino e serviço, impossibilitando um planejamento que considere as necessidades 
locais. 

Os dados obtidos em relação a vários aspectos, tais como número de cursos ofertados, 
cursos realizados pelas ESF, conteúdo estudado nos cursos e o de interesse dos 
profissionais, quais destes necessitam prioritariamente de capacitação, a pouca 
incorporação dos gestores municipais nas decisões referentes às atividades dos Pólos, 
evidenciam discrepâncias que refletem uma organização de atividades de capacitação que 
não considera a demanda e que possivelmente não se apoia em relatórios ou sistemas de 
dados que possibilitem divulgação de informações e identificação de problemas particulares 
dos municípios. Essa falta de informações, de um lado, reduz as possibilidades de 
ampliação da oferta e, de outro, dificulta o atendimento das demandas locais. 

O enfrentamento dessas questões está relacionado à redefinição do papel dos Pólos de 
Capacitação. Ao que parece, a vocação predominante do Pólo é de articular e integrar 

 
17 Os dados indicaram que as atividades de capacitação restringiram-se basicamente à oferta do Módulo 

Introdutório. 
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instituições de ensino compromissadas com a disseminação e consolidação da Estratégia 
de Saúde da Família, bem como de formular diretrizes de ensino. Essa vocação é defendida 
pela maioria dos gestores locais, quando afirmam que o “Modelo Pólo” não atende às 
necessidades locais e sugerem um modelo descentralizado de capacitação, que incorpore 
as sugestões dos municípios. Os Secretários Municipais de Saúde afirmam haver 
disponibilidade para criar a infra-estrutura necessária à descentralização, bem como o 
interesse dos profissionais das ESF de participar dos treinamentos; teriam também 
aceitação formas alternativas de veicular a capacitação, como Educação a Distância, em 
geral, e o formato da TV Escola, em particular. 

As informações apresentadas pelo conjunto de profissionais entrevistados a respeito das 
mudanças a serem introduzidas na oferta da capacitação, representam importante 
contribuição para conceber uma programação que permita integrar praticas e conteúdos, 
capazes de responder às necessidades de capacitação das ESF e de estabelecer o 
equilíbrio entre oferta da capacitação e demanda dos beneficiários e do sistema. 

As mudanças sugeridas pelos entrevistados também podem ser consideradas 
manifestações de profissionais comprometidos e capazes de analisar a realidade em que 
atuam, identificando necessidades e relacionando-as à oferta de capacitação. A indicação 
de que é necessário utilizar metodologias mais eficientes, que permitam maior identificação 
entre conteúdo e práticas cotidianas mostra a emergência de um profissional de Saúde, com 
uma nova visão das práticas pedagógicas em saúde, um perfil fundamental para a atuação 
das ESF. 

A importância do PSF é reconhecida por todos os profissionais entrevistados nas diferentes 
etapas desse Projeto de pesquisa18 como estratégia adequada para implementar e 
operacionalizar o Sistema Único de Saúde, invertendo o modelo assistencial vigente. É 
possível, mediante os mesmos dados, visualizar a importância da atuação do Pólo na 
implementação do PSF nas regiões pesquisadas. Para a consolidação do Programa, 
contudo, faz-se necessário retomar a discussão a respeito da vocação do Pólo. A nosso ver, 
essa revisão é fundamental para criar condições que permitam o atendimento das 
reivindicações formuladas pelas ESF, pelos gestores locais e pelas comunidades. 

 
18 Projeto: Recursos Humanos em Saúde – Avaliação dos Pólos de Formação, Capacitação e Educação 

Permanente de Pessoal para o PSF. 
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III.3. O Modelo em Operação – Visão da Comunidade 

 

O objetivo deste capítulo é analisar a eficácia do PSF a partir da avaliação das Equipes de 

Saúde da Família (ESF) feita pelos usuários. Ao mesmo tempo, comparar as opiniões dos 

gestores e profissionais do PSF com as informações dos representantes das famílias 

entrevistadas e verificar até que ponto a implantação das ESF atendeu aos objetivos do 

Programa.  

 

III.3.1. A visão do gestor sobre os serviços prestados à comunidade  

Conforme mencionado no item sobre Organização dos Serviços, a maioria das ESF 

declararam que estão conseguindo realizar todas as atividades previstas no Programa. 

Dentre as ESF que estão encontrando problemas para a realização de todas as atividades 

(36%), as razões mais citadas apontam problemas de infra-estrutura, dificuldades 

administrativas, falta de treinamento/capacitação, implantação incipiente do Programa, 

quantidade insuficiente e perfil inadequado dos profissionais, assim como resistência cultural 

dos beneficiários. 

Também foi visto que os ACS constituem o principal mecanismo de divulgação do PSF junto 

à comunidade, evidenciando a importância desse profissional nesse tipo de atividade. 

Outros mecanismos de divulgação do Programa, tais como reuniões em locais da 

comunidade ou nas próprias UBS, também são utilizados para informar a comunidade sobre 

os princípios do Programa, mas seu percentual de utilização é ainda reduzido entre as ESF. 

A participação da comunidade no PSF, por sua vez, é feita basicamente através de 

reuniões: dos usuários com as ESF (52%); de lideranças da comunidade com membros do 

Conselho Municipal de Saúde (46%); e de representantes da população com o gestor 

municipal (28%) e com o Coordenador Municipal do PSF (21%). 
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Gráfico III.30 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos 
Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 
Municípios. 

 

De acordo com os gestores municipais, as opiniões dos usuários são incorporadas ao PSF 

principalmente através de reuniões/grupos de discussão (22%), por decisão do Conselho 

Municipal de Saúde (18%) e mediante contato entre os usuários e as ESF (16%), como 

mostra o Gráfico III.31. De modo geral, esses dados revelam que, nos municípios 

pesquisados, o Programa não apenas proporciona a possibilidade de participação dos 

beneficiários como também incorpora suas sugestões sempre que possível. 
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Gráfico III.31 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 56 Municípios. 
 

Por fim, pode-se observar que os gestores consideram alto o grau de resolutividade obtido 

na assistência prestada pelas ESF, apontando resultados positivos no aumento da cobertura 

vacinal, no controle das doenças de notificação compulsória (diabetes, hipertensão arterial, 

hanseníase, tuberculose), na redução da mortalidade infantil e mortalidade materna, 

conforme mencionado no item III.1. 

 

III.3.2. A visão dos membros das Equipes de Saúde da Família 

A pesquisa constatou que mais de 30% das ESF encontram dificuldades para o atendimento 

de toda a demanda sob sua área de responsabilidade. Demanda muito superior à oferta, 

grande dispersão geográfica da população e infra-estrutura deficiente foram os principais 

fatores citados pelas ESF como responsáveis pelo não-atendimento da demanda. Nesse 

sentido, torna-se importante conhecer as principais características dos beneficiários, tais 

como o número médio de famílias cadastradas, os grupos de riscos e principais 
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enfermidades existentes na população atendida, assim como as dificuldades das ESF em 

seu processo de trabalho. 

Como pode ser visto na Tabela III.43, apenas pouco mais de 36% das ESF entrevistadas 

nos 56 municípios cadastraram o número de famílias por equipe conforme previsto no PSF, 

ou seja, até 800 famílias, estando essas equipes concentradas em municípios pequenos (de 

até 5 mil habitantes). Na maior parte dos municípios pesquisados (63%), há mais de 800 

famílias cadastradas por equipe, enquanto somente em 36% dos municípios as ESF 

atendem até 800 famílias. Entre os municípios de médio e grande porte, com população 

entre 20 e 50 mil habitantes e mais de 100 mil habitantes, mais de 70% das ESF têm 

cadastro de mais de 800 famílias, ao passo que entre os municípios com população entre 50 

a 100 mil habitantes, a situação é semelhante àquela dos municípios pequenos: 50% das 

equipes tem cadastro de até 800 famílias.  

Em síntese, os dados obtidos na pesquisa revelam que, com exceção das ESF dos 

municípios muito pequenos (até 5 mil habitantes) e daqueles com população entre 50 e 100 

mil habitantes, a maioria das ESF enfrenta uma situação de excesso de demanda, o que 

pode estar prejudicando o trabalhos das ESF e o conseqüente atendimento dos 

beneficiários. 

 

Tabela III.43 
Número de famílias cadastradas na área de responsabilidade das ESF 

Número de Famílias / % de ESF 
Porte do Município 

Até 800 De 801 a 1.000 Mais de 1.000 
Até 5.000 habitantes 58,3 25,0 16,7 
De 5.001 a 20.000 hab. 33,3 44,4 19,4 
De 20.001 a 50.000 hab. 29,2 20,8 50,0 
De 50.001 a 100.000 hab. 50,0 25,0 25,0 
Mais de 100.000 habitantes 21,5 28,6 50,0 
Total dos 56 municípios 36,3 31,4 31,4 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 

 

A pesquisa constatou que a grande maioria das ESF atende pessoas que estão fora da área 

de abrangência, em caráter de urgência ou na ausência de outro tipo de atendimento 

(Tabela III.44). O grupo populacional mais atendido pelas ESF é o de mulheres adultas entre 
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20 a 59 anos, seguido do grupo de crianças de 0 a 14 anos e o de idosos com 60 anos e 

mais. Os principais grupos de risco são formados por hipertensos (82%), diabéticos (45%) e 

gestantes (40,2%). É significativo, ainda, o atendimento de crianças desnutridas, menores 

de dois anos (34%). 

Outro dado interessante diz respeito ao atendimento realizado em locais próximos da 

comunidade. Mais de 50% das ESF realizam atendimento de forma itinerante, com 

deslocamentos de periodicidade mensal e atendimento em escolas, igrejas e casa de 

moradores, na maioria dos casos. 

 

Tabela III.44 
Atendimento da população cadastrada pelas ESF 

Item Descrição (% de ESF) 

A ESF atende pessoas que estão fora 
da área de abrangência? 

• Sim 
• Não 

78 
22 

Grupos mais atendidos pela ESF, por 
faixa etária 

• Adulto mulher (20 a 59 anos) 

• Criança (0 a 14 anos) 
• Idoso (mais de 59 anos) 
• Adulto homem (20 a 59 anos) 

• Adolescente (15 a 19 anos) 

53 
29 
22 
05 
02 

Principais grupos de risco na 
população atendida 

• Hipertensos 
• Diabéticos 

• Gestantes 
• Crianças desnutridas menores de 2 anos 
• Idosos 
• Pessoas com hanseníase 

• Gestantes adolescentes 
• Crianças menores de 5 anos 
• Dependentes químicos 

82 
45 
40 
34 
17 
07 
06 
06 
04 

A ESF realiza atendimento de forma 
itinerante em locais próximos da 
comunidade? 

• Sim 
• Não 

56 
44 

Como é divulgado o atendimento 
desenvolvido dessa forma itinerante? 

• ACS 
• Cartazes e folhetos 

• Escola 
• Igreja ou templo religioso 

91 
23 
21 
14 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 
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Como principais doenças existentes na população atendida, foram citadas: diabetes e 

hipertensão (entre os adultos e idosos); alcoolismo, tuberculose, hanseníase e doença 

mental (com maior incidência entre a população adulta); deficiência física (em todas as 

faixas etárias); e enfermidades prevalecentes na infância. Não há casos de malária e 

Doença de Chagas na população atendida pela maioria das ESF entrevistadas, 

provavelmente em virtude do caráter endêmico dessas enfermidades, uma vez que sua 

incidência é caracterizado por um forte componente regional (Tabela III.45). 

 

Tabela III.45 
Principais enfermidades existentes na população atendida pelas ESF 

Faixa Etária (%) 
Enfermidades 

0 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 59 anos Mais 59 anos 
Não há 
casos 

Alcoolismo - 10,8 88,2 16,7 2,9 
Chagas - - 17,6 5,9 59,8 
Deficiência física 31,4 26,5 50,0 15,7 5,9 
Diabetes - 2,0 71,6 69,6 - 
Doença mental 12,7 23,5 73,5 12,7 5,9 
EPI 66,7 1,0 2,9 - 23,5 
Hipertensão arterial - 2,9 81,4 75,5 - 
Hanseníase 2,0 2,0 44,1 8,8 43,1 
Malária - - 3,9 1,0 81,4 
Tuberculose 2,9 7,8 50,0 5,9 30,4 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF.  Base = 102 ESF. 

 

Com relação às visitas domiciliares, todos os profissionais da ESF participam, com exceção 

do odontólogo, sendo geralmente cada família visitada uma vez por mês. Além das visitas 

de rotina, situações de risco e emergência configuram critérios adicionais para definir a 

freqüência das visitas domiciliares (Tabela III.46). 
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Tabela III.46 
Visitas domiciliares 

Item Descrição (%) 

Quem participa das visitas 
domiciliares 

• Médico 
• Enfermeiro 
• Auxiliar de enfermagem 
• ACS 
• Odontólogo 

96 
97 
91 
96 
06 

Critérios utilizados para definir a 
freqüência das visitas 
domiciliares 

• Rotina (todas as famílias) 
• Situações de risco 
• Situações de emergência 
• Falta de comparecimento da família na UBS 

66 
73 
62 
05 

Periodicidade com que uma 
família é visitada pela ESF 

• A cada 15 dias 
• Uma vez por mês 

16 
72 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 

 

A população cadastrada está sujeita à espera ou alguma demora, no atendimento para o 

encaminhamento e referência (48%); para a visita domiciliar do médico (26%) e para a 

primeira consulta médica (21%), assim como para consulta de retorno do médico (18%) e 

visita domiciliar da enfermeira (17%), revelando que o atendimento médico na UBS e as 

visitas domiciliares de médicos e enfermeiros são os procedimentos que constituem o 

gargalo de atendimento quanto ao tempo de espera. Por outro lado, 10% das ESF 

declararam que não há espera para atendimento em nenhum dos procedimentos listados 

(Gráfico III.32). 
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Gráfico III.32 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 
 

Coerente com o quadro anterior, segundo a maioria dos entrevistados, a questão do 

encaminhamento e retorno de pacientes, além do transporte e dos serviços de diagnose e 

terapia (SADT), constitui grande dificuldade na realização do trabalho da ESF.  

A população atendida é incentivada a participar e a colaborar com as ESF na organização 

de reuniões ou encontros das equipes com a comunidade (35%), dando sugestões para 

aperfeiçoamento do trabalho das ESF (28%) e na definição de prioridades de 

atendimento/assistência (14%). Contudo, não há participação da comunidade em nenhuma 

atividade para 20% das ESF entrevistadas (Gráfico III.33). 
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Gráfico III.33 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 

 

A quase totalidade das ESF entrevistadas declarou que orienta as famílias para a prevenção 

de doenças. Dentre os principais temas abordados nessa orientação, destacam-se: 

hipertensão (79%), diabetes (67,%), vacinação em dia (62%), controle e prevenção das 

DST/AIDS (57%), pré-natal (53%) e incentivo ao aleitamento materno (50%), como se pode 

verificar na Tabela III.47. 
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Tabela III.47 
Temas abordados na orientação sobre prevenção de doenças às famílias 

Temas % 
Hipertensão 79,2 
Diabetes 67,3 
Vacinação em dia (controle) 62,4 
Controle/prevenção de DST/AIDS 57,4 
Pré-natal 53,5 
Incentivo ao aleitamento materno 50,5 
Educação nutricional 49,5 
Prevenção de câncer de colo do útero e de mama 48,5 
Preparação de soro oral (caseiro) 45,5 
Planejamento familiar 42,6 
Dengue 28,7 
Tuberculose 27,7 
Crescimento e desenvolvimento das crianças 24,8 
Prevenção da gravidez na adolescência 24,8 
Alcoolismo 23,8 
Hanseníase  23,8 
Higiene 21,8 
Uso de drogas 18,8 
Saúde bucal 16,8 
Menopausa/climatério 15,8 
Prevenção de acidentes e quedas para idosos 14,9 
Cólera 13,9 
Saneamento básico 13,9 
Verminose 12,9 
Outros temas 55,4 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: 
Avaliação dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o 
PSF. Base = 102 ESF. 

 

Finalmente, as ESF declararam que sua relação com a maior parte das famílias é 

caracterizada, de modo geral, por uma relação de confiança (94%), justificada basicamente 

pela boa interação da equipe com a comunidade, incluindo médicos, enfermeiros, auxiliares 

e ACS. Abordagem adequada dos problemas de saúde por parte das ESF, bom preparo dos 

profissionais e regularidade das visitas foram outros fatores apontados como motivos da 

relação de confiança (Gráfico III.34). 
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Gráfico III.34 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF. 

 

III.3.3. A visão dos beneficiários 

III.3.3.1. Caracterização dos domicílios 

De acordo com informações fornecidas pelas famílias, a grande maioria dos domicílios 

visitados pelos pesquisadores é de alvenaria (79%), possui água encanada proveniente de 

rede geral pública (74%), não é atendida por rede de esgotos (65%), conta com coleta 

pública de lixo (77%) e rede de energia elétrica (96%), conforme os dados da Tabela III.48. 

Como é possível observar, há diferenças entre as informações fornecidas pelos 

responsáveis das ESF e pelas famílias quanto a alguns itens da infra-estrutura domiciliar, 

principalmente no que diz respeito à existência de rede de água e rede de esgoto. Contudo, 

tal diferença não chega a ser significativa, sendo importante atentar para o fato de que os 

dados fornecidos, tanto pelos responsáveis pelas ESF quanto pelas famílias, estão abaixo 

da média do Brasil (IBGE – Censo Demográfico de 2000).  
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Tabela III.48 
Domicílios segundo acesso à infra-estrutura urbana 

Domicílios Atendidos (%) 
Infra-estrutura 

Segundo as Famílias Segundo as ESF Brasil – IBGE(1) 
Alvenaria 79,4 82,4 - 
Rede de água 74,5 65,7 77,8 
Rede de esgotos 35,3 29,4 47,2 
Coleta de lixo 77,5 77,5 79,4 
Luz elétrica 96,1 Sem informação Sem informação 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 ESF e 102 famílias. 

(1) IBGE - Censo Demográfico, 2000. 

 

Mais da metade dos domicílios pesquisados (53%) possui de um a cinco cômodos, embora 

seja significativa a proporção de famílias que residem em domicílios com seis cômodos ou 

mais (46%), conforme a Tabela III.49. Além disso, grande maioria dos domicílios (74%), 

possui banheiros na própria residência, enquanto 6% não possuem banheiros - dentro ou 

fora do domicílio. 

 

Tabela III.49 
Número de cômodos e existência de banheiros nos domicílios visitados 

Número de cômodos %  Existência de banheiro % 
1 cômodo  2,0 Dentro da residência 74,5 

2 a 4 cômodos  22,5  Fora da residência, só para a 
família 18,6 

5 cômodos  28,4  

6 cômodos 23,5

Fora da residência, de uso 
coletivo 2,9 

Mais de 6 cômodos  22,5 Não há banheiros 5,9 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos 
de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 famílias. 
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III.3.3.2. Caracterização das famílias 

Mais da metade das famílias entrevistadas (54%) reside na zona urbana periférica, 25% na 

zona rural e 21% na zona urbana central. Foram entrevistadas 102 famílias, cujos 

respondentes foram, em sua maioria, o cônjuge ou o chefe de família. Essas famílias 

pertencem em sua maioria, a estratos de baixa renda, sendo compostas por pai, mãe e 

filhos. Apenas uma pequena parcela das famílias entrevistadas possui outras rendas além 

do salário dos membros da família (27%). Das que possuem, esta renda é proveniente de 

aluguel ou de programas governamentais, como o Programa Bolsa-Escola. 

 

Gráfico III.35 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da 

Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação 
Permanente para o PSF. Base = 102 famílias. 

 

Parcela significativa dos entrevistados apresentava algum problema de saúde no momento 

da entrevista (69%). Os problemas mais citados foram: hipertensão arterial (31%), 

problemas cardíacos (12%) e diabetes (11%) - Tabela III.50. Uma parcela significativa de 

pessoas com problemas de saúde fazem tratamento (83%), em sua maioria nas Unidades 

do PSF (83% dos que fazem tratamento). E, segundo informações dos entrevistados, todos 

os problemas são relatados aos membros das ESF, pela grande maioria das famílias (85%). 
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Tabela III.50 
Problemas de saúde das famílias entrevistadas 

Item Descrição (%) 

O(a) Sr.(a) possui algum problema 
de saúde? 

• Sim 
• Não 

69 
31 

Qual problema de saúde? 
(69% dos respondentes) 

• Hipertensão 
• Diabetes 
• Problemas cardíacos 
• Colesterol alto 
• Problema de coluna 
• Problemas respiratórios 
• Reumatismo 
• Alergia 
• Depressão 
• Derrame 
• Outros problemas 

50 
16 
13 
09 
07 
06 
06 
04 
04 
04 
46 

Faz algum tratamento? 
(69% dos respondentes) 

• Sim 
• Não 

83 
17 

Onde é realizado o tratamento? 
(83% dos que possuem problema 
de saúde) 

• Na Unidade do PSF 
• Hospital 
• Em clínica particular 
• Em UBS tradicional 
• Em Ambulatório de especialidades 

83 
12 
07 
05 
03 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 famílias. 

 

III.3.3.3. Avaliação dos Trabalhos das Equipes de Saúde da Família 

Observou-se que apenas 50% das famílias entrevistadas conhece o PSF. Para elas o PSF 

significa: “atendimento domiciliar” (33%); “uma equipe que cuida da saúde da comunidade e 

“fornece medicamentos” (18%); “um programa importante para a saúde da comunidade” 

(12%); e “trabalho do ACS que orienta e encaminha o paciente para o posto” (12%). Ainda 

de acordo com a maioria dos entrevistados, foi o ACS quem explicou o que era o PSF 

(67%); seguido do médico (16%) e do enfermeiro (14%). 
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Gráfico III.36 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 51 famílias. 

 

Parcela significativa dos entrevistados apresentava algum problema de saúde no momento 

da entrevista (69%). Os problemas mais citados foram: hipertensão arterial (31%), diabetes 

(16%) e problemas cardíacos (13%). A maioria das pessoas com problemas de saúde (83%) 

declararam que realizam algum tipo de tratamento, destacando-se a Unidade do PSF como 

o principal local onde o tratamento é realizado (83%). Além disso, o Gráfico III.37 mostra 

que, segundo informações dos entrevistados, todos os problemas de saúde são relatados 

aos membros da ESF pela grande maioria das famílias (85%). Dentre os motivos apontados 

para não relatar os problemas à ESF, foram mencionados a ausência de profissionais 

especializados na Unidade do PSF, vergonha em relatar tais problemas e, ainda, "porque 

ninguém perguntou". 
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Tabela III.51 
As famílias e os ACS 

Item Descrição (%) 

Conhece o ACS que atua 
no seu bairro? 

• Sim 
• Não 
• Não informou 

97 
02 
01 

Quantas vezes por mês o 
ACS visita o seu bairro? 

• Uma vez por semana 
• A cada quinze dias 
• Uma vez por mês 

23 
33 
24 

A família foi cadastrada? 
• Sim 
• Não 

96 
04 

Onde foi feito o cadastro? 
• Em casa 
• Na unidade do PSF 

81 
14 

Que 
orientações/atividades o 
ACS realiza durante as 
visitas? 

• Atendimento de pessoas doentes e encaminhamento 
• Orientações sobre alimentação 
• Acompanhamento de doentes com tuberculose 
• Acompanhamento da vacinação de crianças/gestantes 
• Pesagem e medida mensal de crianças 
• Orientação para preparação do soro caseiro 
• Incentivo ao leito materno 
• Acompanhamento de doenças de pele/verminoses 
• Prevenção do câncer do colo uterino/câncer de mama 
• Orientação sobre saúde bucal 
• Orientação de gestantes sobre o pré-natal 
• Orientação sobre planejamento familiar 
• Prevenção das DST/AIDS 
• Promoção da saúde do idoso 

50 
40 
29 
26 
26 
17 
15 
15 
15 
15 
14 
12 
12 
11 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 famílias. 
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Gráfico III.37 

Todos os problemas de saúde de sua família são 
relatados à ESF?

Sim
85%

Não
15%

 
Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da 

Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação 
Permanente para o PSF. Base = 102 famílias. 

 

Segundo 65% das famílias, os integrantes das ESF realizam reuniões com os membros da 

comunidade - os ACS com maior freqüência, seguidos dos médicos e enfermeiros. Essas 

reuniões acontecem, em sua maioria, na UBS (40%), nas escolas (25%) ou nas igrejas 

(11%), com periodicidade geralmente mensal (49%). As orientações mais comuns dadas 

nessas reuniões, citadas pelos entrevistados, incluem: prevenção de doenças mais comuns 

na comunidade (42%); cuidados com a saúde para as diferentes faixas etárias (39%); 

cuidados com a saúde da mulher (19%); problemas sociais que afetam a saúde (18%); e 

prevenção de DST/AIDS (17%).  

 

Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, 
Formação e Educação Permanente de Pessoal para o PSF 
 

143



Resultados Capítulo I I I  

 

Gráfico III.38 

Que orientações de educação para a saúde são dadas nas reuniões 
com os integrantes da ESF?

6,9

8,3

9,7

16,7

18,1

19,4

38,9

41,7

Higiene bucal

Planejamento familiar

Cuidados com o meio ambiente

Prevenção de DST/AIDS

Problemas sociais que afetam a saúde (alcoolismo, drogas,
desemprego, violência)

Cuidados com a saúde da mulher (pré-natal, gravidez
precoce, menopausa, prevenção de câncer)

Cuidados com a saúde para as diferentes faixas etárias
(criança, adolescente, adulto, idoso, etc)

Prevenção de doenças mais comuns na comunidade

 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 famílias. 

 

Boa parte das famílias são atendidas pelos médicos e enfermeiros do Programa na própria 

residência (37%), embora a grande maioria (82%) seja atendida na Unidade do PSF. 

Médicos (50%), enfermeiros (48%) e auxiliares de enfermagem (27%) também realizam 

visitas domiciliares, além do ACS. Contudo, foi citado por uma parcela significativa das 

famílias (38%) que nenhum outro integrante da equipe, além do ACS, realiza visitas 

domiciliares, o que de certa forma contradiz a informação de que os membros das ESF 

entrevistadas participam das visitas domiciliares. Ainda segundo as famílias, a maioria das 

visitas feitas por médicos, enfermeiros e auxiliares é de acompanhamentos (76%), 

emergência (38%) e consulta (36%).  

Outro dado importante coletado na pesquisa está relacionado ao grau de entendimento das 

famílias em relação às orientações dadas pelos profissionais das ESF. Os dados da  

Tabela III.52 mostram que a grande maioria das famílias não apresenta problemas para 
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entender as orientações dadas pelos profissionais das ESF. Conforme esperado, os ACS 

são os profissionais cujas orientações são mais fáceis de entender (alto grau de 

entendimento para 92% das famílias), provavelmente em virtude de ser o profissional mais 

próximo da comunidade e que utiliza uma linguagem mais acessível.  

 

Tabela III.52 
Grau de entendimento por parte das famílias em relação às orientações dadas pelos profissionais das 
ESF 

Grau de Entendimento (%) 
Profissional da ESF 

Baixo Médio Alto 
Médico 2,9 9,8 83,4 
Enfermeiro - 7,8 73,5 
Auxiliar de Enfermagem 1,0 5,9 70,6 
ACS - 4,9 92,2 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 famílias. 

 

III.3.3.4. Participação da Comunidade 

Com relação à participação da comunidade nas atividades educativas realizadas na 

Unidade do PSF, a maioria das famílias entrevistadas declarou que não participa (55%) ou 

que as atividades não existem (19%). Onde há participação, as atividades mais citadas 

foram: atividades em grupo, palestras e reuniões na UBS.  

 

Gráfico III.39              Gráfico III.40 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 famílias. 
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Foram citados os seguintes motivos para a não participação nas atividades:  

• não tem conhecimento das atividades (29%) e não se sabe se elas existem (11%); 

• falta de tempo (25%); e 

• falta de interesse (11%). 

Para aqueles que participam das atividades educativas, sua importância se deve ao fato de 

que essas atividades trazem conhecimentos novos (57%) e servem para promover a saúde 

(18%). 

A maioria das famílias declarou que não colabora com as ESF (60%). Dentre as famílias que 

colaboram, 27% declararam que essa colaboração acontece seguindo as orientações dadas 

pelas ESF (27%), participando de campanhas e atividades das ESF (15%), difundindo as 

informações passadas pelas ESF (12%), transmitindo confiança aos vizinhos sobre o 

trabalho das ESF (10%) e comunicando a ocorrência de enfermidades na comunidade (7%), 

conforme a Gráfico III.41. 

 
Gráfico III.41 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação 

dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 
famílias. 
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III.3.3.5. Avaliação dos serviços prestados pelas Equipes de Saúde da Família 

Confirmando as declarações dos Secretários Municipais de Saúde e dos responsáveis pelas 

ESF, a grande maioria das famílias entrevistadas está satisfeita com as visitas domiciliares 

dos ACS (95%). Dentre os motivos citados para essa satisfação, destacam-se: confiança 

transmitida pelos ACS (26%), regularidade das visitas (24%), auxílio na resolução de 

problemas familiares (16%) e transmissão de novos conhecimentos sobre saúde (13%). 

Além disso, para a maioria das famílias, os ACS trouxeram conhecimentos novos, tais como 

cuidados com alimentação (20%), prevenção de doenças em geral (15%) e cuidados com a 

água (13%). Contudo, 10% das famílias que declararam que os ACS trouxeram novos 

conhecimentos não souberam dizer que tipo de conhecimento foi esse, como mostram os 

dados da Tabela III.53. 

 

Tabela III.53 
A atuação dos ACS segundo as famílias 

Item Descrição (%) 
O(a) Sr.(a) está satisfeito 
com as visitas dos ACS? 

• Sim 
• Não 

95 
05 

Por que está satisfeito? 

• Os ACS transmitem confiança 
• As visitas são regulares 
• Os ACS auxiliam na resolução de problemas familiares 
• Os ACS transmitem conhecimentos novos 
• Os ACS são atenciosos 
• Os ACS orientam sobre o agendamento de consultas 
• Os ACS informam sobre as atividades da UBS 
• Outros motivos 

26 
24 
16 
15 
13 
05 
05 
14 

Os ACS trouxeram algum 
conhecimento novo para 
sua família? 

• Sim 
• Não 

57 
41 

Que conhecimento novo 
os ACS trouxeram? 

• Alimentação 
• Prevenção de doenças em geral 
• Cuidados com a água 
• Não lembra 
• Higiene 
• Aleitamento materno 
• Medicação 
• Tratamento de doenças 
• Outros conhecimentos 

20 
15 
13 
10 
08 
07 
07 
05 
32 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 famílias. 
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Verificou-se, também, a satisfação das famílias com o trabalho do médico, do enfermeiro e 

de outros profissionais da ESF. Os dados mostram que a grande maioria das famílias está 

satisfeita (94%), especialmente devido à boa qualidade do atendimento oferecido pelos 

profissionais. De fato, quando perguntadas sobre o atendimento na Unidade do PSF, a 

maioria das famílias declarou que o atendimento é excelente ou bom, embora mais de 30% 

tenham feito observações em relação ao tempo de espera para atendimento, considerado 

elevado. Aumentar o número de médicos nas ESF (17%), melhorar a infra-estrutura (12%), 

disponibilizar mais medicamentos (9%), aumentar a freqüência das visitas domiciliares (8%) 

e oferecer serviço odontológico (8%) foram as principais sugestões dadas pelas famílias 

para melhorar o atendimento feito na Unidade do PSF (Tabela III.54). 

 

Tabela III.54 
Satisfação das famílias com o trabalho dos profissionais das ESF 

Item Descrição (%) 

Sua família está satisfeita 
com o trabalho dos demais 
profissionais da ESF? 

• Sim 
• Não 
• Não informou 

94 
04 
02 

Motivos da satisfação 

• O atendimento é bom 
• Melhorou o acesso aos cuidados à saúde 
• Há visitas regulares 
• Os profissionais das ESF são muito atenciosos 
• Os medicamentos estão sempre à disposição 
• A família é bem orientada pelos profissionais da ESF 
• O trabalho das ESF é resolutivo 
• Outros motivos 

48 
18 
06 
06 
05 
04 
04 
16 

Como é o atendimento na 
Unidade do PSF? 

• Excelente/bom 
• Demorado 
• Há demora, mas o atendimento é bom 
• Outras respostas 

65 
19 
13 
12 

O que acha necessário 
para melhorar o 
atendimento? 

• Nada (está satisfeito) 
• Aumentar o número de médicos na ESF 
• Melhorar a infra-estrutura 
• Aumentar a disponibilidade de medicamentos 
• Aumentar o número de visitas domiciliares 
• Oferecer serviço odontológico 
• Outras sugestões 

23 
17 
12 
09 
08 
08 
28 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 famílias. 
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Quando perguntadas sobre o impacto geral do Programa em suas vidas, as famílias 

declararam que a maior mudança foi a melhoria do acesso aos serviços de saúde (29%), 

incluindo a proximidade dos serviços (15%) e o acesso ao atendimento médico (14%). Além 

disso, as famílias consideram que houve melhoria na própria condição de saúde (19%). 

Contudo, 10% das famílias declararam que não foi observada nenhuma mudança 

significativa depois que passaram a ser atendidas pelas ESF. 

 

Gráfico III.42 
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Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de 
Capacitação, Formação e Educação Permanente para o PSF. Base = 102 famílias. 

 

Como comentários finais, as famílias reafirmaram o alto grau de satisfação com o Programa 

(17% estão muito satisfeitas), assim como sua importância para a comunidade (11%). 

Apesar disso, alguns problemas foram apontados, como a falta de medicamentos e infra-

estrutura inadequada, revelando a existência de itens onde se faz necessário rever o 

funcionamento do Programa.  
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III.3.4. Considerações finais 

III.3.4.1. Identificação dos usuários  

O grupo populacional mais atendido pelas Equipes de Saúde da Família pesquisadas é 

composto por mulheres adultas de 20 a 59 anos, crianças de zero a 14 anos e idosos com 

60 anos e mais. Os principais grupos de risco são os hipertensos, diabéticos, gestantes e 

crianças desnutridas, menores de dois anos. Verificou-se que a maioria dos membros das 

famílias entrevistadas tem algum tipo de problema de saúde e realiza o tratamento nas 

Unidades do PSF. As doenças mais comuns citadas são as crônicas degenerativas 

(hipertensão arterial e diabetes) e doenças cardíacas, todas relatadas aos membros da 

ESF. 

Segundo informações dos responsáveis pela ESF, porém, as doenças mais comuns 

encontradas na comunidade, diferem das citadas acima. No grupo de 0 a 14 anos são, na 

maioria dos casos, as enfermidades prevalentes na infância, deficiências físicas e doença 

mental; no grupo de 15 a 19 anos: portador de deficiência, doença mental e alcoolismo, 

embora em menor freqüência que nos grupos de idade mais avançada; no grupo de 20 a 59 

anos: alcoolismo, hipertensão, doença mental e diabetes e, no grupo de idosos (mais de 59 

anos): hipertensão arterial, diabetes, alcoolismo e doença mental.  

Chama a atenção o fato da doença mental estar presente nas três principais causas de 

morbidade, em todos os grupos etários, e o alcoolismo, nos grupos de jovens, adultos e 

idosos. Além disso, é preocupante a alta proporção citada de tuberculose no grupo etário de 

20 a 59 anos. 

 

III.3.4.2. Atuação das Equipes de Saúde da Família  
De modo geral, as equipes estão conseguindo realizar todas as atividades previstas no 

Programa, mas ainda existe uma parcela significativa de ESF que não atende toda 

demanda. Os fatores citados como os que dificultam a realização plena das atividades das 

ESF foram: dificuldades administrativas e burocráticas, falta de treinamento e capacitação 

de profissionais do PSF, implantação incipiente (40% dos municípios pesquisados 

implantaram o PSF apenas a partir de 2000), falta de profissionais, principalmente de 

médicos (possivelmente devido à alta rotatividade de profissionais), resistência cultural da 

população atendida, dificuldades de transporte e área de abrangência muito extensa. A 
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grande dispersão da população dificulta o atendimento da demanda, principalmente em 

municípios com grande extensão e pouco adensada. Prova disto é a freqüência do 

atendimento itinerante, realizado por mais de 50% das ESF. Esse procedimento é realizado 

em locais como igrejas, templos, escolas e outros locais.  

Constatou-se, ainda, que é grande o número de famílias cadastradas pelas ESF, nos 

municípios pesquisados de médio e grande porte. Por exemplo, apenas um terço das ESF 

cadastraram o número de famílias por equipe preconizado pelo Programa e estão 

concentradas em municípios de pequeno porte. Nos demais municípios, há mais de 800 

famílias cadastradas por equipe e, além disso, a maioria das ESF atende pessoas que estão 

fora da área de abrangência. Na opinião de alguns médicos entrevistados, o limite deveria 

ser de 800 famílias. O número muito grande de usuários por ESF constitui um fator que 

contribui para dificultar o atendimento de toda a demanda. 

A maioria das famílias entrevistadas está sendo atendida pelo PSF há mais de dois anos e 

foi cadastrada pelas ESF. Anteriormente, essa população recorria aos serviços públicos de 

saúde, tais como: UBS tradicionais, hospitais, prontos socorros e serviços de pronto-

atendimento.  

Todas as famílias conhecem os ACS que atuam em suas comunidades, sendo visitadas por 

eles mensalmente ou semanalmente, na maioria dos casos. As visitas domiciliares 

destinam-se ao atendimento de pessoas doentes e encaminhamento, pesagem (mensal) de 

crianças menores de 2 anos, orientações sobre prevenção de doenças mais comuns na 

comunidade, cuidados com a saúde para as diferentes faixas etárias, cuidados com a saúde 

da mulher, alimentação e acompanhamento de doentes portadores de tuberculose, 

hanseníase, doenças crônicas degenerativas (hipertensão arterial e diabetes). São 

realizadas reuniões mensais, com integrantes da ESF, principalmente com ACS, médicos e 

enfermeiros. E, em quase 50% das ESF, também os médicos e enfermeiros fazem a visita 

domiciliar para acompanhar os doentes, em casos de emergência e consultas. No entanto, 

as famílias são atendidas pelos médicos e enfermeiros na Unidade do PSF, na maioria dos 

casos. 
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III.3.4.3. Divulgação do trabalho e sensibilização  

O PSF e os trabalhos da ESF são divulgados através dos ACS, de reuniões em igrejas, 

escolas, associações de moradores ou através do rádio. Utiliza-se, ainda, as reuniões nas 

Unidades do PSF. Contudo, apenas a metade das famílias entrevistadas tem 

conhecimentos sobre o PSF, tendo sido informadas pelo ACS, na maioria dos casos.  

 

III.3.4.4. Capacidade de atendimento 

Segundo os responsáveis pelas ESF, embora a maior parte das equipes esteja conseguindo 

atender toda a demanda e realizar todas as atividades previstas pelo Programa, existem 

ainda muitas dificuldades para a operacionalização do PSF. Eles apontam como principais 

fatores de dificuldade: a incapacidade das equipes, embora completas, de atenderem toda a 

demanda; a dispersão geográfica da população sob a responsabilidade de cada equipe e 

infra-estrutura deficiente. Os gestores porém, têm uma avaliação um pouco diferente; para 

eles, os principais motivos para a não realização de todas as atividades previstas no 

Programa, por parte das ESF são: dificuldades administrativas e burocráticas, falta de 

treinamento e implantação incipiente.  

 

III.3.4.5. Relacionamento das Equipes de Saúde da Família com a comunidade  

O relacionamento dos membros das ESF com a comunidade é satisfatório, graças ao 

envolvimento e desempenho desses profissionais, principalmente dos ACS, médicos e 

enfermeiros. Na verdade, o funcionamento satisfatório das ESF deve-se principalmente a 

esse empenho dos membros da equipe. A avaliação positiva do relacionamento é 

confirmada pelos usuários que se declararam satisfeitos com os serviços prestados pelas 

ESF, apesar de fazerem algumas ressalvas referentes, principalmente, à referência para o 

atendimento especializado.  

 

III.3.4.6. Controle social  

Ainda não existe um controle social efetivo do Programa, embora em alguns municípios 

tenha se observado um envolvimento maior na fiscalização dos serviços prestados pelas 

ESF, tanto por parte da população, quanto dos Conselhos Locais e Municipais de Saúde. 
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Por exemplo, em Afogados da Ingazeira, município de Pernambuco, tanto os Conselhos 

quanto a população usuária são muito atuantes e cobram da Secretaria Municipal de Saúde, 

o cumprimento dos princípios do PSF, segundo informações do próprio gestor.  

 

III.3.4.7. Participação da comunidade 

De maneira geral, a participação da comunidade é ainda limitada. Os mecanismos utilizados 

para participação da comunidade no PSF, nos municípios pesquisados, são: reuniões 

mensais dos usuários com a ESF, reuniões com o Coordenador Municipal do PSF, reuniões 

com o Secretário Municipal de Saúde ou reuniões de lideranças da comunidade com os 

membros do Conselho Municipal de Saúde.  

A população é incentivada a participar e a colaborar com as ESF na organização de 

reuniões ou encontros com a comunidade, fazendo sugestões para o aperfeiçoamento do 

trabalho da equipe e na definição de prioridades. Essas reuniões são realizadas, em geral, 

nas Unidades do PSF, em escolas ou igrejas e participam delas, a comunidade e todos os 

integrantes da ESF.  

Contudo, segundo os usuários, a maioria deles não participa das atividades educativas na 

Unidade. Dentre os que participam, destacam-se as atividades em grupo e de recreação, 

palestras e reuniões na Unidade. A não participação deve-se principalmente ao fato de não 

terem conhecimento das atividades, à “falta de interesse” ou à “falta de tempo”. Contudo, 

uma pequena parcela dos usuários consideram importante a participação da comunidade 

nessas reuniões, “porque trazem conhecimentos novos” e “servem para promover a saúde”.  

Quanto à colaboração da comunidade com a ESF, resume-se em “seguir as orientações 

dadas pela ESF” ou em “participar das campanhas e atividades e defender as informações 

passadas pela equipe”.  

 

III.3.4.8. Caracterização do domicílio  

Os domicílios visitados são de alvenaria, na maior parte dos casos; são servidos por rede de 

abastecimento de água e esgotos; contam com serviço de coleta pública de lixo e rede de 

energia elétrica. Existem discrepâncias entre as informações fornecidas pelos responsáveis 

pelas ESF e pelas famílias, quanto à infra-estrutura básica e quanto ao material utilizado 
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para a construção. Contudo, todos os dados fornecidos estão abaixo da média do Brasil 

(IBGE – Censo Demográfico de 2000). Embora a maioria da população entrevistada conte 

com o serviço de abastecimento de água, apenas uma pequena parcela das famílias 

entrevistadas utiliza água filtrada para beber.  

A maioria dos domicílios pesquisados possui de um a cinco cômodos, embora seja 

significativa a proporção de famílias que residem em domicílios com seis cômodos ou mais. 

E a grande maioria dos domicílios possui banheiros na própria residência. 

 

III.3.4.9. Caracterização da família  

Das famílias entrevistadas, a maior parte reside na zona urbana periférica, pertencendo 

principalmente, aos estratos de baixa renda. Apenas uma pequena parcela das famílias 

entrevistadas possui outras rendas além do salário dos membros da família. As que 

possuem, esta é proveniente do Programa de Bolsa-Escola. 

 

III.3.4.10. Avaliação do programa 

As ESF pesquisadas declararam apresentar resultados satisfatórios, apesar das dificuldades 

enfrentadas. Segundo a maioria dos entrevistados, a contra-referência de pacientes constitui 

uma grande dificuldade na realização dos trabalhos da ESF, embora a falta de transporte e 

a referência de pacientes, também sejam fatores que dificultam o funcionamento dessas 

equipes. 

A avaliação do trabalho das ESF é positiva, tanto por parte dos gestores, quanto dos 

responsáveis pelas ESF e dos usuários. Segundo os primeiros, os resultados observados 

são: aumento da cobertura vacinal; em primeiro lugar; em segundo, controle da hipertensão 

arterial, controle de diabetes, redução da mortalidade infantil e, em terceiro, redução da 

mortalidade materna. Segundo a avaliação dos responsáveis pelas ESF, porém, os 

resultados obtidos são um pouco distintos daqueles apontados pelos gestores: em primeiro 

lugar, a redução de internações em geral; em segundo, redução da mortalidade infantil; em 

terceiro, redução das internações de crianças menores de cinco anos; em quarto lugar, 

redução da mortalidade materna, aumento da prevenção de riscos e consultas nas 

Unidades Básicas de Saúde. 
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Confirmando as declarações dos Secretários Municipais de Saúde e dos responsáveis pelas 

ESF, a grande maioria das famílias entrevistadas está satisfeita com os trabalhos da equipe, 

principalmente com a atuação dos ACS. Para a maioria das famílias, os ACS trouxeram 

conhecimentos novos, tais como: alimentação, prevenção em geral e cuidados com a água 

para beber. Verificou-se ainda, a satisfação da grande maioria da população com o trabalho 

do médico, enfermeiro e de outros profissionais da ESF. Os motivos mais importantes de 

satisfação citados são: bom atendimento e melhoria no acesso à saúde. Isto demonstra a 

satisfação dos usuários com os serviços prestados pelas ESF e, conseqüentemente, uma 

avaliação positiva do funcionamento do PSF.  

 

III.3.4.11. Recomendações  

Os agentes entrevistados fizeram diversas sugestões para a melhoria do atendimento da 

ESF: aumento do número de médicos; melhoria na infra-estrutura, maior número de visitas 

domiciliares e maior disponibilidade de medicamentos, dentre as principais recomendações.  

A Tabela III.55 sintetiza os principais pontos positivos e recomendações no que se refere 
aos itens analisados no presente capítulo. 
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Tabela III.55 
Pontos positivos e recomendações  

Eixo de Análise Pontos Positivos Recomendações 

Atuação das ESF 

• Percentual elevado de municípios que estão 
conseguindo realizar todas as atividades previstas 
no Programa, apesar das dificuldades. 

• As famílias são atendidas pelo PSF há mais de 
dois anos, na maioria dos casos. 

• Todas as famílias conhecem os membros das 
ESF, em especial os ACS. 

• A maioria das famílias recebem visitas domiciliares 
regularmente de ACS e, na metade dos casos, 
também de médicos e enfermeiros. 

• Necessidade de transporte para atendimento de famílias 
dispersas dentro do município. 

• Melhoria na infra-estrutura das Unidades do PSF 
• Aumento do número de profissionais nas ESF com grande 

quantidade de famílias cadastradas. 
• Maior disponibilidade de medicamentos. 

Divulgação do trabalho, 
sensibilização  

• Divulgação dos trabalhos das ESF através dos 
ACS, na maioria dos casos. 

• Boa utilização de outros mecanismos de 
divulgação em alguns municípios, tais como 
folhetos/cartazes, rádio, etc. 

• Necessidade de maior divulgação do PSF entre as 
famílias, uma vez que são poucas as famílias que sabem o 
que é o Programa. 

Capacidade de 
atendimento 

• ESF completas, porém insuficientes para 
atendimento de toda demanda. 

• Maior número de ESF de acordo com o número de 
habitantes na área atendida. 

• Adequação do número de famílias para cada ESF. 

Relacionamento das 
ESF com a comunidade 

• Bom relacionamento dos membros das ESF com a 
comunidade, em especial os ACS, médicos e 
enfermeiros. 

• Maior aproximação dos médicos e enfermeiros das 
famílias. 

Controle Social  
• Controle social efetivo em alguns municípios, 

através dos Conselhos Locais e Municipais de 
Saúde. 

• Maior divulgação e conscientização sobre a importância do 
PSF junto aos membros dos Conselhos Municipais de 
Saúde. 
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Tabela III.55 (continuação) 
Pontos positivos e recomendações  
Eixo de Análise Pontos Positivos Recomendações 

Participação da 
Comunidade  

• Participação e colaboração, ainda que pequena, 
da comunidade nas atividades das ESF. 

• Maior empenho dos municípios e ESF, para incentivar a 
participação da comunidade, principalmente na definição 
de prioridades. 

• Implementação de mecanismos mais eficientes para 
incentivar a participação da comunidade. 

Caracterização do 
Domicílio  

• Alto percentual de domicílios com rede de 
abastecimento de água, rede de energia elétrica e 
coleta pública de lixo. 

• Maioria dos domicílios de alvenaria  
• Maioria dos domicílios com banheiros na própria 

residência. 

• Ampliação da rede de esgotos. 
• Esclarecimentos à população sobre o consumo de água 

filtrada. 

Caracterização da 
família  

• Outra renda declarada pelas famílias, provém da 
Bolsa-Escola. 

• Aumento da intersetorialidade do PSF com outros 
programas e incentivos. 

Avaliação do trabalho 
das Equipes de Saúde 
da Família  

• Avaliação positiva das ESF e do PSF pela maioria 
da população entrevistada, apesar das 
dificuldades com transporte, referência, etc., 
confirmando as declarações dos membros das 
ESF e dos gestores.  

• Redução da mortalidade infantil e materna e de 
internações de menores de cinco anos; aumento 
da cobertura vacinal; aumento de consultas 
médicas nas ESF; controle da hipertensão arterial 
e diabetes; aumento da prevenção de riscos. 

• Satisfação da população com os trabalhos das 
ESF, em especial com a atuação dos ACS. 

• Bom atendimento e melhoria no acesso à saúde. 

• Maior capacitação dos ACS para otimizar sua atuação 
junto às famílias atendidas. 

• Criação de mecanismos para reduzir o tempo de espera 
para atendimento médico na UBS. 

Fonte: NEPP/UNICAMP, 2001. Formação de Profissionais para a Saúde da Família: Avaliação dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente 
para o PSF. 
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 Glossário de Abreviaturas 

 

GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS 

 

ABEM: Associação Brasileira de Escolas Médicas 

ACS: Agente Comunitário de Saúde 

AIDS: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

APS: Atenção Primária à Saúde 

AE: Auxiliares de Enfermagem 

AIDPI: Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância 

BIREME: Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde 

CFM: Conselho Federal de Medicina 

CIB: Comissão Intergestores Bipartite 

CLT: Consolidação das Leis do Trabalho 

CMS: Conselho Municipal de Saúde 

CNRM: Comissão Nacional de Residência Médica 

COREN: Conselho Regional de Enfermagem 

CRM: Conselho Regional de Medicina   

COSEMS: Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde 

DAB: Departamento de Atenção Básica do SUS 

DATASUS: Departamento de Informática do SUS 

DRS: Diretoria Regional de Saúde 

DST: Doenças Sexualmente Transmissíveis   

EAD: Educação à Distância 

ESF: Equipe de Saúde da Família 

ESP: Escola de Saúde Pública 

FEPAFEM: Federação Pan-Americana de Associações de Faculdades e Escolas de Medicina 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDA: Integração Docente-Assistencial 
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ISC: Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia 

MS: Ministério da Saúde 

NATES: Núcleo de Assessoria, Treinamento e Estudos em Saúde da Universidade Federal de Juiz de 

Fora 

NEPP/UNICAMP: Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade Estadual de Campinas 

NESUR: Núcleo de Economia Social, Urbana e Regional da Universidade Estadual de Campinas 

NOAS: Norma Operacional de Assistência à Saúde do SUS 

NOB: Norma Operacional Básica do SUS 

OMS: Organização Mundial de Saúde 

ONG: Organização Não-Governamental 

OPAS: Organização Pan-Americana de Saúde 

PAB: Piso de Atenção Básica 

PACS: Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

PROFAE: Projeto de Profissionalização de Trabalhadores da Área de Enfermagem 

PSF: Programa de Saúde da Família 

SADT: Serviços de Apoio à Diagnose e Terapia  

SES: Secretaria de Estado da Saúde 

SF: Saúde da Família 

SIA/SUS: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

SIAB: Sistema de Informação da Atenção Básica 

SM: Salário Mínimo 

SMS: Secretaria Municipal de Saúde 

SUS: Sistema Único de Saúde 

UBS: Unidade Básica de Saúde 
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