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APRESENTAÇÃO

As reformas e reorganização no nível da Atenção Primária à Saúde (APS) no estado de 
Minas Gerais estão sendo implementadas por meio do Plano Diretor da Atenção Primária à 
Saúde (PDAPS), que tem como objetivo a organização da Atenção Primária nos municípios e 
microrregiões do estado. 

O Conass, considerando seu papel na disseminação de informações, produção e difu-
são de conhecimento, inovação e incentivo à troca de experiências e de boas práticas, firmou 
convênio com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais com a finalidade de avaliar a 
estratégia adotada naquele estado, tanto em termos de melhoria nos serviços prestados na 
APS quanto em relação ao seu impacto no ideário da população. Em vista disso, o Conselho 
desenvolveu o seguinte estudo: “Avaliação do impacto do Plano Diretor da Atenção Primária à 
Saúde em duas microrregiões do estado de Minas Gerais”.

Essa publicação apresenta os resultados desse estudo esperando contribuir com o 
fortalecimento da APS, enquanto eixo estruturante das redes regionalizadas e integradas de 
atenção à saúde no SUS. 

Wilson Duarte Alecrim
Presidente do CONASS
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1 - INTRODUÇÃO

As iniciativas de reforma e reorganização dos cuidados básicos à saúde decorrem de 
um longo processo, que tem como ponto de referência a Conferência Internacional sobre 
Cuidados Primários de Saúde, realizada em 1978. Nessa data, fica estabelecido, por meio da 
Declaração de Alma Ata (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2012), que a saúde da 
população mundial deve permiti-la uma vida social e economicamente produtiva. Definem-se 
também os cuidados básicos como elemento central no acesso à saúde e na redução da desi-
gualdade do estado de saúde da população. 

Os cuidados primários em saúde são considerados essenciais e universais, e devem es-
tar disponíveis, portanto, aos indivíduos, às famílias e à comunidade, “[...] mediante sua plena 
participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter [...]” (ORGANIZAÇÃO 
PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2012). A Declaração destaca ainda que os cuidados primários 
“fazem parte integrante do sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o 
foco principal [...]”. Por fim, caracterizam-se como “[...] o primeiro nível de contato dos indivídu-
os, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde [...] e constituem o primeiro 
elemento de um continuado processo de assistência à saúde”.

O desenvolvimento, por parte do Ministério da Saúde, do Programa de Saúde da Fa-
mília (PSF), hoje denominado Estratégia de Saúde da Família (ESF), especialmente no final da 
década de 1990, teve por objetivo a organização da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil. 
Esse processo de reformulações e mudanças na APS se pauta nos princípios da atenção primá-
ria, isto é, acesso universal aos serviços de saúde, cuidado contínuo — longitudinalidade — e 
integral, além da coordenação dos diversos serviços de saúde e da orientação familiar e comu-
nitária. Este último estabelece como foco a avaliação e a intervenção baseada nas necessida-
des individuais e da comunidade, reconhecendo o contexto familiar como decisivo nas ações 
de prevenção e cuidado continuado.

As reformas e reorganização no nível da atenção primária em Minas Gerais estão sendo 
desenvolvidas por meio do denominado Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde (PDAPS), 
definido como estratégia de implantação do Programa Saúde em Casa. O referido Plano tem 
como propósito a organização da Atenção Primária à Saúde nos municípios e microrregiões do 
estado. Tendo em vista sua relevância para a APS, destaca-se que sua efetiva implantação está 
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vinculada a uma avaliação sistemática. Em outras palavras, é necessário, como exposto ante-
riormente, avaliar essa estratégia, tanto em termos de melhoria nos serviços prestados quanto 
em relação ao impacto no ideário da população. 

2 - JUSTIFICATIVA

O estabelecimento de políticas e estratégias no campo da saúde pública nem sempre 
representa mudanças imediatas e efetivas, assim como podem não atender às expectativas e 
necessidades dos usuários. Somado a isso, temos, no Brasil, historicamente, um contexto de 
desigualdades e diferenças sociais que torna ainda mais premente a avaliação dos serviços 
de saúde. Avaliar é então um processo fundamental para o delineamento da capacidade de 
reposta no âmbito das políticas, programas e serviços de saúde (FACCHINI et. al, 2008).

Segundo Harzheim et al. (2006), as estratégias públicas de reforma dos sistemas de saú-
de utilizam a APS como modalidade para alcançar maior efetividade e eficiência na atenção 
à saúde. Assinalam, portanto, que uma avaliação rigorosa dessas estratégias é fundamental 
para a definição de políticas públicas de saúde. Outros aspectos vinculados à avaliação da APS 
são os custos da assistência médica e a questão da descentralização e das responsabilidades 
articuladas entre as diferentes esferas governamentais, o setor privado e os usuários (IBAÑEZ 
et al., 2006).

Ainda segundo esses autores, não apenas a preocupação com os resultados em saúde 
norteiam os modelos de avalição da APS. Consideram a importância da atenção primária na 
viabilidade dos sistemas de saúde, isto é, os custos com o tratamento de maior complexida-
de, como internações hospitalares e procedimentos terapêuticos mais sofisticados têm levado 
tanto o nível público, quanto o privado, a proporem mudanças que colocam a atenção primá-
ria como referência na prevenção e tratamento de condições crônicas (IBAÑEZ et al., 2006).

3 - OBJETIVOS

Foi desenvolvido um estudo em duas microrregiões do estado de Minas Gerais com o 
objetivo de avaliar o impacto do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde da Secretaria de 
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Estado da Saúde — SES-MG. Procurou-se, ainda, identificar a percepção da população a respei-
to da efetividade da Atenção Primária à Saúde e avaliar processos de trabalho dos profissionais 
da Equipe de Saúde da Família (ESF), assim como a organização, a estrutura e o gerenciamento 
das Unidades Básicas de Saúde.

4 - REFERENCIAL TEÓRICO

Pode-se considerar que é a partir da necessidade governamental de racionalização dos 
custos da assistência em saúde que surge o contexto das ações de atenção primária. A racio-
nalidade no uso dos serviços de saúde, de forma a torná-los mais produtivos, menos custosos 
e mais abrangentes (IBAÑEZ et al., 2006) é hoje uma premissa no âmbito das políticas e gestão 
em saúde. Sendo assim, considera-se que, por meio do nível básico de atenção, são conecta-
dos outros níveis do cuidado, pressupondo uma rede integrada de serviços de saúde.

 
A atenção primária vem ganhando espaço e centralidade na reforma dos sistemas de 

saúde em todo o mundo e torna-se mais efetiva à medida que busca por maior resolutividade 
dos sistemas e por descentralização das atividades e responsabilidades, compartilhadas entre 
esferas governamentais, setor privado e usuários (IBAÑEZ et al., 2006; HARZEIN et al., 2006). 
Reformas no âmbito da APS trouxeram alterações significativas na alocação de recursos para 
a assistência médica, reduzindo gastos com atenção hospitalar, fomentando o uso racional de 
recursos tecnológicos mais especializados; considera-se ainda o incremento de ações de pro-
moção e prevenção, tanto ambulatorial como domiciliar e comunitária (IBAÑEZ et al., 2006).

 
A descentralização da rede de saúde, a valorização de determinados princípios e os 

diferentes níveis da atenção envolvem uma série de pressupostos e fatores que, articulados, 
estruturam todo o processo pelo qual se dá tanto o acesso do paciente à rede quanto a pres-
tação de serviço. Logo, a análise de qualquer intervenção ou de políticas governamentais re-
lativas à Atenção Primária à Saúde, tomando por base os autores pesquisados, deve partir 
dos princípios norteadores da atenção básica, segundo definição da Organização Mundial de 
Saúde. Tais princípios estão assim definidos: acessibilidade, integralidade, longitudinalidade, 
coordenação, orientação familiar e orientação comunitária.

 
De acordo com Travassos, Oliveira e Viacava (2006), o termo “acesso”, no contexto dos 

serviços de saúde, está relacionado à possibilidade de utilizá-los. Em outras palavras, acesso 
expressa características da oferta que facilitam ou obstruem a capacidade das pessoas usarem 
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serviços de saúde quando deles necessitam.  
A integração envolve uma rede de serviços com distintos níveis de complexidade e de 

competências, na qual se coordenam diferentes ações com o objetivo de atender ao conjunto 
de cuidados demandados por um indivíduo (SALA et al., 2011). Já a longitudinalidade tem sido 
considerada característica central e exclusiva da Atenção Primária à Saúde (CUNHA; GIOVA-
NELLA, 2011), envolvendo o acompanhamento do paciente ao longo do tempo, com ênfase 
nas condições crônicas e cuidados preventivos. Nesse acompanhamento, está implícita uma 
relação terapêutica caracterizada pela responsabilidade do profissional de saúde em propiciar 
confiança e cuidado integral ao usuário.

Segundo Starfield (2002), a coordenação é um princípio que implica continuidade das 
ações em saúde entre os serviços e os diferentes níveis de atenção. O que pode ser desen-
volvido pelo próprio profissional, por meio do encaminhamento, por exemplo, ou mediante 
prontuários médicos integrados. A coordenação abarca ainda a identificação de problemas 
relativos à integralidade do cuidado, o qual deve ser assegurado ao indivíduo. 

A atenção à saúde centrada na família (orientação familiar) é necessária para atender 
às necessidades do indivíduo, de forma integral. Portanto, para garantir integralidade, deve-se 
considerar o contexto familiar e seu potencial de cuidado, incluindo o uso de ferramentas de 
abordagem familiar. Neste sentido, surge a orientação comunitária, que engloba o conheci-
mento pela equipe de profissionais, das necessidades comunitárias, obtido por meio de dados 
epidemiológicos e pelo contato direto com a comunidade. Esses dois princípios têm também 
papel fundamental no planejamento e avaliação dos serviços (STARFIELD, 2002).

Esses pressupostos fundamentam o presente trabalho e orientam as   análises e consi-
derações acerca da avaliação do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde da SES-MG. Desta 
forma, com base nesses princípios teórico-técnicos, foi necessária a eleição de um instrumento 
que mensurasse a extensão da atenção primária à saúde, segundo os princípios da APS. 

5 - METODOLOGIA

Fizeram parte do estudo seis municípios das microrregiões de Divinópolis e de Januária. 
A primeira está localizada na região centro-oeste de Minas Gerais e a segunda faz parte da 
região norte do estado. Foram definidas essas duas microrregiões por refletirem a diversidade 
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geográfica, social e econômica do estado. Considera-se que tal diversidade implique em 
realidades e características específicas quanto à Atenção Primária à Saúde — APS, aspecto de 
grande relevância em estudos sobre esse tema.

 
O critério para definição dos municípios que fariam parte da pesquisa foi o populacio-

nal, definindo-se os municípios de Januária, Itacarambi e Cônego Marinho (microrregião de 
Januária) e Divinópolis, Santo Antônio do Monte e São Sebastião do Oeste (microrregião de 
Divinópolis), que representam, respectivamente, o município de maior população, o de média 
população e o de menor população, podendo também ser considerados representativos da 
realidade sociodemográfica e econômica dos demais municípios de cada microrregião. 

Este estudo foi realizado por meio da aplicação de questionário, composto por ques-
tões que permitissem avaliar a melhoria nos serviços prestados e a sua adequação aos princí-
pios fundamentais da APS. O universo da pesquisa foi composto, portanto, por profissionais 
da Estratégia de Saúde da Família (médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde) e 
usuários cadastrados nas unidades da Atenção Primária à Saúde (SES-MG). A amostra final foi 
de 2.102 usuários (população: 335.962) e de 128 profissionais (população:421). O nível de con-
fiança estabelecido foi de 95%; e o intervalo de confiança das amostras, de 5≈15%.

Com relação aos instrumentos para coleta de dados, utilizou-se como referência na ela-
boração dos questionários o PCATool (BRASIL,2010), indicado pelo Ministério da Saúde como 
instrumento de avaliação da APS. Utilizou-se ainda na construção desses instrumentos material 
didático aplicado nas Oficinas de implantação do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde 
da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (ESP/MG, 2008), bem como dados extraídos 
da literatura especializada (CONILL, 2002; FACCHINI et al., 2006; FACCHINI et al., 2008; IBAÑEZ 
et al., 2006; SALA; NEMES; COHEN, 1998; SZWARCWALD; MENDONÇA; ANDRADE, 2006). 

Os questionários finais contam com perguntas adaptadas do PCATool e permitem uma 
avaliação global da acessibilidade, coordenação,  longitudinalidade, integralidade e orientação 
familiar e comunitária, tanto na perspectiva dos profissionais quanto na dos usuários. A adap-
tação das questões visou atender à proposta de avaliar a APS em Minas Gerais, com ênfase na 
implantação do Plano Diretor da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais — SES-MG.

 A elaboração dos instrumentos contou com três  etapas: (1) escolha de questões do 
PCATool mais relevantes aos objetivos da pesquisa, levando-se em consideração, ainda, a ex-
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tensão do PCATool, em face das limitações da pesquisa; (2) adaptação e reformulação de parte 
das questões escolhidas, considerando-se a estrutura linguística do PCATool contra caracterís-
ticas escolares e sociais dos usuários da APS; (3) elaboração de questões relacionadas ao Plano 
Diretor de Atenção Primária à Saúde da SES-MG. 

Os instrumentos englobam, além dos questionários, um cartão de resposta (para a apli-
cação dos questionários aos usuários), um check-list, (para avaliar a estrutura das UBS, elaborado 
segundo a Resolução nº 1.797 da SES-MG, de 13 de março de 2009) e um roteiro de entrevista 
(para os gestores). Foram elaborados questionários específicos para cada categoria pesquisada: 
questionário de 40 itens para profissionais graduados (médicos e enfermeiros); de 22 itens para 
agentes comunitários de saúde; e de 33 itens para o usuário da APS. O questionário dos médicos 
e enfermeiros possui itens comuns ao aplicado para os agentes comunitários de saúde, embora 
esse último seja mais conciso, tendo em vista as funções específicas desses profissionais. 

A forma de aplicação foi diferenciada. Para médicos, enfermeiros e agentes comunitá-
rios de saúde, optou-se pela autoaplicação, com o objetivo tanto de agilizar o processo de co-
leta de dados quanto de garantir maior privacidade na avaliação feita pelos profissionais. Com 
relação aos usuários, tendo em vista a variação da escolaridade da população investigada, os 
questionários foram aplicados por auxiliares de pesquisa, treinados pela equipe responsável 
pe  estudo. Ainda em relação à estrutura dos questionários, foi mantido o formato do PCATool, 
de Escala Likert, com valores variando entre 4 e 0. 

Os dados foram analisados por meio da média dos escores relativos a cada um dos 
fatores (acessibilidade, longitudinalidade, coordenação,  orientação familiar e orientação co-
munitária). Foi utilizado o programa estatístico SPSS – versão 20. O teste estatístico aplicado à 
comparação entre as médias foi a análise de variância (ANOVA). O fator integralidade foi avalia-
do por meio de uma listagem de serviços, em relação à qual o entrevistado deveria responder 
se estava disponível ou não em sua Unidade de Saúde. Sendo assim, a análise desse fator foi de 
cunho descritivo e qualitativo, assim como a análise da estrutura das UBS. Para as entrevistas 
com os gestores, foi utilizada a análise temática, também de cunho qualitativo.
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6 - RESULTADOS

USUÁRIOS

Com relação à caracterização da amostra de 2.102 usuários, as variáveis investigadas fo-
ram: sexo, idade, profissão e pessoa(s) com a qual reside. A grande maioria dos usuários da APS 
corresponde a mulheres, totalizando 76,3%. A média de idade das mulheres é de 42 anos, com 
faixa de maior concentração situada dos 30 aos 50 anos. A média de idade dos homens é de 47 
anos. 

Esses dados corroboram outros estudos sobre APS, que indicam uma maior utilização das 
unidades de atenção primária pelas mulheres. Pinheiro et al. (2002), em um estudo acerca do gê-
nero, morbidade e utilização de serviços de saúde no Brasil, afirmam que, embora vivam mais que 
os homens, as mulheres relatam mais morbidade e utilizam mais os serviços de saúde. Segundo 
Travassos et al. (2002), há uma tendência, por parte das mulheres, em avaliar seu estado de saúde 
de forma mais negativa; indicam ainda que as mulheres relatam mais doenças crônicas que os 
homens. 

Quase a totalidade dos usuários (97,3%) afirma morar “com a família”; apenas 2,4% dos usu-
ários responderam que moram sozinhos. Esse aspecto merece atenção, uma vez que se refere a 
características populacionais relevantes para a APS, especialmente quanto aos indicadores orien-
tação familiar e orientação comunitária.

A amostra foi composta por um conjunto bem diversificado de profissões, entre os quais 
se destacam as domésticas e os auxiliares de serviços gerais, que correspondem a 21,2% e 8,8% 
da amostra, respectivamente. Cerca de 13% dos usuários se identificaram, quanto a essa variável, 
como “do lar” e 11,8% como “aposentados”. Essas quatro categorias foram as mais representativas.

Além das variáveis citadas, o questionário contou ainda com questões sobre a procura de 
serviços de saúde. Na Figura 1, observa-se que a resposta mais frequente dada pelo usuário à ques-
tão “Onde busca atendimento quando tem problemas de saúde?” foi a UBS. Esse resultado é favo-
rável à avaliação da APS em termos de acessibilidade e aponta, ainda, uma possível mudança no 
ideário da população quanto ao papel da atenção primária na resposta à sua demanda por serviços 
e atendimento em saúde.

                   

nota técnica_17_2012.indd   15 19/07/2012   16:36:58



16

Figura1: Procura por atendimento - Usuários

Outro dado que corrobora essa possível mudança nos serviços de referência do usuário 
é a questão relativa a “Quando sua unidade de saúde está fechada e você fica doente, onde 
busca atendimento?”. A indicação de que o usuário procura os serviços de pronto atendimen-
to quando sua a unidade de saúde está fechada encontra-se congruente com a estrutura das 
redes de atenção (Figura 2). 
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Figura 2: Procura por atendimento quando a UBS está fechada 
 

Quanto à análise dos indicadores propostos nesta pesquisa, os dados da Tabela 1 apre-
sentam a média dos pontos dos usuários atribuídos a cada um dos indicadores da APS, em 
uma escala de 0 a 4. Observa-se que acessibilidade, longitudinalidade e coordenação apresen-
tam escores mais altos que orientação familiar e orientação comunitária. 

Tabela 1: Escores médios – Usuários
Média Desvio-padrão Nº

Acessibilidade 2,9675 ,46811 2.102
Longitudinalidade 2,9678 ,49359 2.102
Coordenação 2,9297 ,67598 2.100
Orientação familiar e orientação 
comunitária

2,5164 ,69520 2.102
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A diferença entre as médias dos escores pode ser considerada significativa, segundo 
análise de variância (ANOVA), que apontou valores de p. inferiores a 0,05. A Figura 3 representa 
a variância encontrada entre os fatores, em que se observam as orientações familiar e comuni-
tária como o pior indicador avaliado.

Figura 3: Diferença de média entre fatores - Usuários

  

Mesmo sendo elemento central na implementação da ESF, as orientações familiar e co-
munitária não apresentaram, nos dados relativos aos usuários, desempenho compatível com o 
papel delas neste contexto, o que pode estar associado a diferentes aspectos. Resultados simi-
lares foram obtidos por Ibañez et al. (2006), em estudo realizado no estado de São Paulo. Neste, 
os escores relacionados à coordenação e às orientações familiar e comunitária são menores 
que os demais fatores analisados. Os autores sugerem aspectos relativos à atenção direta do 
usuário como mais bem avaliados, enquanto que aqueles cuja natureza requer mudanças de 
ordem cultural e comportamental são avaliados de forma insatisfatória. 
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É importante observar esse dado, tanto em termos de uma análise contingencial do 
PDAPS quanto de sua continuidade, uma vez que um de seus principais objetivos é a atenção 
à família e uma maior integralidade e coordenação dos serviços e cuidados básicos aproxi-
mando os profissionais da comunidade, propiciando um incremento nas ações de prevenção 
e educação em saúde.

Com relação à integralidade, a análise desse indicador foi realizada de forma diferencia-
da. O instrumento utilizado contou com uma listagem de serviços, em relação à qual o usuário 
deveria indicar se estava ou não disponível na UBS. Portanto, a integralidade não foi avaliada 
no formato de Escala Likert, sendo sua análise de caráter descritivo. 

Embora tenha sido avaliada apenas em termos da disponibilidade dos serviços, tendo 
em vista aspectos estruturais e logísticos da pesquisa, é importante destacar que a concepção 
de integralidade comporta a perspectiva de análise proposta. De acordo com Sala et al. (2011), 
a Integralidade pode ser entendida a partir de diferentes perspectivas. Os autores explicitam 
que, enquanto “atendimento integral”, a Integralidade refere-se prioritariamente às atividades, 
preventivas e de promoção à saúde, disponíveis.

A partir dos dados analisados nesta pesquisa, entende-se que o conhecimento da po-
pulação pesquisada relativo à disponibilidade ou não dos diferentes serviços pode, de forma 
geral, ser considerado satisfatório. Na Figura 4, visualizam-se como serviços mais “conhecidos”, 
aqueles considerados essenciais, tais como vacinas, saúde bucal, exame preventivo e cuidados 
pré-natais. 
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Figura 4: Serviços disponíveis nas UBS – Usuários

 

Deve-se, no entanto, considerar que a avaliação da disponibilidade de alguns serviços está 
suscetível a variáveis, tais como escore da população masculina que não tem acesso direto aos 
serviços em questão. Todavia, os dados identificados na Figura 4 merecem análise continuada, 
uma vez que refletem aspectos relativos à mudança cultural da população, assim como a ou-
tros fatores da APS, tais como coordenação e orientações familiar e comunitária.

PROFISSIONAIS – MÉDICOS E ENFERMEIROS

As variáveis relativas à caracterização da amostra foram: sexo, idade, vínculo de traba-
lho, tempo de atuação e formação específica para atuar na APS. O número de médicos en-
trevistados foi 23; e de enfermeiros, 33. Observa-se uma distribuição inversa com relação à 
variável “sexo”, corroborando o perfil ocupacional desses profissionais, no qual prevalece o 
sexo masculino entre médicos, enquanto na enfermagem, são mais frequentes profissionais 
do sexo feminino. Quanto à idade, a média é de 40 anos. 
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Na variável “vínculo de trabalho”, há uma distribuição homogênea; dos 55 entrevista-
dos, 28 são concursados e 27 contratados. Na Figura 5, estão representados os dados relativos 
ao vínculo de trabalho, relacionados com a profissão. Observa-se uma diferença entre médicos 
e enfermeiros, caracterizada por maior prevalência de contratados entre os médicos. 

Figura 5 – Tipo de vínculo x Profissão

 

O tempo de trabalho foi mensurado em meses. Na Tabela 2, são descritos a média de 
idade (em anos) e o tempo de atuação (em meses). A média do tempo de trabalho dos pro-
fissionais é em torno de cinco anos na ESF, sendo a média de permanência na UBS em que 
trabalham de quatro anos, aproximadamente. No entanto, o desvio-padrão indica alto índice 
de variabilidade, respaldando a hipótese de que é possível encontrar tanto profissionais jo-
vens quanto aqueles estabelecidos há alguns anos (Tabela 2). Os dados relativos ao tempo de 
trabalho devem ser considerados, portanto, na análise do impacto do PDAPS, uma vez que 
parte desses profissionais pode estar defasada em relação ao treinamento efetuado, quando 
da implantação do Plano Diretor.
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Tabela 2 – Tempo de atuação

 Idade Há quanto tempo 
você trabalha na ESF?

Há quanto tempo 
você trabalha nesta 
UBS?

Nº 56 52 46
Média 40,55 65,12 46,02
Desvio-padrão 13,718 58,036 52,424

Já os dados da Figura 6 indicam diferenças entre os profissionais quanto à formação es-
pecífica para atuar na ESF. Observa-se uma assimetria entre a formação específica dos médicos 
e a dos enfermeiros. Enquanto os primeiros, majoritariamente, não possuem formação para 
atuar na APS, um número significativo de enfermeiros apresenta formação específica em ESF.

No estudo realizado por Leão e Caldeira (2011), sobre atributos da APS e qualificação 
profissional, verificou-se que as equipes da ESF que possuem profissionais com residência 
em medicina de família e comunidade ou residência multiprofissional em saúde da família 
apresentam melhor desempenho na avaliação dos atributos da APS. Resultados como esse 
corroboram a importância da qualificação profissional para serviços mais efetivos e de maior 
qualidade no âmbito da APS.

Figura 6 – Formação específica
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A análise dos indicadores propostos nesta pesquisa, para os profissionais, foi feita em 
comparação com a média dos usuários. A comparação entre as médias, nos quatro indicado-
res avaliados, aponta valores maiores para os profissionais. Em outras palavras: acessibilidade, 
longitudinalidade, coordenação, orientação familiar e orientação comunitária foram mais bem 
avaliados por profissionais — médicos e enfermeiros, em comparação com os usuários.

Em estudo realizado por Ibañez et al. (2006), os autores também identificaram diferen-
ças entre a avaliação dos usuários, em comparação com os profissionais. Assim como no pre-
sente estudo, o indicador orientação familiar e orientação comunitária foi mais bem avaliado 
pelos profissionais. Os autores apontam que os indicadores com pior avaliação por parte do 
usuário, em especial esse último, estão relacionados a aspectos da inter-relação entre usuários 
e serviços de saúde incompletos ou mal estruturados, motivando baixa valorização do sistema 
de atenção à saúde.   

Leão e Caldeira (2011) destacam que diferentes estudos registram que os usuários ten-
dem a avaliar os serviços de saúde de maneira menos favorável do que gestores ou profissio-
nais que atuam na área. Para Ibañez et al. (2006), tal fato reflete a concepção que a população 
construiu em relação aos serviços da APS. Os mesmos autores consideram ainda que a trans-
formação dessa realidade implica investimentos consistentes e persistentes, tanto em termos 
de capacitação de profissionais quanto em esforços para uma mudança cultural, englobando 
usuários, profissionais e gestores.

O último indicador avaliado foi integralidade. Assim como no caso dos usuários, o ques-
tionário contou com uma listagem de serviços e a avaliação referia-se à disponibilidade ou não 
de cada um dos itens elencados. Os dados relativos à integralidade, na perspectiva de profis-
sionais — médicos e enfermeiros — são apontados na Figura 7. 
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Figura 7: Fator Integralidade de acordo com os profissionais

 

Os itens com maior frequência são vacinas, saúde bucal, exame preventivo e cuidados 
pré-natais. Podem ser observados, por meio de análise comparativa, que os serviços mais ci-
tados foram os mesmos identificados pelos usuários. No entanto, o item “prevenção de câncer 
de colo de útero” foi considerado disponível por todos os profissionais. Os serviços de saúde 
bucal, solicitação de teste anti-HIV e cuidados pré-natais têm uma frequência maior entre os 
profissionais, em comparação com os usuários. Como sugerido anteriormente, diferentes vari-
áveis podem estar relacionadas aos resultados obtidos, com destaque para o nível de conheci-
mento da população em relação aos serviços oferecidos na APS.

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE — ACS

Entre os 71 agentes comunitários de saúde entrevistados, 85,9% são mulheres e 14,1% 
do sexo masculino. A média de idade é de 35 anos. Embora o tempo de trabalho na ESF não 
varie muito entre médicos, enfermeiros e agentes de saúde, é importante observar algumas 
especificidades na atuação do agente de saúde e sua inserção na rede.
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Com relação aos indicadores avaliados, o questionário dos ACS contou com itens 
relativos apenas à acessibilidade, orientação familiar, orientação comunitária e integralidade. 
Diferentemente dos instrumentos utilizados com usuários e profissionais (médicos e enfermeiros), 
a integralidade foi analisada no formato Escala Likert, variando de 0 a 4, como nos demais itens 
dos questionários. Assim como no caso dos usuários e dos demais profissionais, o indicador 
com pior desempenho, na perspectiva dos ACS, foi o da orientação familiar e o da orientação 
comunitária. 

Figura 8: Média dos escores – ACS

 

Entre as três categorias, as maiores médias para os indicadores avaliados estão entre 
os ACS. Na Figura 8, está representada a diferença entre as médias dos escores referentes à 
acessibilidade, orientação familiar, orientação comunitária e integralidade, em que pode ser 
observada a média mais baixa para orientação familiar e orientação comunitária. Como apon-
tado anteriormente, as diferenças entre as categorias pesquisadas sugerem, no caso de ACS, 
especificidades do trabalho deste profissional como um dos aspectos que justifique médias 
mais altas. Segundo Duarte, Silva e Cardoso (2007), os agentes possuem papel muito específi-
co, pois convivem com a realidade e as práticas de saúde com as quais trabalham, e em muitos 
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casos são parte dela. Destacam-se, portanto, sua proximidade com a comunidade e o dia a dia 
dos usuários, que podem interferir em sua avaliação, mesmo que de forma implícita.
 
 Entretanto, mesmo que melhor avaliado pelos ACS, o indicador orientação familiar 
e orientação comunitária foi também o que obteve pior desempenho entre os três fatores 
avaliados. Considerando esse indicador parte prioritária do trabalho do ACS, mais uma vez, 
destaca-se a necessidade e importância da capacitação profissional no desenvolvimento da 
APS e do PDAPS. Por fim, quando comparados os escores das três categorias investigadas no 
indicador orientação familiar e orientação comunitária, observa-se que esse foi mais bem ava-
liado pelos profissionais médicos e enfermeiros. 

Figura 9: Comparação entre categorias – Orientação familiar e orientação comunitária

Em estudo realizado em Minas Gerais, no município de Montes Claros, acerca da relação 
entre qualificação profissional e APS, Leão e Caldeira (2011) destacam, assim como em outros 
estudos citados, a necessidade de mudanças na formação dos recursos humanos na área da saú-
de, especificamente para a ESF. Sugerem que as mudanças no âmbito da APS e a proposta desse 
modelo assistencial parecem exigir reformulações na formação e atuação dos profissionais. Estes 
devem estar voltados para a “produção do cuidado e de um novo fazer em saúde”.
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GESTORES

A avaliação do impacto do programa de implantação do PDAPS, objeto deste estudo, 
englobou diferentes categorias e níveis de análise. Além dos princípios da APS, investigados 
por meio dos questionários embasados no PCATool, já discutidos, considerou-se a necessida-
de de um levantamento relativo à perspectiva dos gestores, especialmente quanto aos aspec-
tos específicos do Plano Diretor, tendo em vista o papel da gestão local na implementação e 
continuidade de suas diretrizes. Foi elaborado e encaminhado aos seis gestores municipais 
(Secretários de Saúde) um roteiro de entrevista englobando os seguintes temas: (1) implanta-
ção e resultados do PDAPS, (2) suporte aos municípios, (3) função da APS na saúde, utilizando-
-se de análise qualitativa. 

Com relação ao tema “implantação e resultados do PDAPS”, todos os seis gestores afir-
maram que foi inserido o Plano Diretor. No entanto, com relação aos resultados obtidos a par-
tir da implantação, há uma maior divergência na perspectiva dos entrevistados, considerada 
como decorrente de realidades sociais e políticas próprias de cada município. 

Em termos gerais, os gestores consideram que o PDAPS teve impacto, em termos de 
desempenho da APS e de melhoria nos serviços a ela vinculados. Um dos gestores abordou, 
quanto ao impacto do PDAPS, suas diretrizes mais gerais, destacando benefícios do mapea-
mento, planejamento territorial e sensibilização dos profissionais para ações planejadas de 
saúde. Os demais parecem focar em aspectos mais específicos: dois dos gestores entrevistados 
destacaram as melhorias no atendimento a partir da agenda programada. Outro enfatizou o 
impacto da capacitação dos profissionais na otimização dos processos de trabalho. Destacam-
-se, ainda, melhorias quanto ao acesso e acolhimento (citadas por três dos seis gestores), bem 
como quanto ao tempo de espera, e maior aproximação entre profissionais e usuários (citadas 
por dois gestores). 

O tema da implantação, proposto no roteiro de entrevista, abarcou também aspectos 
relativos a dificuldades de efetivar as diretrizes do plano e de seu impacto na fragmentação 
sistêmica da saúde. Quanto ao último, os seis gestores consideram que o PDAPS não foi reso-
lutivo com relação à fragmentação do sistema. “Acredita-se que houve melhoras, mas, de fato, 
não aconteceram totalmente” (Entrevista 1). 

nota técnica_17_2012.indd   27 19/07/2012   16:37:03



28

Outros argumentos merecem ser destacados: “O PDAPS melhorou o problema da frag-
mentação da assistência dentro das equipes, no entanto, dentro do sistema como um todo 
ela ainda persiste” (Entrevista 3); “[...] ainda não conseguimos realizar um dos princípios do 
SUS, que é a integralidade da assistência ao usuário” (Entrevista 5). Observa-se, portanto, que 
a fragmentação é um desafio para melhorias nos diferentes níveis da atenção, tendo impacto 
nos indicadores investigados neste estudo, em especial no que se refere à integralidade e à 
coordenação.  

As dificuldades para efetivar o Plano Diretor englobaram três esferas: gestão e infraes-
trutura, profissionais e população. Com relação à primeira, foram apontadas, por exemplo, di-
ficuldades decorrentes da “falta de monitoramento”, “cadastramento da população insatisfató-
rio” e “falta de insumos tecnológicos”. O aspecto mais vinculado às dificuldades na implantação 
do PDAPS refere-se aos profissionais. 

Foram indicados como problemas: “falta de educação continuada para os profissionais”, 
“dificuldade no trabalho em equipe”, “alta rotatividade dos profissionais”, “não adesão dos pro-
fissionais aos processos de trabalho”. Vale ressaltar que todos os aspectos relativos aos profis-
sionais estão articulados; percebe-se, por exemplo, que a adesão aos processos de trabalho e 
as atividades em equipe podem ser relacionadas à capacitação e à educação continuada. Por 
fim, um dos gestores considerou como problema na implantação do PDAPS o fato de a popu-
lação ainda estar centrada em um modelo curativo de saúde, sugerindo que a educação em 
saúde não se restrinja aos profissionais e também que a concepção do usuário ocupa espaço 
de destaque no desempenho da APS. 

O segundo tema analisado, “suporte aos municípios”, corrobora o papel da gestão na 
continuidade do PDAPS e de seu impacto nos resultados obtidos pela APS em cada município. 
Quando questionados com relação ao papel desempenhado pela Gerência Regional de Saúde 
(GRS) - no acompanhamento das ações da APS em cada um dos municípios, os gestores, de 
maneira geral, afirmaram que há uma boa relação entre gestão municipal e GRS. 

Entretanto, sinalizaram a necessidade de um acompanhamento mais sistemático com 
relação, especialmente, à capacitação dos profissionais e à orientação das ações em saúde. 
O relato de um dos entrevistados evidencia a avaliação feita pelos gestores: “precisamos de 
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ajuda e intervenção da GRS na atenção primária [...]. Mais suporte a cada unidade com visitas, 
orientações, treinamentos e capacitações.” (Entrevista 4).

O último tema abordado pelos gestores refere-se ao papel da APS na saúde. Os entre-
vistados reconheceram a importância da atenção primária para a gestão da saúde no muni-
cípio, considerando que essa se encontra estreitamente relacionada com os demais níveis de 
atenção. “É de grande importância, pois é a porta de entrada do usuário no sistema municipal de 
saúde” (Entrevista 5); na APS, “[...] são realizadas ações de promoção, prevenção e proteção à saú-
de, sendo de responsabilidade do município” (Entrevista 6). Os pontos destacados pelos gestores 
corroboram a indicação da literatura quanto à importância da integração, não apenas em termos 
de serviços, mas também na gestão da saúde (MIRANDA; CARVALHO; CAVALCANTE, 2012). 

Percebe-se que a avaliação da APS abrange usuários, profissionais e a gestão municipal 
e regional. A articulação desses diferentes setores e perspectivas da APS destacou-se como 
ponto fundamental neste estudo. Para Tanaka e Tamaki (2012), o próprio sentido de avaliação 
se encontra indissociável do processo de tomada de decisão, apontando, assim, a importância 
de sua aplicação no campo da gestão em saúde.

ESTRUTURA DAS UBS

Conforme exposto nos objetivos, este estudo visou uma avaliação geral das estruturas 
das Unidades de Saúde. O instrumento de coleta utilizado, indicado na metodologia, foi um 
check-list, elaborado segundo a Resolução nº 1.797, da Secretaria de Estado da Saúde de Mi-
nas Gerais. Essa resolução dispõe sobre o Programa Físico das Unidades Básicas de Saúde Tipo 
1, 2, 3 e das Unidades Básicas de Saúde de Apoio/UBS-Apoio.
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Tabela 3: Estrutura das Unidades de Saúde por Microrregião

Na Tabela 3 estão descritos todos os itens avaliados. São indicados os percentuais in-
tegrais, isto é, nela podem ser identificados tanto os itens presentes quanto os ausentes. Per-
cebe-se que a microrregião de Divinópolis apresentou percentuais melhores em termos de 
estrutura. Os percentuais indicados na Tabela 3 podem ser visualizados na Figura 10.

  | NOTA TÉCNICA |17/2012 

                                                                                                                 

31 

 

Itens 
Microrregião 

Divinópolis Januária 

Sala de espera 
Sim 90,0% 61,5% 
Não 10,0% 38,5% 

Sala de recepção e registro de 
pacientes/administração 

Sim 100,0% 92,3% 
Não ,0% 7,7% 

Sala de agentes comunitários 
Sim 35,0% 53,8% 
Não 65,0% 46,2% 

Sanitário para pacientes 
Sim 100,0% 84,6% 
Não ,0% 15,4% 

Sala para guarda de 
medicamentos 

Sim 77,5% 100,0% 
Não 22,5% ,0% 

Sala de curativos 
Sim 95,0% 100,0% 
Não 5,0% ,0% 

Sala de vacinação 
Sim 97,5% 76,9% 
Não 2,5% 23,1% 

Consultório ginecológico com 
sanitário 

Sim 75,0% 61,5% 
Não 25,0% 38,5% 

Consultório odontológico 
Sim 97,5% 61,5% 
Não 2,5% 38,5% 

Sala de cuidados 
básicos/urgência e 
emergência 

Sim 15,0% 53,8% 

Não 85,0% 46,2% 

Sala de lavagem e desinfecção 
de materiais 

Sim 20,0% 84,6% 
Não 80,0% 15,4% 

Depósito de material de 
limpeza (DML) 

Sim 85,0% 84,6% 
Não 15,0% 15,4% 

Copa 
Sim 95,0% 84,6% 
Não 5,0% 15,4% 

Abrigo reduzido de resíduos 
sólidos 

Sim 45,0% 23,1% 
Não 55,0% 76,9% 

Sala para agentes de controle 
de endemias 

Sim 7,5% 7,7% 
Não 92,5% 92,3% 

 

 

  

 

 

Figura 10: Estrutura das UBS por Microrregião 
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Figura 10: Estrutura das UBS por Microrregião
 

Embora a avaliação da Estrutura das UBS seja apenas de caráter descritivo, é possível 
uma análise comparativa em que são observados, como citado anteriormente, melhores per-
centuais na microrregião de Divinópolis. Entretanto, destacam-se os mesmos itens com baixa 
frequência nas duas microrregiões: “sala de lavagem e desinfecção de materiais”, “sala de cui-
dados básicos/urgência e emergência” e “sala de agentes comunitários”. 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre as considerações a serem feitas, destacam-se aquelas relativas ao processo de ava-
liação, com o intuito de apontar aqueles considerados pilares na avaliação da APS e também 
de políticas destinadas ao seu desenvolvimento, como é o caso do Plano Diretor de Atenção 
Primária à Saúde, objeto desta pesquisa. 

Os dados aqui apresentados, somados aos subsídios oferecidos pela literatura consulta-
da, indicam que a avaliação da APS, tendo em vista alguns de seus princípios e características, 
descritos neste estudo, devem englobar a perspectiva dos diferentes atores sociais envolvidos, 
com destaque para usuários e profissionais, assim como os diferentes níveis da gestão, embora 
este estudo tenha se pautado no estudo da gestão municipal. 

Com relação à primeira categoria investigada, justifica-se pelo seu papel na efetiva via-
bilidade de ações de prevenção e promoção de saúde. A perspectiva do usuário é considerada 
fundamental no processo de avaliação, pois se sabe que a atenção primária envolve mudanças 
de concepção acerca da saúde. 

No que concerne aos profissionais, seu papel no processo de avaliação pode ser consi-
derado uma baliza, no sentido de contrapor a percepção do usuário com a realidade instalada 
em torno desse. O fato de terem sido observadas diferenças entre essas duas categorias pesqui-
sadas, esperadas para este tipo de investigação, foi importante para avaliar papéis que, embo-
ra articulados e interdependentes, mostram ângulos distintos de um mesmo universo. Ainda 
com relação aos profissionais, a pesquisa apontou o processo avaliativo como imprescindível no 
acompanhamento e monitoramento dos processos de trabalho, decisivos para a manutenção 
dos resultados já alcançados pelo PDAPS, bem como em seu aprimoramento. 

Outro aspecto fundamental na elaboração de uma metodologia avaliativa é a estrutura, 
uma vez que processos de trabalho, assim como aspectos relativos à qualidade dos serviços e aten-
dimento ao usuário, estão condicionados à estrutura de funcionamento das unidades de saúde.

Por fim, destaca-se a importância de avaliar a atuação da gestão regional e local no de-
senvolvimento de ações e políticas voltadas para a APS. Considerando o que foi exposto pelos 
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gestores entrevistados, a articulação entre os diferentes níveis de gestão, somada a atuação do 
profissional e do usuário, tornam a APS uma realidade possível em termos de cuidado continu-
ado e de qualidade, resolutividade e racionalidade na gestão da saúde.
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