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RESUMO
Introdução – O trabalho com a determinação social da saúde no âmbito do
Programa Saúde da Família (PSF) é abordado pelo Ministério da Saúde como
estratégia de reorganização da atenção básica no sentido da integralidade. Ao
mesmo tempo, a filosofia holística do programa é tida pelos profissionais da
promoção da saúde como força sinérgica para o empoderamento comunitário e a
eqüidade social. No entanto, sabe-se ainda pouco sobre o trabalho com
determinantes sociais de saúde (DSS) no âmbito do PSF. A investigação desta
prática apresenta-se como importante estudo de caso sobre a integralidade de
serviços de atenção primária à saúde de base comunitária, além de representar um
estratégico foco de avaliação para o PSF. Objetivo – Analisar o estado atual do
trabalho com DSS no âmbito do Programa Saúde da Família do município de São
Paulo e discutir a viabilidade e a pertinência de seu desenvolvimento.
Metodologia – Adotando uma posição pragmática, o estudo utilizou-se de métodos
mistos de pesquisa divididos em duas fases seqüenciais de coleta e análise de
dados, ancoradas em uma estratégia seqüencial explanatória. A primeira fase,
majoritariamente quantitativa, contempla a coleta de dados quantitativos e
qualitativos através de inquérito com a população de gerentes das Unidades de
Saúde da Família do município de São Paulo. A segunda fase, unicamente de
caráter qualitativo, contempla a coleta de dados por intermédio de entrevistas semiestruturadas e grupos focais. Resultados – As ações do PSF dirigidas ao cuidado
com a doença apresentaram maior índice de freqüência e regularidade do que as
demais atividades do programa, porém, todos os grupos de atividades (biomédico,
psicológico, comportamental, social e estrutural) estão bem representados no PSF
do município. O trabalho com DSS se desenvolve em um contexto de bastante
diversidade e pouca regularidade. A variedade e o tipo de determinantes
trabalhados em cada unidade seguem um padrão de comportamento pelo qual
foram identificados três grupos de unidades (Negativista, Essencialista e Inclusivo)
quanto ao trabalho com DSS e dois grupos de DSS (Clássicos e Amplos). Os
esforços do programa para com o trabalho com DSS estão dirigidos para os DSS
Clássicos. Foi estabelecida relação entre os grupos de trabalho com DSS e as
coordenadorias

de saúde

do município.

As principais

barreiras para

o

desenvolvimento de iniciativas de trabalho com DSS no PSF do município são
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majoritariamente de ordem estrutural e institucional, enquanto os facilitadores são
de caráter individual. A pertinência do trabalho com DSS é colocada em dúvida
pelos profissionais do programa, mesmo aqueles que mais trabalham com a
determinação social da saúde. Conclusão – O trabalho com DSS no PSF do
município de São Paulo assume forma fluida e caráter extraordinário, o que
compromete a viabilidade deste tipo de trabalho. A discussão sobre a pertinência
das iniciativas, entretanto, deve superar: (1) a naturalização do seu estado atual, (2)
a mitificação do social, radicada no movimento da Reforma Sanitária Brasileira e (3)
argumentações ético-políticas, desassociadas da avaliação da eficiência das
estratégias de intervenção propostas. É necessário ainda o reconhecimento da
singularidade do setor saúde enquanto provedor de assistência médica, porém é
também necessário reconhecer singularidades contextuais do setor, como: (1) a
liderança do setor saúde para a eqüidade social, (2) o espaço que o PSF ocupa
enquanto equipamento de base territorial local e (3) a proporção do orçamento do
setor saúde. Recomendamos a qualificação das iniciativas de trabalho com DSS no
PSF no sentido de sua institucionalização, incluindo formas de gestão participativas
e programáticas, alocação de recursos humanos e financeiros e monitoramento e
avaliação das iniciativas propostas.

Descritores:

Programa

Saúde

da

Família,

Atenção

Determinantes Sociais de Saúde, Promoção da Saúde.

Primária

à

Saúde,
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ABSTRACT
Introduction – The work with social determination of health (SDH) under the
banner of the Family Health Program (FHP) is seen by the Brazilian Ministry of
Health as a key strategic lever to reorganize primary health care efforts into
integral care. At the same time, this program’s holistic approach is considered by
the health promotion professionals as a driver for community empowerment and
social equality. Little is known, however, about the work with SDH being carried on
under the FHP. The investigation of this practice represents a strategic point of
evaluation for the FHP, as well as an importance case study of the
comprehensiveness of community-based primary health care. Objective – To
identify, analyze and discuss the state of work with SDH under the banner of FHP
in the city of Sao Paulo. Methodology – Based on a pragmatic approach and
making use of a mix methods design, data was collected and analyzed in a two
step sequential process that reflected a sequential explanatory strategy. The first
step encompassed a mostly quantitative (but also qualitative) survey with the
population of FHP unit managers of the city of Sao Paulo. The second step, strictly
qualitative in nature, comprehended data collection through semi-structured
interviews and focal group discussions with central coordination staff, unit
managers and other health professionals of the FHP units. Results – Though FHP
actions that deal with disease treatment are not only the most frequent ones as
well as the ones that are performed with greater regularity, all types of actions
(biomedical, psychological, behavioral, social and structural) are being performed
by the FHP units in the city. The work with SDH is characterized by great diversity
and low regularity. The particular variety and specificity of SDH work that is
performed at each unit follow certain patterns that were identified and grouped
together – two sets of SDH (classical and broad) and three sets of units (inclusive,
essentialist and negativist) emerged. FHP efforts with SDH are mostly directed
towards the classical types of determinants. The nature of the relationship
between units that carry on work with SDH and central health coordination bodies
of the city was also examined. The main barriers for SDH work under FHP are
mostly structural and institutional in nature, while the key facilitator tends to be of
an individual nature. The appropriateness of working with SDH under FPH was put
to doubt by the program professionals, even by those who were most heavily
involved with initiatives related to the social determination of health. Conclusion –
The work with SDH in the city of Sao Paulo under the FHP has a fluid form and an
irregular character which hamper their feasibility. Discussions over the adequacy
of these actions should go beyond the simple normalization of their non-standard
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character

and

address

the

kind

of

initiatives

that

would

foster

their

institutionalization and allow for proper evaluation.
Descriptors – Family Health Program, Primary Health Care, Social Determinants of
Health, Health Promotion.
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INTRODUÇÃO
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Governos de todo o mundo buscam maneiras de reestruturar seus sistemas de saúde
para superar as iniqüidades, aumentar sua eficiência e a satisfação dos cidadãos em
relação aos serviços oferecidos. Neste processo de reorganização das políticas de
saúde vigentes, alguns países buscaram na perspectiva da promoção da saúde
instrumentos e diretrizes para a superação da crise instalada. Objetivaram implementar
modelos de atenção à saúde que favorecessem, ao mesmo tempo, a participação
social, a eqüidade e a integralidade. Um exemplo destes modelos é o Programa Saúde
da Família (PSF) brasileiro.
O PSF é apresentado pelo Ministério da Saúde como uma estratégia de atenção
primária à saúde, centrada na saúde e na qualidade de vida das famílias e
comunidades. Argumenta-se a favor de uma prática transformadora, onde a saúde seja
o foco do trabalho e não somente a doença. Advoga-se por uma prática intersetorial,
que ultrapassa o setor saúde e lida com a determinação social da saúde. O Programa,
entretanto, tem sofrido inúmeras críticas pelo seu caráter focalizador da atenção, que
estaria concentrado (1) na racionalização; ao invés da eqüidade na distribuição de
recursos e (2) no modelo médico tradicional, ao invés de um modelo holístico, que
inclui a ampla determinação do processo saúde-doença.
Na Cidade de São Paulo, o Programa foi implementado em grande escala em 2001
e, pelo tamanho da cidade, logo se tornou o maior PSF do Brasil. Devido à
complexidade dos centros urbanos e à abrangência de sua população, o PSF do
município enfrenta desafios particulares.
A determinação social da saúde é hoje a grande preocupação dos organismos
internacionais, especialmente da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma vez
que, em muitas partes do mundo, especialmente em países em desenvolvimento, a
eqüidade em saúde está longe de ser alcançada. Para muitos profissionais de saúde,
entretanto, o papel do setor saúde em trabalhar com determinantes sociais é ainda
duvidoso. Em 2005, a OMS inaugurou a Comissão dos Determinantes Sociais de
Saúde, como parte de um recente redirecionamento da OMS para focar o trabalho
nas condições sociais para a saúde. A reestruturação dos sistemas de saúde para
que eles possam contribuir positivamente para a promoção de condições favoráveis
para a saúde das pessoas está entre os principais desafios colocados pela comissão.
Neste contexto, o PSF se apresenta, no nível internacional, como um importante
estudo de caso, no que se refere ao trabalho com a determinação social da saúde no
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âmbito dos sistemas de saúde e, no nível nacional, como uma estratégia em curso a
qual precisa ser constantemente monitorada, avaliada e redirecionada.
Acreditamos que, para a construção de um PSF mais próximo do seu ideal, é necessário
primeiro adequar o discurso à prática, para conjuntamente podermos transformar os
dois. Pensando em colaborar para a efetivação deste processo de mudança,
objetivamos com este estudo analisar o estado atual do trabalho com DSS no âmbito
do Programa Saúde da Família do município de São Paulo e discutir a viabilidade e
a pertinência de seu desenvolvimento.
Partimos do referencial teórico do campo da promoção da saúde: da ampla
determinação do processo saúde-doença, do princípio da equidade e do
empoderamento e das evidências da determinação social da saúde – temas
discutidos a seguir.

1.1 PROMOÇÃO DA SAÚDE
“A promoção da saúde consiste em um processo político e social global que
abarca não somente ações dirigidas diretamente a fortalecer habilidades e
capacidades dos indivíduos, mas também a modificar as condições sociais,
ambientais e econômicas, com o objetivo de aliviar seu impacto na saúde
pública e individual. A promoção da saúde é um processo que permite que
as pessoas aumentem o controle sobre os determinantes da saúde e em
conseqüência melhorem sua saúde. A participação é essencial para
sustentar as ações de promoção da saúde” (WHO, 1998a, p. 1).
Assumindo a complexidade do campo da promoção da saúde, este estudo apóia-se
na definição apresentada pelo Glossário de Promoção da Saúde da OMS. Visando
contextualizar a definição de promoção da saúde proposta e compor o referencial
teórico do estudo, são apresentadas a seguir: (1) distintos modelos de promoção da
saúde; (2) os conceitos de saúde, eqüidade, empoderamento e determinação social
da saúde e (3) o contexto de implementação e desenvolvimento do PSF.
1.1.1 O CONCEITO DE SAÚDE
Promover a saúde, como o próprio nome sugere, implica em favorecer o
desenvolvimento da saúde. Esta promoção pode se dar no sentido restrito do
marketing e da propaganda, ligado às campanhas de saúde na grande mídia, ou no
sentido amplo da motivação, do fomento, do desenvolvimento dos indivíduos e do
local onde estes vivem. A definição de promoção da saúde que estamos utilizando
considera promoção em seu sentido amplo, no sentido de trabalhar a favor da saúde.
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O termo saúde já foi conceituado de diversas maneiras. Sua definição tradicional da
era moderna, ligada à ciência médica ocidental, é de ausência de doença. Esta
definição já foi bastante contestada pelo seu caráter negativo e reducionista, onde
somente os determinantes biológicos são considerados.
Buscando fazer frente à definição apresentada anteriormente, a OMS apresentou
em 1946, época de sua criação, uma nova definição de saúde:
“O estado de completo bem estar físico, mental e social e não somente a
ausência de doença ou enfermidade” (WHO, 1946, p.1).
Organizando uma visão mais holística de saúde, esta definição trouxe consigo uma
caracterização positiva de saúde que abrange não somente aspectos físicos, mas
também aspectos sociais e psicológicos. A definição é também um marco
importante por abrir espaço para um conceito posteriormente abordado pelo campo
da promoção da saúde, a concepção de saúde como qualidade de vida.
O conceito de qualidade de vida tem atraído a atenção de profissionais da saúde e
das ciências sociais há mais de uma década. Segundo o Glossário de Promoção da
Saúde da OMS, qualidade de vida se refere à percepção individual de cada um a
respeito de sua posição na vida. Esta percepção está pautada no contexto cultural
e no sistema de valores de cada individuo e é construída de acordo com objetivos,
expectativas e preocupações dos mesmos. A OMS elencou seis domínios principais
da qualidade de vida, quais sejam: o físico (ex: energia, cansaço), o psicológico (ex:
sentimentos positivos ou negativos), o nível de independência (ex: mobilidade), as
relações sociais (ex: suporte social), o ambiente (ex: acesso a serviços de saúde) e
crenças pessoais/espiritualidade (ex: sentido da vida) (WHO, 1998a).
Em 1984, no contexto de um grupo de trabalho sobre princípios e conceitos da
saúde, a OMS propôs (extra-oficialmente) uma nova definição de saúde relevante
para o campo da promoção da saúde. Saúde foi definida como:
“... a extensão pela qual um indivíduo ou grupo é capaz, por um lado, de
realizar aspirações e satisfazer necessidades e, por outro lado, mudar e se
adaptar ao ambiente. Saúde é, portanto, vista como recurso para a vida
diária, não objetivo da vida, é um conceito positivo que enfatiza recursos
sociais e pessoais, assim como capacidades físicas” (WHO, 1984, p. 20).
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Esta definição faz frente à primeira proposta pela OMS. Sua importância para o
campo da promoção da saúde está no fato dela caracterizar saúde como algo
dinâmico e processual, ao invés de um estado acabado ideal. Nesta definição,
saúde passa a ser entendida como recurso para a vida.
Dois anos depois, os participantes da primeira Conferência Internacional de
Promoção da Saúde, utilizaram uma definição de saúde que permeia as diferentes
definições citadas. A Carta de Ottawa descreve que:
“Para atingirmos um estado de completo bem estar físico, mental e social,
um indivíduo ou grupo deve ser capaz de identificar e realizar aspirações,
satisfazer necessidades, e mudar e se adaptar ao meio. Saúde é, portanto,
vista como recurso para a vida diária, não objetivo da vida. Saúde é um
conceito positivo que enfatiza recursos sociais e pessoais, assim como
capacidades físicas” (WHO, 1986, p. 5).
A definição de saúde da Carta de Ottawa engloba ao mesmo tempo o conceito de saúde
como produto bio-psico-social e como recurso para a vida. Esta mesma carta reforça
ainda a ampla determinação do processo saúde-doença e a noção de saúde como um
direito do cidadão.
Saúde como direito é outra importante conceituação do termo, que orienta o campo
da promoção da saúde. Como marco global deste conceito de saúde, temos a
Conferência de Alma Ata (WHO, 1978). Nesta conferência, a noção de saúde como
um direito humano básico é articulada juntamente com uma nova agenda global cujo
slogan foi Saúde para Todos até o ano 2000. No Brasil, a noção de saúde como
direito foi articulada juntamente com o Movimento Nacional da Reforma Sanitária. A
Constituição de 1988 (que abriu as portas para o Sistema Único de Saúde brasileiro)
descreve saúde como “um direito de todos e dever do estado”.
Em contraponto à visão de saúde como direito, temos o conceito de saúde como
mercadoria, noção presente em todas as sociedades capitalistas com formas e
forças diferenciadas. No Brasil, o conceito de saúde como mercadoria se faz
presente em paralelo ao conceito de saúde como direito humano.
Assim, diferentemente da prática hegemônica da saúde, o campo da promoção da
saúde caminhou para uma definição de saúde positiva, holística, multi-determinada,
processual e ligada a direitos básicos do cidadão – um importante avanço no sentido
da busca da eqüidade e da superação de uma visão dicotômica entre saúde e doença.
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A ampliação do conceito de saúde para além da área médica tradicional trouxe,
entretanto, na prática, algumas barreiras de ordem operacional. Argumenta-se que
uma importante dificuldade advinda deste olhar mais abrangente sobre a saúde é a
dificuldade de operacionalização do conceito. Argumenta-se, ainda, que por ser
saúde algo tão amplo, fica difícil concretizar a ação e efetivamente promover-se
saúde. Acredita-se que, muitas vezes, as estratégias de promoção da saúde, sejam
elas o trabalho intersetorial ou a participação social, acabam por serem confundidas
com o objetivo da promoção da saúde, o que dá um tom voluntarista a esta área de
práticas, que muitas vezes parece pouco preocupada com as evidências da
efetividade de suas ações e a avaliação de seus objetivos.
Depois da Carta de Ottawa, não existiu outra definição de saúde de grande
relevância para o campo da promoção da saúde. O quadro a seguir (quadro 1)
sistematiza as definições de saúde apresentadas no âmbito da promoção da saúde
desde a criação da OMS até a Carta de Ottawa e considera suas conseqüências
para a área da saúde.
QUADRO 1 – DEFINIÇÕES DE SAÚDE
Definição de Saúde
Ausência de doença

Conseqüências
Somente considera determinantes biológicos,
fazendo da saúde campo privilegiado da disciplina
médica.

Produto Holístico

Muda o foco para um conceito positivo de saúde.
Incorpora multi determinações, amplia o conceito
de saúde na direção da melhoria da qualidade de
vida e envolve uma série de novas estratégias e
profissionais no campo da saúde.

Recurso Holístico

Muda o foco de produto para recurso, enfatizando
a importância do princípio da participação social
como forma de se atingir autonomia e/ou
empoderamento.

Produto Holístico e
Recurso para vida

Reincorpora a noção de produto, enfatizando a
necessidade de trabalharmos com múltiplas
estratégias de intervenção e de maneira sinérgica
com os diferentes determinantes da saúde.

Direito Humano

Pode compor-se com qualquer definição de
saúde acima, incorporando a noção de que a
saúde deve ser distribuída de maneira eqüitativa,
globalmente.
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1.1.2 MODELOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Buscando dar conta de diferentes definições de saúde, articularam-se dentro do
campo da promoção da saúde, diferentes estratégias de promoção, organizadas
em distintos grupos classificatórios. Com o objetivo de sistematizar o trabalho de
promoção da saúde, diferentes autores classificaram a promoção da saúde em
paradigmas, modelos, enfoques e modos de trabalho.
Russel Caplan (CAPLAN, 1993) faz uma análise da promoção da saúde do ponto
de vista das teorias sociais. Segundo o autor, existem quatro paradigmas de
promoção da saúde. Sua análise foi construída com base em: (1) concepções de
sociedade, (2) fontes de problemas de saúde e (3) objetivos do trabalho no campo
da saúde. Os quadrantes de promoção da saúde propostos por Caplan são
baseados no diagrama de Burrel e Morgan (figura 1) de 1985 e se dividem em
radicalismo, radicalismo estruturalista, humanismo e tradicionalismo funcionalista.
FIGURA 1 - DIAGRAMA DE BURREL E MORGAN 1985

Teorias da Transformação Radical
RADICAL
ESTRUTURALISTA

RADICAL

Subjetividade

Objetividade

HUMANISTA

TRADICIONAL/
FUNCIONALISTA

Teorias da Regulação

Baseado neste diagrama, os paradigmas de promoção da saúde podem, por um
lado, valorizar a subjetividade das relações ou os aspectos objetivos das
sociedades em suas ações e, por outro lado, visar à regulação ou à transformação
radical como forma de resolver os problemas de saúde.
O quadrante regulatório objetivo, chamado por Caplan de paradigma funcionalista,
tem como base uma concepção de saúde como ausência de doença. Uma
intervenção típica do paradigma funcionalista seria a ação legislativa (impositiva)
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para a mudança de comportamento no sentido das pessoas adotarem estilos de
vida mais saudáveis.
O quadrante regulatório subjetivo foi denominado por Caplan de paradigma
humanista. Como este paradigma valoriza a subjetividade dos seres humanos,
caracteriza-se por intervenções no sentido da conscientização e do autoempoderamento. Um exemplo de intervenção nesta perspectiva seria a formação e
do desenvolvimento de grupos de auto-ajuda para apoiar mudanças de estilo de
vida ou compartilhar dificuldades comuns.
O quadrante da transformação radical objetiva recebeu o nome de paradigma
radical estruturalista. Este paradigma está baseado no entendimento de que os
conflitos sociais estão alicerçados na iniqüidade de nosso sistema econômico. As
intervenções em promoção da saúde segundo este paradigma são, tipicamente, o
desenvolvimento de políticas públicas que objetivem a contestação do “status quo”
e o aprofundamento da relação - saúde e estrutura econômica.
Por fim, o quadrante da transformação radical subjetiva foi intitulado por Caplan de
paradigma radical. Este paradigma também está pautado por uma visão opressiva
e alienante da sociedade e suas formas típicas de intervenção para sair da
opressão e da alienação são o desenvolvimento comunitário e/ou empoderamento
comunitário.
SEEDHOUSE (1997) também propôs cinco diferentes modelos de promoção da
saúde: a promoção da saúde médica, a promoção da saúde social, a promoção da
boa saúde, “a pegue e faça” promoção da saúde e a promoção da saúde mesclada.
Os modelos propostos por Seedhouse estão baseados em suas origens políticas,
uma vez que o autor acredita que, apesar da retórica e confusão em torno do
conceito de promoção da saúde, todos os seus atuais e potenciais modelos são
essencialmente inspirados em valores políticos. Dos cinco modelos de promoção
da saúde caracterizados por Seedhouse, o autor considera os três primeiros
particularmente importantes. Segundo o autor, a promoção da saúde médica é
considerada pelos seus seguidores como objetiva e baseada em evidências,
entretanto, sua filosofia está associada ao utilitarismo e à preservação do “status
quo”, sendo determinada por valores próprios como os demais modelos de
promoção. A promoção da saúde social pretende reduzir as iniqüidades em saúde
através da melhoria da qualidade de vida das camadas menos privilegiadas da
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população. Segundo Seedhouse, este modelo é considerado pelos seus seguidores
como indubitavelmente moral, porém ele é baseado em valores e interesses, como
os demais modelos. O terceiro modelo, entretanto, da promoção da boa saúde, é
descrito por Seedhouse como pautado nas necessidades reais das pessoas,
através de estratégias de empoderamento e participação popular, sem tentativas de
regular a vida privada dos indivíduos (SEEDHOUSE, 1997).
LABONTE (1995), baseado em respostas de profissionais de saúde coletiva sobre
os problemas de saúde mais importantes de sua comunidade, também propõe uma
categorização do trabalho de promoção da saúde em três enfoques distintos: o
biomédico, o da saúde pública e o sócio-ambiental. Segundo o autor, o enfoque
biomédico está preocupado com grupos de risco, testes para detecção de doenças
e o provimento de serviços de saúde. O enfoque da saúde pública é ligado ao estilo
de vida das pessoas e enfoca seu trabalho no desenvolvimento de programas para
a mudança de comportamentos de alto risco. O enfoque sócio-ambiental, por sua
vez, enfoca o trabalho em condições de vulnerabilidade psico-sociais, considerando
como os indivíduos lidam com estas condições.
NAIDO e WILLS (1994) identificaram cinco distintos modos de trabalhar a
promoção da saúde: o biomédico, o comportamental, o educacional, o do
empoderamento e o da transformação social. Segundo os autores, o modo de
trabalho biomédico visa identificar o risco de adoecer e eliminá-lo. O
comportamental encoraja a adoção de comportamentos saudáveis por reforços
positivos e negativos. O modo educacional busca mudar os estilos de vida,
aumentando o conhecimento sobre estilos de vida saudáveis e desenvolvendo
habilidades para a mudança de comportamento. O modo do empoderamento é
centrado na ampliação de poder das comunidades e no estímulo à organização e
advocacia por suas demandas. O modo da transformação social visa lidar com as
iniqüidades e é baseado em diferenças de classe, raça, gênero e território.
As categorizações de promoção da saúde propostas por Caplan, Seedhouse,
Labonte e Naidoo & Wills possuem intersecções entre si e podem ser classificadas
em cinco novos grupos como ilustra o quadro 2.
O grupo A é caracterizado por uma definição de saúde como ausência de doença e
pelo trabalho centrado na cura, tratamento e detecção precoce de doenças
específicas. Nomeamos este grupo de Biológico.

22

QUADRO 2 – CATEGORIZAÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Autor\grupo

A

B

C

D

E

TRANSFORMAÇÃO
RADICAL

RADICAL
ESTRUTURALISTA

CAPLAN
1993

FUNCIONALISTA

SEEDHOUSE
1997

MÉDICO

BOA SAÚDE &
SAÚDE SOCIAL
SÓCIO-AMBIENTAL

HUMANISTA

LABONTE
1995

BIOMÉDICO

SAÚDE PÚBLICA

NAIDO & WILLS
1994

BIOMÉDICO

COMPORTAMENTAL

EDUCACIONAL

EMPODERAMENTO

TRANSFORMAÇÃO
SOCIAL

Grupos
Emergentes

Biológico

Comportamental

Psicológico

Social

Estrutural

O grupo B, assim como o grupo A, não está pautado em um conceito positivo de
saúde. Ele se diferencia, no entanto, por considerar a influência do comportamento
dos indivíduos como determinante de saúde. A principal estratégia de ação deste
grupo é o provimento de informação sobre fatores de risco individuais para diversas
patologias, objetivando a mudança de comportamento. Nomeamos este grupo de
Comportamental.
O grupo C pode ou não estar pautado em um conceito positivo de saúde. Ele
incorpora a determinação psicológica da saúde. Assim como o grupo B, ele objetiva
a obtenção de um estilo de vida mais saudável, porém concentra-se no suporte
psico-social para a mudança de comportamento. A principal estratégia de ação
deste grupo é a condução de grupos de auto-ajuda. Nomeamos este grupo de
Psicológico.
O grupo D possui uma caracterização de saúde diferenciada dos grupos A e B.
Neste grupo, saúde passa a ser concebida como qualidade de vida e recurso para
a vida. O grupo D também se diferencia dos grupos anteriores por trazer o social
como determinante da saúde. As estratégias de ação deste grupo contemplam a
dualidade entre assistência social e o empoderamento comunitário. Nomeamos
este grupo de Social.
O grupo E, assim como grupo D, está pautado em um conceito positivo de saúde,
onde saúde é concebida como um direito humano. Neste grupo, são considerados
como determinantes da saúde aspectos macroestruturais da sociedade. Uma
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estratégia de intervenção típica desse grupo é a advocacia para a produção de
políticas públicas saudáveis e/ou eqüitativas. Nomeamos este grupo de Estrutural.
Concebemos, portanto, cinco novos grupos de promoção da saúde, sendo eles:
biológico, comportamental, psicológico, social e estrutural. Os grupos foram
constituídos a partir das classificações de promoção da saúde apresentadas,
tomando como base a diferenciação dos determinantes de saúde neles
trabalhados. Eles não devem ser entendidos como estruturas fechadas, mas como
referências teóricas diferentes e que se posicionam em relação à multideterminação da saúde e a valorizam de formas diferenciadas. Por um lado, os
grupos representam a evolução histórica do campo da promoção da saúde, por
onde paradigmas estão sendo contestados para que novos possam ser criados. Por
outro lado, os grupos representam modelos complementares, que compõem a
complexidade do campo da promoção da saúde e sua conceituação.
Essa diferenciação na forma de conceber o campo da promoção da saúde
(apresentada nos quadros 3 e 4) é uma discussão antiga dos profissionais de
saúde, a qual permeou o movimento da reforma sanitária, em parte regada pelo
dilema preventivista (Arouca 1975), recentemente também chamado de dilema
promocionista (CAMPOS RO, 2006). Tratando da relação entre assistência,
prevenção e promoção, estes dilemas expõem o estabelecimento arbitrário da
relação entre determinante de saúde trabalhado e princípio norteador empregado.
QUADRO 3 – ORGANIZAÇÃO DO CAMPO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE – MODELO I.
Assistência

Prevenção

Promoção

Baseada nos
princípios

Mercado, solidariedade

Equidade,
empoderamento

Definição
de Saúde

Ausência de doença

Qualidade de vida,
recurso para a vida
e direito humano

Determinantes
de saúde
trabalhados

Biológicos

Psicocomportamentais

Sociais e
estruturais

Principais
estratégias
de ação

Consulta médica

Informação para
a saúde/suporte
psicológico

Desenvolvimento
comunitário,
advocacia
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QUADRO 4 – ORGANIZAÇÃO DO CAMPO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE – MODELO II.
Promoção da Saúde
Princípios

Eqüidade, empoderamento

Definição
de Saúde

Ausência de doença, qualidade de vida,
recurso para a vida e direitos humanos

Determinantes de
saúde trabalhados

Biológicos, psicológicos, comportamentais, sociais e
estruturais

Estratégias
de ação

Assistência médica, informação para saúde,
desenvolvimento comunitário, advocacia

O primeiro modelo fundamentalmente associa o trabalho de promoção da saúde com a
intervenção em determinantes sociais e estruturais. Ele traz a vantagem de explicitar os
conflitos entre diferentes formas de trabalhar a promoção da saúde em nosso meio.
Tem um caráter de contestação histórica e expõe a realidade hegemônica do cuidado
com a saúde. O segundo modelo abre o campo de intervenção da promoção da saúde
para todos os determinantes da saúde. Ele traz a vantagem de romper com a
associação entre determinante de saúde trabalhado e princípio norteador, abrindo
espaço para a integração entre promoção, prevenção e assistência. Em comum, os
dois modelos contemplam os princípios da eqüidade e do empoderamento.
Neste contexto, do panorama de promoção da saúde elucidado, discutimos, a seguir,
os conceitos de integralidade, eqüidade e empoderamento que constituem aspectos
centrais do modelo de promoção da saúde que trabalhamos.
1.1.3 INTEGRALIDADE
O termo integralidade do SUS e do Programa Saúde da Família, possui diferentes
conotações e definições na literatura. Para MATTOS (2001), a integralidade é uma
“imagem-objetivo” do movimento da reforma sanitária. Apesar de se colocar contra
uma definição unívoca do conceito de integralidade, Mattos posiciona o conceito
como antítese de reducionismo. Para o autor, a integralidade implica no
estabelecimento de relações dialógicas na prestação dos serviços de saúde, na
organização dos serviços de saúde e no debate de construção de políticas de
saúde. Segundo Mattos, a integralidade pressupõe atitudes e modos de
organização dos serviços de saúde capazes de produzir relações dialógicas entre
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sujeitos que transcendem as diferentes camadas de objetivação dos serviços de
saúde. Para Mattos, respeitar o princípio da integralidade significa exercer uma
“seleção negociada” daquilo que é relevante para o desenvolvimento conjunto de
um projeto de intervenção (MATTOS, 2004).
Neste estudo, partindo da conceituação de integralidade de Mattos e assumindo a
complexidade do termo, consideramos a redução conceitual não somente antítese
da integralidade, mas também fundamentalmente parte dela. Neste sentido,
acreditamos que um programa de atenção primária à saúde respeita o princípio da
integralidade na atenção, uma vez que constantemente objetiva, subjetiva, busca,
alcança, ou não alcança, seleciona e reformula seus conceitos, objetivos e ações
para o alcance de sua missão, de forma explicita e dialógica, sem o prejuízo de
interações e conhecimentos cristalizados. Neste sentido, frisamos a importância da
objetivação e da redução conceitual justamente para a construção de sua “antítese”
– a integralidade. Lembramos que a subjetividade toma corpo na objetividade e
constitui com esta uma relação dialética indissolúvel (FREIRE, 1988).
É possível objetivar a integralidade na atenção à saúde de diversas maneiras: como
a efetivação de sistemas de referência e contra-referência entre os serviços de
saúde; o trabalho de cura, tratamento, recuperação, prevenção e promoção; e o
trabalho com os diferentes determinantes de saúde. Neste estudo, objetivamos a
integralidade como o trabalho com determinantes de saúde biológicos, psicológicos,
comportamentais, sociais e estruturais, porém focamos somente nos determinantes
sociais da saúde.
SCHRAIBER e MENDES-GONÇALVES (1996), expandindo o conceito de
integralidade, propõem uma abertura crítica para além “do plano material das ações
e das práticas em saúde”. Para os autores, é fundamental que se disponha de
“aberturas tecnológicas” por onde se formem autênticos diálogos sobre as
proposições políticas e técnicas dos serviços de saúde. Neste sentido, a
integralidade representa na atualidade um grande desafio cultural para os serviços
de saúde, que se apresenta como proposição para a superação de cristalizações
técnicas já batizadas tradicionais do fazer em saúde (SCHRAIBER, 1999).
Ainda segundo SCHRAIBER (1999), a integralidade em saúde foi primeiramente
utilizada pelos integrantes do movimento da reforma sanitária brasileira como forma
de articulação entre os serviços de saúde, integração dos setores público e privado
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e sub-setores da saúde pública.

O discurso posteriormente passou a incluir o

problema da gerência dos serviços. Segundo a autora, o discurso da integralidade
esteve, no entanto, a todo o momento, ligado à consolidação do SUS, como
“intenção e necessidade de ação pública”. Esta ação se consolidou como: (1)
desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao modelo assistencial e (2)
prestação de serviços de saúde.
Em contraponto ao conceito de integralidade utilizado pelo movimento da reforma
sanitária, o campo da promoção da saúde (pós Carta de Ottawa) trabalhou o
conceito de integralidade de forma independente do setor saúde, insistindo
principalmente na inclusão do trabalho com determinantes sociais e estruturais de
saúde de forma intersetorial (WHO, 1986). Em nome da integralidade, a promoção
da saúde tem processualmente abandonado a exclusividade do setor saúde
propriamente dito, para também trabalhar com políticas públicas saudáveis e
programas voltados para diferentes ambientes sociais como escolas, locais de
trabalho e municípios, (POLAND et al., 2000). Em particular, se enfatizou o trabalho
de governança social nos municípios (através de iniciativas de municípios
saudáveis) e o trabalho de advocacia por políticas públicas relacionadas a DSS
(através da criação da Comissão de DSS da OMS).
É importante mencionar que o movimento da reforma sanitária, como já foi dito, de
forma alguma deixou de abordar a determinação social e estrutural da saúde como
central para a eqüidade social, porém no esforço de construção do SUS pouca
atenção foi dada para o trabalho com DSS, questão que ganha força novamente
com a emergência do PSF e sua posição como estratégia de organização da
atenção à saúde.
1.1.3 EQÜIDADE1
A eqüidade como princípio e como conceito vem ocupando espaço relevante nas
discussões das políticas sociais de maneira geral e no campo da saúde pública em
particular. O conceito de eqüidade tem raízes nos diversos conceitos de justiça social
e, em especial, na discussão em torno dos conceitos de justiça social vinculados às
correntes de pensamento liberal e correntes de pensamento marxistas.

1

Trechos deste item foram utilizados em WESTPHAL, M.F. Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. In:
Campos et al. (Org.) Tratado de Saúde Coletiva. Hucitec/Fiocruz, São Paulo-Rio de janeiro, 2006, que se baseou
em versão preliminar de nosso estudo.
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PORTO (1998) sistematizou três principais correntes da justiça social liberal: (1) o
discurso sobre a origem das desigualdades entre os homens de Rousseau, (2) a
corrente utilitarista, e (3) a teoria da justiça de Rawls.
Segundo Porto, Rousseau manifesta preocupação com o aprofundamento das
desigualdades sociais introduzidas pelo processo de socialização, embutindo em
seu conceito de justiça social a noção de igualdade e necessidade de distribuição
igualitária de recursos. Um avanço em relação à distribuição, segundo a posição
social, adotada por diversos outros pensadores da época.
A corrente do utilitarismo, representada por Hume, Locke e Smith, entre outros,
considera que uma sociedade é justa quando obtém a maior soma de satisfação,
independente de sua distribuição entre os indivíduos pertencentes a esta
sociedade. Esta lógica central ao pensamento liberal já foi criticada por diversos
autores, por sempre tender a favorecer aqueles que possuem mais recursos do que
os outros (PORTO, 1998).
Por fim, segundo a teoria da justiça de Rawls, cada pessoa deve ter o direito igual
ao sistema mais amplo possível de liberdades básicas, e por este motivo, é papel
do estado reparar injustiças existentes, porém, sem interferência na distribuição de
bens, que segundo Rawls, é determinada por capacidades e talentos individuais
(PORTO, 1998).
Nota-se que as correntes da justiça social liberal, apesar de trazerem avanços na
tentativa de reparar injustiças, como as políticas de discriminação positiva, típicas da
América do Norte, não apontam para intervenções nos determinantes estruturais
destas injustiças. O conceito de eqüidade, como vem sendo trabalhado no campo da
saúde coletiva e da promoção da saúde, vem fazer frente às correntes da justiça social
liberal, trazendo para o centro da discussão sobre justiça social a noção de
necessidades diferenciadas. Pautado no materialismo histórico, o conceito de eqüidade
explicita a existência de desigualdades sociais estruturais que produzem diferentes
condições sociais e, por conseqüência, diferentes necessidades sociais.
Nesta linha de pensamento, Le Gran sintetizou o conceito de eqüidade em saúde
por: (1) tratamento igual para necessidades iguais, (2) igualdade de acesso, e (3)
igualdade de saúde (PORTO, 1998). Nesta perspectiva, o conceito de eqüidade em
saúde implica em tratamento diferenciado para necessidades diferenciadas,
objetivando a igualdade de resultados para cada indivíduo ou grupo social. Esta
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definição considera a distribuição dos resultados na população e não somente a
soma positiva destes resultados na população em geral, como argumenta a
corrente utilitarista liberal.
Segundo WHITEHEAD (1990), a eqüidade em saúde refere-se a diferenças que
são ao mesmo tempo consideradas desnecessárias, evitáveis e injustas
socialmente. Desta maneira, a noção de eqüidade carrega consigo uma forte
conotação moral que deve ser analisada nos diversos contextos sócio-culturais
onde é empregada. Para Whitehead, é necessário compreender em cada contexto
quais as condições sociais que podem ser consideradas injustas e quais podem ser
desnecessárias e evitáveis. Para a autora, eqüidade em saúde implica que,
idealmente, todas as pessoas possuam oportunidades para atingir o seu potencial
integral em saúde e, portanto, trabalhar para a eqüidade em saúde significa
trabalhar para criar condições iguais de oportunidades para a saúde.
Segundo RESTREPO (2000), a democracia e o respeito aos direitos humanos são
aspectos inerentes ao conceito de eqüidade, o qual é apresentado pela autora como
pré-requisito para a melhoria da saúde e o bem estar das populações. A autora
enfatiza que a busca por eqüidade deva ter como principal objetivo a implementação
de estratégias participativas, pois acredita que somente através da participação dos
indivíduos

e

das

comunidades

poderemos

desenvolver

ambientes

com

oportunidades eqüitativas para os indivíduos e que facilitarão a produção social da
saúde. Para Restrepo, o termo eqüidade está relacionado à distribuição dos
determinantes sociais de saúde (renda, habitação, educação e outos) na população.
A autora argumenta que, para promovermos a saúde, é necessário diminuirmos as
iniqüidades sociais o que só é possível através do incremento do suporte social, do
trabalho para o desenvolvimento de políticas públicas saudáveis e do fortalecimento
de capacidades comunitárias.
Como um instrumento de trabalho na perspectiva da eqüidade, se advoga pela
construção de indicadores de iniqüidades sociais, para que possam servir de
subsídio para a uma programação ampliada, onde se favorece a eficácia social, em
detrimento de análises simplificadas de custo/benefício das ações, que não levam em
consideração iniqüidades sociais estruturais (CHIESA, 1999).
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1.1.4 PODER E EMPODERAMENTO
Tendo como perspectiva as concepções de Marx e Foucault, Boaventura de Souza
Santos (SANTOS, 2000) definiu poder como qualquer relação social regulada por
uma troca desigual. Santos considera inegável o avanço de Foucault ao descrever
a micro física do poder e evoluir em relação à visão dicotômica proposta por Marx.
Porém, Santos também faz uma crítica à concepção de poder de Foucault por
considerar que este, ao sugerir a fragmentação do poder para além do poder
centralizador do estado e da burguesia, acabou por descaracterizar o poder, que
por estar em toda parte, passa a estar em lugar nenhum.

Para o autor, a

concepção foulcaultiana acaba por ter um efeito paralisador, o que em última
instância contribui para a reprodução social das mesmas formas de poder.
Para Santos, as relações de poder podem ser caracterizadas em seis formas
distintas, relacionadas a diferentes espaços estruturais da sociedade: o patriarcado,
a exploração, o fetichismo, a diferenciação desigual, a dominação e a troca
desigual. As seis formas de poder propostas por Santos estão pautadas em um
mapa de estruturação das sociedades capitalistas no sistema mundial por ele
desenvolvido. Os espaços estruturais propostos são: o espaço doméstico, o espaço
da produção, o espaço do mercado, o espaço da comunidade e o espaço mundial.
Para Santos, o Patriarcado é a forma de poder privilegiada no espaço doméstico
(trabalho doméstico, reprodução, cuidados mútuos, gestão dos bens do agregado
doméstico, educação dos filhos, lazer, prazer, entre outros), enquanto sistema de
controle dos homens sobre a reprodução social das mulheres. A Exploração é a
forma de poder privilegiada do espaço da produção. O Fetichismo das Mercadorias
é a forma de poder do espaço do mercado. A Diferenciação Desigual é a forma de
poder privilegiada do espaço da comunidade, onde se define o outro como
pertencente ou não a um grupo, como incluído ou excluído. A Dominação é a
forma de poder privilegiada do espaço da cidadania. E por fim, a Troca Desigual é a
forma de poder do espaço mundial, caracterizada pelas relações imperialistas.
Estas relações desiguais, que fazem parte da proposta de Santos para entender o
poder, são conceituadas por ele como uma maneira de compor um enquadramento
teórico para o trabalho emancipatório. A localização e a diferenciação de formas de
poder aparece, em Santos, como instrumento de trabalho estratégico para o seu
deslocamento na perspectiva do empoderamento. Segundo Santos, as relações de
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poder devem ser analisadas em contextos reais para que possamos trabalhar para
a emancipação e o empoderamento de grupos mais vulneráveis socialmente.
O conceito de empoderamento já foi definido como sendo o núcleo da perspectiva
da promoção da saúde, como princípio, como metodologia de trabalho e como
missão final. O glossário de promoção da saúde, desenvolvido pela Organização
Mundial de Saúde, define empoderamento como o processo pelo qual as pessoas
ganham maior controle sobre as decisões e ações que afetam suas vidas, podendo
este ser um processo, social, cultural, psicológico ou político (WHO, 1998a).
Em 1981, Rappaport propôs o conceito de empoderamento como foco da psicologia
comunitária. Neste momento empoderamento foi definido como “o aumento da
possibilidade das pessoas controlarem suas próprias vidas.” Este conceito foi
posteriormente revisto, evoluindo para “o processo pelo qual as pessoas,
organizações e comunidades ganham maior controle sobre suas vidas” (HAWE,
1994, p.202).
Apesar de o termo empoderamento ser a tradução para o português do termo inglês
“empowerment”, este conceito possui também raízes nacionais, associadas à teoria
da educação popular freiriana. As teorias de Paulo Freire chamaram a atenção de
profissionais da saúde na década de 70, quando a perspectiva de promoção da
saúde baseada somente na educação para estilos de vida mais saudáveis estava
sofrendo críticas por não considerar os demais determinantes da saúde. A educação
popular apareceu neste momento como estratégia de trabalho para o profissional de
saúde, visando o empoderamento comunitário (LABONTE, 1995).
Freire trabalhou a comunicação humana como peça fundamental para a autonomia
dos indivíduos e transformação da sociedade. Como educador popular, Freire
propõe uma nova concepção da relação pedagógica, onde o diálogo se faz
presente de forma horizontal, valorizando e respeitando o saber de todos. Em sua
clássica obra Pedagogia do Oprimido, Freire argumenta que somente os oprimidos
têm o poder de se libertar. Para ele, ninguém se educa sozinho e ninguém educa
ninguém. Segundo Freire, a pedagogia do oprimido não é uma pedagogia feita
para o oprimido, mas é uma pedagogia que só pode se realizar com a participação
dele. A pedagogia do oprimido faz da opressão objeto de reflexão do oprimido,
possibilitando a ele lutar pela sua libertação (FREIRE, 1987; DOWBOR, 1998).
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É na perspectiva freiriana que LABONTE (1996) sugere que empoderamento é um
processo através do qual sentimentos internos de falta de poder são transformados
e ação comunitária é iniciada. A mobilização social objetiva a transformação das
condições de vida físicas e sociais que criam e reforçam desigualdades sociais.
Empoderamento, segundo Labonte, não é algo que ocorre somente dentro dos
indivíduos (no sentido de que somente o indivíduo pode se empoderar), mas
também não é algo que pode ser feito pelos outros sem a participação dos
implicados no processo. Para Labonte, o processo de empoderamento exige que
aqueles com mais recursos e autoridade abdiquem de parte de seu poder para que
outros se empoderem.
Na mesma linha de Labonte, RAEBURN e ROOTMAN (1998) afirmam que o
processo de empoderamento implica, ao mesmo tempo, na experiência de
fortalecimento interior e na ação política de articulação de poder.
WALLERSTEIN (2002) aponta para o empoderamento comunitário como estratégia
fundamental para transformar as condições de saúde dos indivíduos e reduzir as
iniqüidades em saúde. Segundo a autora, o empoderamento comunitário baseia-se
no princípio da eqüidade e busca desafiar as relações profissionais na comunidade,
com ênfase na parceria e colaboração ao invés de estratégias autoritárias, de cima
para baixo.

1.2 DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE
1.2.1 HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO
A teorização em torno da determinação social da saúde assume que a saúde de
membros de uma sociedade vai ser determinada pela maneira como ela organiza e
distribui seus recursos econômicos, sociais e derivados. Segundo RAPHAEL
(2004), os determinantes sociais de saúde são as condições econômicas e sociais
que influenciam a saúde dos indivíduos, comunidades e jurisdições como um todo.
Eles se refletem na quantidade e qualidade dos recursos que uma sociedade
proporciona para seus membros.
Acredita-se (como ilustra a figura 2) que no nível populacional os determinantes
sociais de saúde possuam um peso muito maior para a saúde das pessoas do que
fatores de risco individuais ligados ao estilo de vida de cada pessoa (WHO, 2003a).
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A chamada determinação social da saúde está documentada através da relação de
aspectos não biológicos (sejam eles sociais, culturais, psicológicos ou econômicos)
com a morbidade, a mortalidade, a esperança de vida e a qualidade de vida dos
indivíduos e das populações.
Entre os determinantes sociais de saúde existem aqueles que se referem a
quantificações e qualificações absolutas – o caso de renda, alimentação e
saneamento – e aqueles que se referem a quantificações e qualificações relativas –
o caso de distribuição de renda, coesão social e posição hierárquica.

FIGURA 2 – A FORÇA DA DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE

Fonte: Traduzido de Dennis Raphael, Social Determinants of Health Across de Life Span, School of
Health Policy and Management, York University – adapted from Making Partnerships, intersectoral
action for health.

A literatura no campo dos determinantes sociais de saúde aponta para um grupo de
vinte e dois determinantes, os quais possuem forte intersecção entre si. Os
determinantes sociais de saúde mais comumente citados são: saneamento,
inclusão social, transporte, segurança, modelos de atenção à saúde, habitação,
alimentação, auto-estima, droga-adição, lazer, emprego, educação, paz, renda,
stress, primeiros anos de vida, rede de suporte social, distribuição de renda,
ambiente de trabalho, justiça social/eqüidade, recursos sustentáveis e ecossistema
saudável.
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Diferentes estudos comprovam que a esperança de vida é menor e que também a
maior parte dos problemas de saúde são mais comuns na base da hierarquia social
de cada sociedade, independentemente do valor absoluto de sua riqueza (produto
interno bruto). As pessoas perto da base da hierarquia social normalmente
possuem pelo menos o dobro do risco de morte prematura e de adquirir uma
doença grave. As desvantagens tendem a acumular ao redor das mesmas pessoas
e seus efeitos na saúde acumulam durante o percurso da vida. Privações relativas,
como a exclusão social, aumentam o risco de deficiência, doença, vício e viceversa, formando um círculo vicioso. A exclusão social é correlacionada ainda com
racismo, discriminação, estigmatização e desemprego (WHO, 2003a).
Em contra-partida, suporte social e boas relações sociais trazem uma grande
contribuição para a saúde e qualidade de vida das pessoas, por proverem alguns
dos recursos (práticos e emocionais) que as pessoas precisam no decorrer de suas
vidas. Além da falta de suporte social estar relacionada com morte prematura por
diversas causas, também foi associada a menor chance de sobrevivência depois de
um ataque cardíaco, maior risco de complicações durante a gravidez, maiores
índices de doenças crônicas e deficiências e pior qualidade de vida. Tanto do ponto
de vista individual como populacional, a desigualdade e a falta de coesão social são
aspectos agravantes da falta de suporte social (WHO, 2003a).
O Século XIX foi marcado por um grande avanço na área médica e o aparecimento
da saúde pública. Segundo Rosen, os efeitos colaterais da industrialização
trouxeram à tona movimentos de Reforma Sanitária, que organizavam a
comunidade para proteger a saúde dos seus membros, com o intuito de apoiar o
processo de industrialização e aumentar a prosperidade da nação. Neste sentido,
algumas políticas públicas foram desenvolvidas para promover a saúde da
população, como a famosa Lei dos Pobres inglesa, que impunha o dever de
assistência

ao

indigente

para

cada

território

(freguesia).

Esta

lei

foi

seqüencialmente revista, abrindo espaço para diversas políticas públicas
relacionadas ao processo saúde-doença (ROSEN, 1994).
Os ingleses têm tradição no estudo dos determinantes de saúde. Em 1800, o
economista político Friedrich Engels estudou as condições de saúde da população
trabalhadora inglesa, relacionando classe social e diferenças em saúde e
morbidade. Em 1842, Edwin Chadwick publicou um relatório sobre as condições
sanitárias da população trabalhadora da Inglaterra e identificou que, apesar do
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aumento geral na expectativa de vida, a iniqüidade em saúde persistia. Este fato foi
confirmado em 1980 com a publicação do Relatório Black e em relatórios
subseqüentes (RAPHAEL, 2004).
No século XX avançamos nosso entendimento do processo saúde-doença e suas
determinações sociais. Destacam-se os trabalhos de Sigerist (1964), o primeiro
autor a associar o termo promoção de saúde com condições de vida, Antonovsky
(1967, 1979, 1987), que publicou inúmeros trabalhos relacionando o meio social
com morbidade e mortalidade, e mais recentemente, Marmot e Wilkinson (1997,
2003) que sistematizaram não só a relação de condições socioeconômicas
adversas à saúde, mas também a relação da saúde com fatores psico-sociais
(WALLERSTEIN, 2002).
Foi em 1974 que os determinantes sociais de saúde foram reconhecidos pela
primeira vez por um governo. O Ministro da Saúde do Canadá, Marc Lalonde, foi
quem fez o primeiro pronunciamento por parte de um governo federal declarando
que saúde é resultado da inter-relação de aspectos biológicos, ambientais, de estilo
de vida e do sistema de saúde (LALONDE, 1974).
No Brasil, na mesma época do Relatório Lalonde, diferentes autores – dos quais se
destacam Arouca e Donnângelo & Pereira – trabalharam o desenvolvimento do
conceito ampliado do processo saúde-doença, que serviu de base conceitual para o
surgimento do campo da Saúde Coletiva (CARVALHO SR, 2005).
Na América Latina o termo determinação social da saúde vem sendo trabalhado
juntamente com o conceito de processo saúde-doença. Segundo EGRY (1996),
autores latino americanos (Laurell 1983, Breilh, Garcia 1983, Victoria 1990),
partindo de um referencial teórico marxista, associam o processo saúde-doença
com a dinâmica do processo de produção dominante na estrutura social. Priorizase, neste sentido, uma análise de classes como forma de compreender as
iniqüidades na produção social do processo saúde-doença.
O deslocamento da questão saúde para uma perspectiva não exclusivamente
biológica, como proposta por Lalonde, foi um grande avanço para a construção de
uma perspectiva positiva de saúde, porém, alguns estudiosos do campo da
promoção da saúde criticaram sua proposta, por esta dar pouca ênfase na
interação da saúde com o ambiente e focalizar a atenção na influência do estilo de
vida individual de cada pessoa, o que em última instância acabava por estimular a
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culpabilização da vítima, do doente, pela sua doença. Foi nesta linha de
pensamento que outros dois importantes marcos teóricos da promoção da saúde
foram construídos e divulgados: a Declaração de Alma-Ata (WHO, 1978) e o
Relatório Epp (EPP, 1986).
A Declaração de Alma Ata chama a atenção para as iniqüidades em saúde assim
como para suas determinações econômicas e sociais. Aponta para iniqüidades dentro
e entre países e propõe uma ação conjunta e participativa para um mundo mais
saudável focada, sobretudo, no trabalho de atenção primária à saúde. O Relatório Epp,
também elaborada por um ministro da saúde canadense, buscou incentivar a
participação popular e o desenvolvimento de políticas públicas saudáveis, além de
propor o fortalecimento de serviços de saúde comunitários. Com esta nova visão
buscou-se a superação de um modelo de promoção da saúde baseado somente na
propaganda de estilos de vida mais saudáveis para um modelo de promoção da saúde
relacionado à ampla determinação do processo saúde-doença.
A Primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde ocorreu no Canadá em
1986. A Carta de Ottawa (WHO, 1986) elencou os chamados pré-requisitos para a
saúde, sendo eles: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema
saudável, recursos sustentáveis, justiça social e eqüidade. Como aponta WESTPHAL
(1997), a conferência ocorre no mesmo ano da Oitava Conferência Nacional de
Saúde brasileira e defende os mesmos ideais: de trabalhar saúde por meio de suas
múltiplas determinações, tendo como princípios a eqüidade e o direito à saúde.
No Brasil, os esforços iniciais para construir uma estratégia intersetorial para lidar
com a ampla determinação do processo saúde-doença não foram muito longe e a
discussão acabou ficando restrita à construção do Sistema Único de Saúde e nele à
prestação de serviços de saúde. O desenvolvimento do SUS representou um
grande avanço no sentido do acesso aos serviços de saúde, mas não se levou em
conta os demais determinantes psico-sociais, econômicos, políticos e culturais do
processo saúde-doença (WESTPHAL, 1997).
A Carta de Adelaide (WHO, 1988) desenvolvida na ocasião da Segunda
Conferência Internacional de Promoção da Saúde reforçou a importância das
mensagens trazidas em Alma Ata e Ottawa e identificou áreas prioritárias de
trabalho: saúde da mulher, alimentação e nutrição, tabaco e álcool. A carta ainda
reforça a noção de saúde como direito humano básico e investimento social positivo
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e defende o princípio da eqüidade no trabalho em saúde, condições a serem
atingidas por políticas públicas saudáveis.
A Carta de Sundsval (WHO, 1991), desenvolvida na ocasião da Terceira
Conferência Internacional de Promoção da Saúde, cujo tema central foi meio
ambiente favorável à saúde, elencou quatro aspectos centrais para a construção e
manutenção de meio ambientes saudáveis: (1) a dimensão social, a qual incluiu a
maneira como as normas, os costumes e os demais processos sociais afetam a
saúde; (2) a dimensão política, que implica nas formas de participação nos
processos de tomada de decisão governamentais e a descentralização do poder
público em termos de responsabilidades e recursos; (3) a dimensão econômica,
que incluiu a distribuição dos recursos e sua alocação no sentido de se cumprir os
compromissos do milênio estabelecidos na Conferência de Alma Ata e; (4) o
reconhecimento do valor da mulher, o que incluiu a necessidade de se reconhecer
e utilizar os talentos das mulheres em todos os setores.
A Declaração de Santafé de Bogotá (PAHO e MHC, 1992), desenvolvida por ocasião
de uma conferencia regional de promoção da saúde para a América Latina, aponta
para o fato de grande parte da população desta região não possuir condições
mínimas de moradia, alimentação e educação. Aponta ainda para as iniqüidades
existentes nos países da América Latina e as barreiras para a construção de
processos democráticos. A Declaração também aponta para a violência crescente
na região e a necessidade de reformas do setor saúde.
A Carta de Jacarta (WHO, 1997), desenvolvida na ocasião da Quarta Conferência
Internacional de Promoção da Saúde, elencou como pré-requisitos para a saúde:
paz, habitação, educação, seguro social, relações sociais, alimentação, renda,
empoderamento da mulher, um eco-sistema estável, recursos sustentáveis, justiça
social, respeito pelos direitos humanos e eqüidade. Nesta carta, a pobreza foi
classificada como a maior barreira para a saúde. Também foi dado destaque aos
problemas

de

saúde

advindos

dos

novos

padrões

demográficos,

ao

reconhecimento da saúde mental como fundamental para a saúde de maneira geral
e à repercussão na saúde do processo de globalização.
Em 1998, o braço europeu da Organização Mundial de Saúde lançou a primeira
edição do relatório: Determinantes sociais de saúde: os fatos concretos (Social
determinants of health: the solid facts). Este relatório teve como objetivo elencar os
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determinantes sociais de saúde, evidenciar sua relação com a saúde e desenvolver
recomendações no sentido de construção de políticas públicas saudáveis. Os
determinantes sociais de saúde apresentados no relatório foram: hierarquia social,
stress, primeiros anos de vida, exclusão social, trabalho, desemprego, suporte
social, droga-adição, alimentação e transporte. O relatório expõe a relação entre
diversos DSS e mortalidade e morbidade, em alguns agravos ou doenças
prevalentes nos diferentes países do mundo (WHO, 1998b).
A Carta do México (WHO, 2000), desenvolvida na ocasião da Quinta Conferência
Internacional de Promoção da Saúde, cujo tema foi eqüidade, reconheceu a
responsabilidade de todos os setores governamentais em relação à promoção da saúde,
reafirmou a urgência de trabalharmos com os determinantes sociais de saúde, a
relevância do princípio da eqüidade e afirmou existir suficiente evidência da efetividade
das estratégias de promoção da saúde.
Em 2002, foi desenvolvida no Canadá a Carta de Toronto para um Canadá saudável,
cujo tema foi o fortalecimento dos determinantes sociais de saúde. Nesta carta,
ficaram definidos como determinantes sociais de saúde: primeiros anos de vida,
educação, emprego, condições de emprego, segurança alimentar, moradia, renda e
distribuição de renda, exclusão social, rede de segurança, desemprego e
insegurança

empregatícia.

Quase

todos

estes

determinantes

tinham

sido

anteriormente mencionados no relatório da OMS “The Solid Facts” (SDHALS
CONFERENCE, 2002).
Também em 2002 foi desenvolvida no Brasil a Carta de São Paulo (UIPES, 2002), na
ocasião da III Conferência Latino-Americana de Promoção da Saúde e Educação
para a Saúde. A Carta de São Paulo chama a atenção, entre outros aspectos, para a
importância dos movimentos sociais associados à construção de políticas públicas
saudáveis, como também para a necessidade de qualificação profissional para o
trabalho de promoção da saúde.
Em 2005, foi realizada na Tailândia, a Sexta Conferência Global de Promoção da
Saúde. A Carta de Bangkok para a Promoção da Saúde enfatiza a importância dos
determinantes sociais de saúde, citando em especial: a desigualdade dentro e entre
paises, a organização do consumo e comércio, o meio ambiente, os padrões de
urbanização, as condições de trabalho, os ambientes educacionais, a forma de
organização

das

famílias,

culturas

e

sociedades,

padrões

demográficos,
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vulnerabilidade de grupos específicos, como mulheres, crianças, aborígines e
deficientes. A carta faz especial referência ao processo de globalização como um
importante determinante de saúde e a necessidade da sociedade civil participar na
modelagem desse processo (WHO, 2005a).
Em 2005, a OMS inaugurou no Chile a Comissão dos Determinantes Sociais de
Saúde, como parte de um recente redirecionamento da OMS para focar o trabalho
nas condições sociais dos países (JONG-WOOK, 2005). A comissão tem como
missão sistematizar o conhecimento produzido em relação à determinação social
da saúde, divulgar experiências bem sucedidas de trabalho nesse sentido e
promover internacionalmente o trabalho de promoção da saúde. A reestruturação
dos sistemas de saúde para que eles possam contribuir positivamente para a
promoção de condições favoráveis para a saúde das pessoas está entre os
principais desafios colocados pela comissão (MARMOT, 2005; WHO, 2005b). A
comissão assume assim um papel legitimador dos DSS e abre frentes para o
trabalho com a determinação social da saúde mundialmente.
Em 2006, já como repercussão da Comissão dos Determinantes Sociais de Saúde
da OMS, uma comissão nacional é criada no Brasil. Os objetivos da comissão
nacional foram descritos como: (1) promover a produção de conhecimentos e
informações relacionados aos determinantes sociais da saúde no Brasil; (2) apoiar
políticas e programas que enfrentem a questão dos determinantes sociais e,
fundamentalmente, a questão das iniqüidades em saúde e (3) promover a
mobilização da sociedade brasileira em torno da questão dos determinantes e,
particularmente, em torno da questão da eqüidade.
1.2.2 DIVERGÊNCIAS IMPLÍCITAS
Apesar do reconhecimento da determinação social da saúde e da mobilização por
parte de instituições locais e globais para trabalhar com estes determinantes,
chamamos a atenção para algumas divergências implícitas a este movimento que
dificultam sua evolução: o conceito de social, o conceito de saúde e o conceito de
determinação.

39

1.2.2.1 O Conceito de Saúde
Existe uma tendência a acreditarmos que por estarmos trabalhando com a
determinação social da saúde, a definição de saúde já está dada a priori como algo
amplo, holístico, de natureza social. Porém, no capítulo anterior, discutimos o termo
saúde e suas diferentes conceituações. Saúde é um conceito polêmico e os
profissionais e ou interessados na determinação social da saúde precisam explicitar
este conceito. A seguir, no quadro 5, recuperamos as conceituações de saúde
apresentadas anteriormente e incorporamos a elas a noção da determinação social
da saúde.
QUADRO 5 - DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E OS CONCEITOS DE SAÚDE
Definição de Saúde

Implicações para a Determinação Social da Saúde

Ausência de doença

Aspectos sociais como determinantes de morbidade
e mortalidade

Produto Holístico

Aspectos sociais como determinantes de qualidade
de vida (o que pode incluir morbidade e mortalidade)

Recurso Holístico

Aspectos sociais como determinantes do processo
de empoderamento dos indivíduos e comunidades

Produto Holístico e
Recurso para a vida

Aspectos sociais como determinantes de qualidade
de vida e do processo de empoderamento dos
indivíduos e comunidades

Direito Humano

Aspectos sociais como determinantes da distribuição
da saúde, seja ela ausência de doença, produto
holístico e/ou recurso para a vida

Com este quadro conceitual explicitado, podemos notar diferentes implicações do
conceito de determinação social da saúde, as quais estão pautadas nas diferentes
conceituações de saúde identificadas. Revendo o discurso predominante entre os
profissionais que trabalham com a determinação da saúde, percebemos que este
compõe, em sua maioria, uma implícita definição de saúde como direito humano à
ausência de doença. Busca-se provar a existência da determinação social da saúde
através do estabelecimento de associações entre aspectos sociais e distribuição das
taxas de morbidades e mortalidade (WHO, 1998b).
O setor saúde, diferentemente do termo saúde, se define pelo seu trabalho com a
doença, que é a única singularidade estrutural do setor. A ampliação do trabalho do
profissional de saúde para o trabalho com determinantes sociais de saúde (como
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renda ou educação), combinada com a ampliação do conceito de saúde (como
qualidade de vida e/ou recursos para a vida), constitui uma realidade complicada
para o campo da promoção da saúde, onde o setor saúde desaparece enquanto
mediador fundamental de seu trabalho.
Neste sentido, a promoção da saúde enquanto campo articulador de uma “nova”
maneira de pensar a saúde encontra-se em um dilema: vincular-se às doenças de
alguma maneira ou abandonar o setor saúde enquanto centralizador de sua ação. A
segunda opção faria do setor saúde somente mais um setor a ser trabalhado em um
contexto de governança social. Esta opção tem o inconveniente de deixar a
promoção, ao menos temporariamente, sem espaço definido, sem patrono e sem
financiamento.
1.2.2.2 O Conceito de Social
Como vimos anteriormente, o termo social, no contexto do discurso sobre a
determinação social da saúde, tem sido utilizado como conceito abrangente que inclui
aspectos psicológicos, sociais, ambientais, culturais, políticos e econômicos. Os
aspectos sociais, sempre mencionados, carregam com eles variações relacionadas a
determinantes agregados, como é o caso de, por exemplo, stress (determinante
intrinsecamente psicológico) e renda (determinante intrinsecamente econômico). Essa
característica abrangente do termo social gera confusão no entendimento do conceito
da determinação social da saúde e precisa ser sempre explicitada.
A principal complicação relacionada ao termo social está, entretanto, relacionada à
sua diferenciação com o termo estrutura social ou societal. Neste sentido
chamamos a atenção para um artigo de STARFIELD (2006) onde a autora discute a
diferença dos dois conceitos e suas implicações.
“Apesar do apelo generalizado da expressão: “determinantes sociais de
saúde”, é errado sugerir que saúde dependa primariamente da relação entre
indivíduos, que é o que o termo social significa na maior parte dos
dicionários. Desigualdades em saúde, entretanto, envolvem diferenças
sistemáticas em saúde nos grupos populacionais, mudando, portanto, o foco
das influências das interações sociais para as influências das características
estruturais” (STARFIELD, 2006, p. 170).
Segundo a autora, aspectos estruturais da sociedade referem-se a contextos
políticos e de produção de políticas públicas, enquanto aspectos sociais são definidos
como determinantes intermediários da saúde, conseqüências dos aspectos
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estruturais da sociedade. A autora defende que é importante lidarmos com as causas
das causas e trabalharmos com os determinantes estruturais da sociedade que
afetam a saúde. Este discurso se consolida no princípio de eqüidade em saúde,
apresentado pela autora como a distribuição da doença entre e dentro dos diferentes
segmentos da sociedade (STARFIELD, 2006).
As colocações de Starfield fazem parte da história antiga da promoção da saúde,
porém estas se fazem importantes de serem lembradas neste momento, quando o
discurso da determinação social da saúde procura formas de articulação para a
transformação da realidade de modo mais presente, através da criação da
Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde da OMS e da Comissão Nacional
dos Determinantes Sociais da Saúde no Brasil.
1.2.2.3 O Conceito de Determinação
Por fim, um último ponto de confusão ao redor do conceito de determinação social
da saúde é a noção de que estes determinantes se referem a aspectos
relacionados à saúde que necessariamente são trabalhados no âmbito das relações
sociais. No entanto, vimos anteriormente que podemos trabalhar com DSS no
campo estrutural, trabalhando as causas das causas. Da mesma forma, alguns
DSS podem ser trabalhados do ponto vista psicológico, comportamental e biológico.
Este é o caso do DSS violência, por exemplo, que pode ter suas causas
trabalhadas como política pública e suas conseqüências trabalhadas como
atendimento médico. Assim, não podemos pressupor que, porque uma iniciativa
trabalha com algum determinante social da saúde, ela esteja efetivamente
trabalhando questões de cunho social. É uma conclusão lógica, porém o setor
saúde tem historicamente trabalhado com as conseqüências de relações estruturais
e sociais perversas, tentando reparar desigualdades quase que exclusivamente
através do oferecimento de serviços médicos acessíveis.

1.3 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
O trabalho com DSS é parte da práxis do campo da promoção da saúde no sentido
da integralidade, do empoderamento e da eqüidade. Foi nesta perspectiva que o
Programa Saúde da Família se apresentou no Brasil como eixo de reorientação dos
sistemas e serviços de saúde. No entanto, o trabalho com DSS no âmbito da
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atenção primária não é ponto pacífico quanto à sua forma de execução, nem
quanto à sua pertinência e viabilidade. A seguir, caracterizamos e contextualizamos
o Programa Saúde da Família para posteriormente objetivarmos e subjetivarmos
um aspecto do programa: o trabalho com DSS.
1.3.1 INFLUÊNCIA INTERNACIONAL
Diversos fatores contribuíram para o desenvolvimento do Programa Saúde da Família
(PSF) no Brasil. A influência internacional se fez presente, em parte, através do
incentivo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a incorporação de políticas
públicas voltadas para a atenção primária como estratégia de organização do sistema
de saúde.
MENDES (2002) nos chama a atenção para a implantação dos distritos sanitários
na década de 80 – centrados na idéia de territorialização – implementados em
diversos municípios brasileiros, impulsionados pela Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS). Em 1990, com base em um programa da OMS, a OPAS propõe
para as Américas o desenvolvimento de Sistemas Locais de Saúde (SILOS), com o
objetivo de estimular a reorientação dos sistemas de saúde para um modelo voltado
para comunidades específicas e fortalecer a atenção primária à saúde.
O conceito de atenção primária tomou força em 1977, por ocasião da Assembléia
Mundial de Saúde. Nesta assembléia, a atenção primária à saúde foi defendida
como a principal estratégia para a obtenção do objetivo Saúde para Todos no Ano
2000. O documento produzido na conferência, conhecido como Declaração de
Alma-Ata, definiu atenção primária como:
“Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos,
cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados
universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios
aceitáveis para eles e a um custo com que tanto a comunidade quanto o
país possam arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, um espírito de
autoconfiança e autodeterminação. É parte integral do sistema de saúde do
país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do
desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o primeiro
nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com os
sistemas nacionais de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo do
local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento
de um processo de ação continuada à saúde” (WHO, 1978, p. 1).
A declaração de Alma-Ata situou a atenção primária como estratégia fundamental
para a saúde pública. Ela propôs uma atenção primária no sentido amplo, incluindo
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o combate à desigualdade e o estímulo ao desenvolvimento econômico, a
participação popular e comunitária, a ação intersetorial, a responsabilidade dos
governos e a cooperação internacional.
Pós Alma-Ata, estratégias de atenção primária se expandiram em diversos países,
no entanto, apesar da ampla definição do conceito de atenção primária elaborado
na conferência, sua implementação tornou-se cada vez mais estreita, dominada por
estratégias seletivas verticais, tomando como base sub-populações ou doenças.
As críticas à atenção primária seletiva foram muitas, incluindo: (1) desconsideração
do contexto socioeconômico; (2) predisposição para desigualdade de acesso à
saúde; (3) propensão para focalizar apenas alguns agravos e ciclos de vida e
circunstâncias de vida; (4) lógica perversa do financiamento por doença; e (5)
fragmentação do individuo (PAHO, 2007). Assim, em contraponto às estratégias
adotadas nos países de focalização e seletividade da atenção primária, constituiuse um movimento de renovação da atenção primária à saúde, visando atender aos
aspectos anteriormente negligenciados.
Com base nas críticas às estratégias de implementação da atenção primária e no
contexto de renovação da saúde pública, em 1996, a OMS desenvolveu na região
da Europa, a Carta de Lubliana, sobre a reforma dos cuidados com a saúde. A
carta foi um marco importante para a atenção primária à saúde, por propor em nível
ministerial para cinqüenta e seis países, a orientação dos sistemas de saúde para a
atenção primária como filosofia (WHO, 1996).
O termo atenção primária pode ter vários significados2. A categorização mais
difundida sobre o tema foi desenvolvida por VUORI (1984), que se refere a quatro
distintos planos de significação: atenção primária como conjunto de atividades,
como nível de atenção do sistema de saúde, como estratégia e como filosofia.

2

Estamos utilizando de forma análoga neste estudo os conceitos atenção primária e atenção básica. Alguns autores

utilizam o termo atenção básica como forma de evitar a possível associação do termo atenção primária com uma
atenção simplificada de baixo custo. Da mesma maneira, autores optam pela utilização do termo atenção primária
para fugir da associação do termo atenção básica com uma “cesta básica” de atenção à saúde (PAIM, 2003). NARVAI
(2005) trata os termos atenção básica e primária de forma análoga dando a eles o significado de atenção primeira, o
que não atribui ao termo julgamento de complexidade.
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1. Atenção primária como conjunto de atividades
Segundo VUORI, esta caracterização tem o benefício da simplicidade, porém
ela acaba por qualificar o trabalho dos profissionais da atenção primária como
inferior ou de menor importância, em relação às atividades mais especializadas
ou de maior complexidade tecnológica.
2. Atenção primária como nível de atenção do sistema de saúde
A segunda categoria avança em relação à primeira, por enfatizar a função
resolutiva da atenção primária quanto aos problemas mais comuns de saúde da
população (MENDES, 2002).
3. Atenção Primária como estratégia
Nesta categorização, atenção primária deixa de ser somente a porta de entrada
do sistema para tornar-se o centro organizador do sistema de saúde como um
todo, facilitando sistemas de referência e contra-referência e permitindo um
serviço de saúde integral. O grande avanço desta significação está na
proposição de inter-relação entre os diferentes níveis de atenção, que passam a
compor um sistema único, que visa responder as necessidades da população
de forma integrada. Segundo VUORI (1984), esta categoria encaminha o
enfoque para a saúde e não para a doença, privilegiando a promoção da saúde
ao invés do tratamento, a atenção integrada ao invés da atenção por episódio, o
clínico geral ao invés do especialista, o trabalho em equipe ao invés do
consultório individual, além de priorizar a colaboração intersetorial e a
participação comunitária.
4. Atenção primária como filosofia
Esta caracterização, segundo Vuori, é de difícil operacionalização, porém é a
mais importante, por enfatizar os princípios de eqüidade, resolutibilidade,
solidariedade e aceitação dos determinantes sociais de saúde na atenção
primária.
Em sintonia com a Carta de Lubliana e também com base no conceito de atenção
primária como filosofia, toma força, em 2003, o movimento de renovação da
atenção primária na região das Américas. Na ocasião, é ratificada a Resolução
CD44. R6, que traz recomendações para os países membros e para a coordenação
da OPAS, no sentido da reorientação dos sistemas de saúde para a perspectiva da
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atenção primária. Este movimento regional é impulsionado por um movimento
internacional sinérgico, que compôs um montante crescente de evidências dos
benefícios da orientação dos sistemas de saúde para a atenção primária.
Internacionalmente existe um reconhecimento cada vez maior de que a atenção
primária à saúde representa uma abordagem poderosa para fortalecer a
capacidade da sociedade de reduzir iniqüidades na área de saúde e combater as
causas de saúde precária e de iniqüidades sociais (PAHO, 2007). Partindo de uma
definição de saúde como direito humano e produto sociocultural, econômico e
político, a direção da OMS nas Américas define que os esforços para a saúde
devem lidar com todos os seus determinantes, inclusive aqueles que transcendem
o âmbito sanitário. Segundo a diretora da OPAS, o entendimento da ampla
determinação da saúde e a necessidade de trabalharmos com todos os seus
determinantes, lançam a atenção primária como estratégia ideal para prover e
proteger a saúde dos indivíduos e comunidades, uma vez que ela já contempla
olhares sobre o indivíduo, a família e seu ambiente (PERIAGO, 2007). A atenção
primária é vista, portanto, como estratégia fundamental para se atingir os Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio (ODM), abordando as causas essenciais da saúde,
como definidas pela Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde da OMS
(PAHO, 2007).
Os benefícios da orientação dos sistemas de saúde para a atenção primária foram
documentados por diversos autores. Uma revisão bibliográfica desenvolvida pela
OPAS destacou os seguintes benefícios (PAHO, 2007):
1. Sendo todos os outros fatores iguais, os países com sistemas de saúde
baseados em uma forte orientação à atenção primária à saúde têm
resultados de saúde melhores e mais eqüitativos, são mais eficientes, têm
custos menores de atenção em saúde e alcançam melhor satisfação do
usuário do que aqueles cujos sistemas de saúde não enfatizam a atenção
primária à saúde.
2. Os sistemas de saúde com base na atenção primária à saúde são capazes
de melhorar a eqüidade, porque a abordagem da APS é menos dispendiosa
para indivíduos e tem melhor efetividade de custos para a sociedade, em
comparação com a atenção orientada a especialidades.
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3. Uma forte abordagem da atenção primária à saúde garante maior eficiência
de serviços na forma de tempo economizado na consulta, uso reduzido de
testes laboratoriais e gastos reduzidos em atenção em saúde.
4. Os sistemas de saúde baseados na atenção primária à saúde também
podem melhorar a eficiência e a eficácia. A reforma abrangente da atenção
primária à saúde pode melhorar os resultados da saúde e favorecer a
eqüidade em saúde.
A influência internacional da OMS continua após implementação do PSF. Entre os
desenvolvimentos mais relevantes, em 2005 a OPAS lança uma versão provisória
do documento Renovação da Atenção Primária à Saúde nas Américas, cuja versão
final foi publicada em 2007. Este documento divulga a base teórica do movimento
de renovação da atenção primária enquanto filosofia, apresentando os valores,
princípios e elementos de um sistema de saúde baseado na atenção primária à
saúde (Figura 3).
São destacados os valores de eqüidade, solidariedade e direito à saúde. Nesta
perspectiva, se valoriza o trabalho conjunto para atingir objetivos comuns, se
enfatiza os direitos e responsabilidades dos governos e cidadãos, e se busca, ao
mesmo tempo, o acesso à saúde, aos serviços de saúde, a ambientes saudáveis e
a serviços sociais.
Em concordância com os valores, os princípios apresentados apontam para um
sistema de saúde centrado nas necessidades das pessoas, na responsabilização
dos governos pelos seus atos, na qualidade do serviço, na distribuição eqüitativa
dos esforços, na intersetorialidade e na participação dos indivíduos nos aspectos
relacionados à sua saúde, incluindo a definição do próprio sistema de saúde.
Os elementos apresentados como centrais a esta perspectiva foram: primeiro
contato, integralidade, orientação para a família e comunidade, ênfase na promoção
e prevenção, cuidado apropriado, relevância, mecanismos de participação ativa,
políticas e estruturas institucionais e legais sólidas, políticas e programas
orientados para a eqüidade, otimização da organização e gerenciamento, recursos
humanos apropriados, recursos financeiros apropriados e sustentáveis, ações
intersetoriais e cobertura e acesso universal.
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FIGURA 3 – VALORES, PRINCÍPIO E ELEMENTOS
CENTRAIS DE UM SISTEMA DE SAÚDE COM BASE NA APS*.

Elementos

Cobertura e acesso
universais

Primeiro
contato

Ações
intersetoriais

Integralidade

Princípios
Recursos
apropriados
e sustentáveis

Orientação para a
família e comunidade

Responsabilização
do governo
Justiça Social
Intersetorialidade

Ênfase na
promoção e
prevenção

Valores

Recursos
humanos
apropriados

Participação

Otimização da
organização e
gerenciamento

Eqüidade
Solidariedade
Direito à saúde

Orientação às
necesidade de
Saúde das Pessoas

Qualidade
Cuidado
apropriado

Sustentabilidade

Políticas e
programas
orientados para
a eqüidade

Relevância

Mecanismos de
participação ativa
Políticas
e estruturas
institucionais e
legais sólidas

* Fonte: Renovação da Atenção Primária em Saúde nas Américas - Documento de Posicionamento da
Organização Pan-Americana da Saúde/ OMS (PAHO, 2007, p. 9)

O papel da atenção primária no trabalho com DSS é discutido na proposta
desenvolvida pela Organização Pan-Americana de Saúde. Argumenta-se que os
elementos centrais de um sistema de saúde com base na atenção primária, em
concordância com seus princípios e valores, devem contribuir para o processo de
desenvolvimento humano. No entanto, desenvolvimento humano é também apontado

48

como responsabilidade de diversos setores sociais. Para os autores, quando o sistema
de saúde toma para si a responsabilidade última pelo desenvolvimento humano, não a
compartilhando com os demais setores sociais, existe a possibilidade de ele
negligenciar suas funções centrais e desenvolver de forma precária suas funções
ampliadas por falta de especialização nas outras áreas. Além disso, também existe o
risco de disputas entre os setores e duplicação de serviços. Neste sentido, reforça-se a
importância do trabalho interdisciplinar e intersetorial como chave para a atenção
primária à saúde trabalhar os determinantes sociais da saúde (PAHO, 2007).
Em uma outra frente, a pressão de agências financiadoras também foi fator
importante para o desenvolvimento do PSF (ANDRADE et al., 2006). Na realidade,
muitos autores criticaram o desenvolvimento do programa num contexto de crise e
racionalização de gastos em saúde, em parte decorrentes da implementação de
medidas de ajuste estrutural por agências multilaterais, sobretudo o Fundo
Monetário Internacional e o Banco Mundial (SENNA, 2002).
Neste contexto, o PSF foi considerado uma simplificação da atenção à saúde, que
buscava focalizar os esforços do estado nos serviços básicos de saúde para a
população mais vulnerável, comprometendo ao mesmo tempo a universalização e a
integralidade da atenção à saúde.
Por um lado, se criticava a seletividade do programa e a pouca ênfase financeira de
fato para a atenção primária à saúde. Argumentava-se que um programa que visa
estruturar um sistema de saúde não pode ficar restrito a segmentos da população e
deve estar fortemente conectado com o resto do sistema de saúde, articulando uma
atenção integrada com ênfase (inclusive financeira) na atenção primária à saúde.
Esta crítica se expressa na citação a seguir:
“Para que o PSF não fique confinado no SUS para Pobres (Paim 1995) e na
atenção primitiva de saúde (Testa 1992), faz-se necessário produzir cunhas
no nível secundário e pontes com o nível terciário da atenção. Não deve
permanecer exclusivamente nas áreas rurais ou nos guetos das cidades e
seus pólos de capacitação não merecem limitar-se a quistos de
universidades, enquanto vitrines de mudanças virtuais. Para avançar, o
Programa Saúde da Família precisa incomodar: demonstrar, a cada
momento, que a maior proporção dos recursos financeiros e assistenciais
continua a ser destinado a para a assistência hospitalar e para os
procedimentos de alta e média complexidade, apesar da retórica da
prioridade da atenção básica...” (PAIM, 2001, p.145).
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Por outro lado, a influência das agências financiadoras foi criticada por diminuir o
poder decisório do estado. A polêmica em redor das doações e empréstimos
internacionais é discutida por profissionais de saúde no contexto da globalização
das políticas de saúde e dos desafios para a eqüidade em saúde (Labonte e
Schrecker, 2007). Em recente relatório da Comissão dos Determinantes Sociais de
Saúde da OMS, se aponta para a necessidade de extremo cuidado por parte de
agências internacionais quando encorajando mudanças nos sistemas de saúde
nacionais e a necessidade de se estabelecer evidências da efetividade das
iniciativas propostas (WCSDH, 2007).
Por fim, a popularidade dos modelos de atenção primária à saúde centrados na
comunidade e/ou na medicina familiar também aparecem na literatura como fatores
determinantes do desenvolvimento do PSF (ANDRADE et al., 2006; CANESQUI e
OLIVEIRA, 2002). Entre os modelos mais mencionados temos os de Cuba, Canadá
e Inglaterra. A literatura em torno do tema da atenção primária a saúde abarca, no
entanto, uma diversidade de modelos de atenção primária à saúde, como os
modelos da Costa Rica, Espanha, Austrália, China, Tailândia e Sri Lanka.
Recentemente, em virtude do desenvolvimento do PSF, o Brasil passa também a
ser citado internacionalmente como modelo de sistema de saúde com base na
atenção primária (WCSDH, 2007).
Como influência internacional para o desenvolvimento do PSF na região das
Américas, chamamos a atenção para os modelos de Cuba e do Canadá. O sistema
de saúde canadense se destaca internacionalmente em virtude de sua restrição à
iniciativa privada; é considerado como vanguarda internacional (ao menos do ponto
de vista político-acadêmico) no campo da promoção da saúde; tem sua organização
centrada na atenção primária à saúde com elevado grau de satisfação dos usuários;
utiliza estratégias provinciais de estruturação de centros de saúde comunitários, com
forte ênfase no trabalho com determinantes sociais de saúde. O sistema de saúde
cubano aparece no cenário internacional como exemplo bem sucedido de
organização de um sistema de saúde diante de difíceis condições econômicas. Entre
os facilitadores para sucesso do sistema de saúde cubano são citados a organização
da sociedade cubana (no sentido da participação popular e do envolvimento
comunitário) e o forte investimento no setor educacional (WCSDH, 2007).
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1.3.2 INFLUÊNCIA NACIONAL
Recuperando a história recente do sistema de saúde brasileiro a partir da
Constituição de 1988, tantas vezes citada como marca do nascimento do Sistema
Único de Saúde (SUS), lembramos que este documento foi escrito em clima de
conquista pelo fim da ditadura militar e democratização das estruturas políticas do
país. O setor saúde, representado pelos seus profissionais, em especial os
militantes da saúde, exerceu papel importante e de vanguarda nas conquistas pela
democratização. Essa liderança do setor saúde reflete-se na Constituição de 88 e
nos documentos de sua regulamentação. A Lei 8.080 trata, entre outros aspectos,
do direito universal à saúde, sua determinação social e a importância da
integralidade para seu cuidado. Como estratégia para o fortalecimento da
democracia representativa, a Lei 8.142 dispõe sobre a regulação de instâncias
colegiadas (os Conselhos de Saúde e a Conferência de Saúde). Estes dispositivos
legais apresentam-se como a materialização de ideais e princípios da reforma
sanitária: de eqüidade, participação comunitária e determinação social da saúde
(Donangelo, 1975; Arouca, 1975).
No entanto, nem todos os avanços constitucionais se consolidaram no sistema de
saúde brasileiro e diversos autores argumentam que, na prática, o grande avanço
de 88 foi reduzido à universalização da assistência a saúde. PAIM (2002) elencou
três projetos políticos para a saúde que coexistem no Brasil: o projeto conservador,
que entende saúde e doença como mercadorias; o projeto da Reforma Sanitária,
que entende saúde como direito social; e o projeto revisionista, também chamado
de Reforma da Reforma, que aponta para a necessidade de reconstrução de nosso
sistema de saúde na perspectiva do planejamento, da gestão e das práticas médico
sanitárias. Segundo Paim, a Reforma Sanitária no Brasil limitou-se a uma reforma
institucional ligada à implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta reforma,
segundo o autor, não chegou a trabalhar com um conceito ampliado de saúde e,
por sua vez, não chegou a trabalhar com os determinantes sociais do processo
saúde-doença. Paim critica a focalização das ações de nosso sistema de saúde,
argumentando que além do SUS formal, expresso na legislação e do SUS
democrático, derivado do projeto da Reforma Sanitária, está crescendo no Brasil o
SUS para pobres, refém das recomendações do Banco Mundial e provedor de uma
assistência primitiva de saúde.
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Neste sentido, o desenvolvimento do PSF se seu deu no caminho de uma necessária
reforma da reforma (CAMPOS, 1992). Não uma reforma de princípios, mas uma
reforma de estratégias, para mover o SUS na direção dos princípios da reforma
sanitária. Porém, como aponta MENDES (2001), depois de 88 persiste uma reforma
diferente daquela que culminou na criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
Segundo o autor, a reforma sanitária que gerou a constituição de 88 foi uma reforma
ampla, que regulou de cima para baixo um novo formato para o Sistema de Saúde
brasileiro. Já a reforma que continuou depois da constituição é descrita como uma
soma pouco articulada de reformas, que apesar de guiadas por princípios comuns, se
limitaram a partes do sistema de saúde. Esta nova reforma teve como ponto principal
o processo de descentralização da assistência à saúde, característica dos anos 90.
Entre muitas críticas e negociações as Normas Operacionais Básicas (NOB/91, 92,
93, 96) serviram de subsídio para o processo de descentralização as saúde
(LEVCOVITZ et al., 2001) e possibilitaram a operacionalização municipal do PSF.
O PSF aparece, portanto, como desenvolvimento do próprio sistema de saúde no
sentido da evolução do SUS e da superação dos desafios propostos pelos
princípios da reforma sanitária. Ao mesmo tempo, o surgimento do programa é
influenciado por experiências inovadoras (ex: ação programática em saúde e
modelo em defesa da vida), gestadas no sistema de saúde, porém como modelos
contra-hegemônicos, responsáveis por tencionar a hegemonia do modelo
tradicional de assistência à saúde. Entre estes modelos, o próprio Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS), tido como antecessor do PSF, foi
desenvolvido primeiramente na periferia do sistema de saúde brasileiro (ANDRADE
et al., 2006).
O PACS foi concebido com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil e materna nas
áreas mais carentes do país, tipicamente regiões rurais do norte e nordeste, tendo
como foco de atuação a família. Almejava-se levar informação para a população mais
carente com o objetivo de ajudá-la a cuidar de sua saúde e consolidar sistemas locais
de saúde. Em 1979, 400 Agentes Comunitários de Saúde iniciaram suas atividades
no Maranhão, com recursos da UNICEF. Em 1987, o programa foi implantado no
Estado do Ceará. Em 1991, o PACS ganha visibilidade por obter o prêmio Maurice
Pape da UNICEF, por ter reduzido o índice de mortalidade infantil no Estado do
Ceará em 32%. Em 1993, o PACS estava em funcionamento em 13 estados e 761
municípios das regiões norte e nordeste do Brasil (CARVALHO VLM, 2002). Assim,
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um ano antes do surgimento do PSF em nível nacional, o PACS já se consolidava
como solução alternativa no Brasil.
Ainda como influência nacional, além das necessidades de renovação do sistema
de saúde brasileiro e das forças contra-hegemônicas de diversas propostas
inovadoras, o perfil epidemiológico brasileiro também se apresentou como
determinante no desenvolvimento do PSF, por apontar a necessidade de superação
de desafios. Em especial os desafios de superação da desigualdade em saúde e da
melhora dos níveis médios de saúde da população (ANDRADE et al., 2006).
Portanto, em 1994, o cenário estava montado para o governo federal anunciar a
criação do Programa Saúde da Família. O PSF foi lançado em abril de 1994 pelo
Ministério da Saúde na cidade de Quixadá, no Ceará. Trazendo consigo a bagagem
de desafios da história do sistema de saúde brasileiro, somados aos desafios
inerentes à proposta do programa, o PSF teve início em um contexto de exaltação e
críticas relacionadas ao seu potencial para trabalhar com a saúde de maneira
integral e institucionalizar a participação popular.
1.3.3 DESAFIOS
Por conta de seu foco territorial e comunitário, o PSF trouxe nova esperança para o
movimento sanitário. No início do programa, as críticas foram intensas e muitas
destas críticas continuam até hoje. Foram feitas alegações: (1) de falta de recursos
humanos qualificados para dar conta dos objetivos do programa; (2) do programa
objetivar a redução de custos ao invés da integralidade e humanização do
atendimento; (3) das intervenções ainda estarem centradas na figura do médico e
focadas em famílias de risco, ao invés de focar na identificação das potencialidades
e problemas existentes no território e sua causalidade, com base na ampla
determinação do processo saúde-doença; (4) da não existência de um projeto para
o atendimento da demanda espontânea; (5) do PSF estar estruturado no arcabouço
de uma política de financiamento autoritária, que não permite a flexibilização
necessária para o planejamento local (BORGES, 2002).
Muitos dos desafios do início do programa continuam presentes até hoje.
ANDRADE et al. (2006) falam da necessidade de reformularmos os cursos de
graduação para que sirvam de subsídio ao novo modelo de forma articulada com a
capacitação em serviço. Os autores falam ainda das necessidades de efetivação do
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trabalho interdisciplinar, de avaliação da qualidade em nível local, de estabilidade
das relações profissionais e de garantia de mecanismos de participação popular.
GIL (2006) articula os desafios do PSF no contexto de sua expansão consolidada
nos grandes centros urbanos. A autora fala da dificuldade do programa na vivência
do paradoxo do crescimento e das fragilidades inerentes ao processo de mudança.
A autora também aponta insuficiência em relação à formação e práticas
profissionais, no sentido da integralidade, visão ampliada do processo saúdedoença, formação de vínculos, abordagem familiar e trabalho em equipe. A autora
compõe ainda os desafios do PSF com as dificuldades na gestão do sistema,
ligadas à lógica quantitativa da produção, rigidez nos processos de trabalho, fixação
das equipes, normalização excessiva, baixa capacidade de inovação gerencial,
grande dependência dos serviços secundários, referência e contra-referência.
A promoção da saúde e o trabalho com determinantes sociais de saúde também
aparecem como desafios do PSF. Com o objetivo de analisar a viabilidade e a
sustentabilidade das iniciativas de promoção da saúde no âmbito do PSF e propor
indicadores de promoção para um sistema de monitoramento da atenção básica,
CAMPOS et al. (2005), em parceria com Ministério da Saúde e a OPAS, realizaram
um estudo sobre experiências de promoção da saúde no Brasil desenvolvidas por
equipes de saúde da família. O estudo traz uma definição de promoção da saúde
centrada no princípio da autonomia (na perspectiva de saúde como recurso para a
vida). O estudo conclui que a prática da promoção da saúde não está
institucionalizada no PSF, mas que o PSF tem o potencial de ser uma estrutura
promotora de saúde. Segundo os autores, fatores externos ao modelo PSF
apresentaram-se como marcadamente necessários para que iniciativas de
promoção da saúde se desenvolvessem. Estes fatores foram: posição ideológica
dos protagonistas, presença de pessoas com formação acadêmica nas áreas psicosocial e/ou saúde pública, ambiente político favorável e existência de redes sociais
atuantes no território. As iniciativas identificadas apresentaram níveis variados de
institucionalização. Os projetos foram identificados como frágeis, entre outros
motivos, em virtude de abrangência restrita quanto à população alvo e dependência
de protagonistas individuais.
Em sintonia com Campos et al., outros estudos apontaram o PSF como modelo
potencial para a promoção da saúde e o trabalho com DSS. COELHO et al. (1999)
aponta para o potencial promotor de saúde do PSF, quando integrado com outros
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setores sociais. A partir de uma experiência prática, os autores defendem a
necessidade de se trabalhar com o social para melhorar a situação sanitária e, ao
mesmo tempo, a impossibilidade da área da saúde trabalhar o social de forma
desconectada dos outros setores sociais. BECKER (2001) conclui que, apesar dos
desafios, o PSF é um espaço privilegiado para o campo da promoção da saúde, o
qual, segundo o autor, aparece como um recurso para os profissionais do programa
lidarem com as demandas intersetoriais. Esta mesma conclusão é compartilhada por
COHEN et al. (2004), ao defender as potencialidades do PSF como estratégia de
promoção da saúde em nível local e ponto de articulação para o trabalho intersetorial.
Do ponto de vista teórico, são diversos os autores que apontam para o modelo PSF
como estratégia potencial para o trabalho de promoção da saúde. SUCUPIRA
(2003) defende que o processo de trabalho no PSF seja centrado na perspectiva da
promoção da saúde. CHIESA e FRACOLLI (2004) apontam o potencial dos ACS
para a problematização sobre os DSS em nível local. WESTPHAL (2003) discute o
potencial do programa como promotor de qualidade de vida. SOUSA (2001) aponta
para os ACS como elementos facilitadores de um canal de democracia direta.
DELLATORRE (2003) fala sobre o potencial do programa para a construção de
cidadania participativa.
Na realidade, os desafios do PSF se consolidam em grande parte por conta da
amplitude de sua missão. Como podemos verificar na citação a seguir, o programa
almeja a mudança do sistema de saúde brasileiro através de um processo contínuo,
baseado em princípios norteadores da atenção básica, que contrastam com a
realidade da organização da sociedade e do estado brasileiro.
“Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são: integralidade,
qualidade, eqüidade e participação social. Mediante a adstrição de clientela,
as equipes Saúde da Família estabelecem vínculo com a população,
possibilitando o compromisso e a co-responsabilidade destes profissionais
com os usuários e a comunidade. Seu desafio é o de ampliar suas fronteiras
de atuação visando uma maior resolutibilidade da atenção, onde a Saúde da
Família é compreendida como a estratégia principal para mudança deste
modelo, que deverá sempre se integrar a todo o contexto de reorganização
do sistema de saúde.” Diretriz conceitual da Atenção Básica (MS, 2007a).

1.3.4 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA OU ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Como modelo ideal para uma atenção primária integral de fato, no contexto de
críticas e desafios, fundamentados em um posicionamento técnico-político por um

55

sistema de saúde integral, regionalizado e eqüitativo, estruturou-se a partir do PSF,
a Estratégia Saúde da Família. A Portaria 648 de 28 de março de 2006 aprovou a
nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a qual estabeleceu diretrizes e
normas para a reorganização da atenção primária no Brasil. Partiu-se da
necessidade de uma revisão das normas nacionais, devido à expansão do PSF e à
sua consolidação como estratégia para a atenção básica. Segundo a PNAB, a
atenção básica tem o PSF como estratégia prioritária para sua organização de
acordo com os preceitos do SUS.
Na PNAB determina-se que o processo de trabalho deve subsidiar o
desenvolvimento de ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde, área
considerada estratégica da atenção básica. No entanto, são também consideradas
áreas estratégicas o controle de algumas enfermidades, saúde da criança, da
mulher, do idoso e saúde bucal, de forma a ficar pouco clara na política a
verdadeira ênfase que deveria ser dada para a promoção da saúde como olhar
integral para o processo saúde-doença.
A Estratégia Saúde da Família é apontada como estratégia de reorganização da
atenção básica, na medida em que seus princípios gerais indicam que as ações
devem ser centradas não somente na cura das doenças da população adstrita ao
território da unidade, mas também nos seus problemas sociais, econômicos e suas
potencialidades – as necessidade das famílias e da comunidade que residem na
área geográfica de adstrição. A ESF é apontada como um espaço potencial para a
construção de cidadania. Ações de promoção da saúde (diferenciadas de
prevenção e assistência) são consideradas atribuições de todos os profissionais da
ESF. O conceito de promoção da saúde, no entanto, apresenta-se difuso na
organização do trabalho do PSF.
A ESF é apresentada pelo Ministério da Saúde (MS) como estratégia de
reorientação do modelo assistencial tradicional, compondo uma atenção básica
hierarquizada e regionalizada, que se constitui como porta de entrada do sistema
de saúde. Entende-se que a posição singular que o PSF ocupa no Brasil, de
integrador e focalizador de políticas públicas, permite a participação local articulada
aos níveis municipal, regional e nacional. Para o Ministério, o programa tem o
potencial de colocar em prática os princípios do Sistema de Saúde brasileiro,
expressos na Constituição Federal de 1988 - de universalização, descentralização e
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integralidade

-

aprofundando-se

na

proposição

de

uma

atenção

básica

territorializada, participativa e eqüitativa.
Assim, desde 2006 o PSF passa, no nível nacional, a ser trabalhado como
Estratégia Saúde da Família (ESF), a qual se acredita ter mais condições do que
um programa de enfrentar os desafios de contribuir para a mudança nas relações
da sociedade civil com o Estado. Objetiva-se que, neste processo, a atenção
primária à saúde no Brasil possa realizar sua missão de intervir nos DSS, tornandose um espaço de ação intersetorial e participação popular. Os nomes e respectivas
siglas (PSF e ESF) são ainda utilizados por diversos autores de forma análoga.
Neste estudo, optamos por utilizar o termo Programa Saúde da Família ao invés de
Estratégia Saúde da Família, por este ser o termo mais utilizado no Município de
São Paulo até o momento.

1.3.5 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
1.3.5.1 Responsabilidades das Esferas de Governo
As diretrizes nacionais apresentadas pelo Ministério da Saúde (MS, 2007a) são
definidas de forma a permitir modelos de implantação diferenciados por município.
As responsabilidades das três esferas de governo na gestão e gerência do PSF
foram definidas como:
Governo Federal:


Elaborar as diretrizes da política nacional de atenção básica;



Co-financiar o sistema de atenção básica;



Ordenar a formação de recursos humanos;



Propor mecanismos para a programação, controle, regulação e avaliação da
atenção básica;



Manter as bases de dados nacionais.

Governo Estadual:


Acompanhar a implantação e execução das ações de atenção básica em seu
território;



Regular as relações intermunicipais;
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Coordenar a execução das políticas de qualificação de recursos humanos em
seu território;



Co-financiar as ações de atenção básica;



Auxiliar na execução das estratégias de avaliação da atenção básica em seu
território.

Governo Municipal:


Definir e implantar o modelo de atenção básica em seu território;



Contratualizar o trabalho em atenção básica;



Manter a rede de unidades básicas de saúde em funcionamento (gestão e
gerência);



Co-financiar as ações de atenção básica;



Alimentar os sistemas de informação;



Avaliar o desempenho das equipes de atenção básica sob sua supervisão.

1.3.5.2 Organização
Cada Equipe de Saúde da Família (ESF) é composta por: um médico generalista, um
enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários
de saúde (ACS). Equipes ampliadas contam também com um dentista, um auxiliar de
consultório dentário e um técnico em higiene dental. O atendimento é prestado na
unidade de saúde por uma equipe multidisciplinar e nos domicílios e/ou comunidade,
principalmente através dos Agentes Comunitários de Saúde.
Cada equipe de saúde da família é responsável, em média, por 1000 famílias. Os
ACS visitam uma vez por mês todas as casas da micro-área de sua responsabilidade
(território de atuação específica de um ACS). Para ser um ACS é necessário morar
na região em que trabalha e ser um membro efetivo daquela comunidade.
Segundo o Ministério da Saúde (MS, 2007a) são atribuições das equipes de saúde
da família:
•

Intervir sobre os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta;

•

Prestar assistência integral, permanente e de qualidade;

•

Realizar atividades de educação e promoção da saúde;
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•

Estabelecer vínculos de compromisso e de co-responsabilidade com a
população;

•

Estimular a organização das comunidades para exercer o controle social
das ações e serviços de saúde;

•

Utilizar sistemas de informação para o monitoramento e a tomada de
decisões;

•

Atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com
diferentes segmentos sociais e institucionais, de forma a intervir em
situações que transcendem a especificidade do setor saúde e que têm
efeitos determinantes sobre as condições de vida e saúde dos indivíduosfamílias-comunidade.

1.3.5.3 Implantação
A implantação do PSF nos municípios brasileiros depende, em primeira instância,
de uma decisão política da administração municipal, que deve submeter proposta
ao Conselho Municipal de Saúde. As etapas de implementação do programa são:
(1) Identificar as áreas prioritárias para implementação do programa e mapear o
número de habitantes em cada área; (2) Calcular o número de equipes e de
agentes comunitários de saúde; (3) Adequar espaços e equipamentos para a
implementação e o funcionamento do programa; (4) Solicitar formalmente à
Secretaria Estadual de Saúde a adesão do município ao PSF; (5) Selecionar,
contratar e capacitar os profissionais que atuarão no programa.
1.3.5.4 Cobertura
A expansão da atenção básica, através da Estratégia Saúde da Família, é
apresentada pelo MS como prioridade política, aprovada pelo Conselho Nacional de
Saúde. O MS constantemente atualiza sua página na internet com informações
sobre a evolução da implantação do PSF no Brasil. Segundo dados de 2006,
existiam no país 26.729 equipes de saúde da família, espalhadas em 5.106
municípios cobertos. Estes dados equivalem a uma cobertura populacional de
46,2% (85,7 milhões de pessoas). A cobertura populacional aumenta para 59,1%
(109,7 milhões de pessoas) quando incluídos os PACS. A Figura 4 apresenta a
evolução na cobertura do PSF de 1998 até julho de 2007. O programa claramente
coloca-se como uma estratégia nacional, cobrindo cerca de metade da população
do país e estando presente em mais de 90% de seus municípios.
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FIGURA 4 - EVOLUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BRASIL,
1998/JULHO 2007 (MS, 2007B)
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1.3.5.5 Política de Avaliação
Com o objetivo de orientar o processo de avaliação e monitoramento da atenção
básica no SUS, o Ministério da Saúde propôs o desenvolvimento de pactos de
gestão entre as três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal) instância
onde se determina conjuntamente uma lista de indicadores para a atenção básica.
O pacto de indicadores para a atenção básica foi instituído em 1999 e a relação de
indicadores a serem pactuados pelos gestores vem sendo modificada desde então.
Outro importante instrumento de avaliação e monitoramento do PSF é o Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB). O SIAB é um sistema de informação
territorializado cujos dados são gerados por profissionais de saúde das equipes de
Saúde da Família. As informações são coletadas em âmbito domiciliar e em
unidades básicas nas áreas cobertas pelo PSF e o PACS. Segundo o Ministério da
Saúde (MS, 1998), a territorialização do sistema possibilita a localização espacial
de problemas de saúde e a identificação de desigualdades, constituindo-se em
ferramenta importante para a implementação de políticas de redução de
iniqüidades. Os principais instrumentos de coleta de dados do SIAB são:
1. Ficha de cadastro das famílias e levantamento de dados sóciosanitários, preenchida pelo agente comunitário de saúde (ACS) no
momento

do

cadastramento

das

famílias,

sendo

atualizada

permanentemente.
2. Fichas de acompanhamento de grupos de risco e de problemas de
saúde

prioritários,

preenchidas

mensalmente

pelos

agentes

comunitários de saúde, no momento de realização das visitas
domiciliares.
3. Fichas de registro de atividades, procedimentos e notificações,
produzidas mensalmente por todos os profissionais das equipes de
saúde.
Uma outra iniciativa do Ministério da Saúde quanto à avaliação do PSF foi a
criação, em 2004, da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação da Atenção
Básica. Essa coordenadoria tem como objetivo: (1) identificar aspectos relevantes
da atenção básica para serem monitorados e avaliados, (2) desenvolver estratégias
de disseminação das informações relevantes, e (3) desenvolver capacidade técnica

61

e política nas três instâncias gestoras do SUS, possibilitando a análise dos dados
para a tomada de decisão. Esta instância ficou responsável ainda por coordenar o
pacto da atenção básica e gerir o SIAB. A partir desta iniciativa foi desenvolvido um
sistema de avaliação da qualidade da estratégia saúde da família, cujo objetivo
geral é contribuir para inserção da cultura avaliativa no PSF. Esta iniciativa é
baseada em um sistema de auto-avaliação e é composta, entre outros, por
instrumentos para a avaliação da consolidação do modelo de atenção (referentes a:
organização do trabalho em saúde da família, acolhimento, humanização,
responsabilização, promoção da saúde, participação comunitária e vigilância da
saúde). Além disso, avalia-se o desenvolvimento da Estratégia Saúde da Família, a
coordenação técnica das equipes, a estrutura e insumos das unidades e a atenção
à saúde focada em crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos, doenças
transmissíveis, agravos regionalizados e padrões loco-regionais (MS, 2005).
1.3.5.5 O Programa Saúde da Família do Município de São Paulo
Na Cidade de São Paulo, por questões políticas, o PSF demorou a ser implantado.
Durante os anos de 1992 a 2000 existia em São Paulo o Plano de Atenção à Saúde
(PAS), que rompeu com o Sistema Único de Saúde. Em 2001, com a mudança de
governo, o PAS foi extinto e o PSF começou a ser implantado. A adoção da
estratégia do PSF foi decidida no Conselho Municipal de Saúde, em abril de 2001,
tendo sido aprovado por apenas um voto a mais do que o necessário (ALVES
SOBRINHO e CAPUCCI, 2003).
Antes de 2001, existiam na cidade de São Paulo algumas unidades de saúde da
família que eram administradas pelo governo do Estado de São Paulo. Estas
unidades faziam parte do Projeto “Qualis” (Qualidade Integral em Saúde).

A

iniciativa foi impulsionada pelo ex-ministro da saúde, Prof. Adib Jatene, que
acreditava ser importante validar o modelo do PSF em grandes centros urbanos
(SANTOS, 2001). Buscando contornar o fato da Prefeitura de São Paulo não apoiar
a implementação do programa, o “Qualis” se desenvolveu através de uma parceria
com a Casa de Saúde Santa Marcelina e, posteriormente, com a Fundação Zerbini.
Este modelo de parceria persistiu mesmo depois da municipalização do PSF na
Cidade, em 2001.
De 2001 para 2006, o PSF cresceu substancialmente. Devido ao tamanho da
Cidade, logo São Paulo já contava com o maior PSF do Brasil. No final de 2006 já
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eram mais de 800 Equipes de Saúde da Família cobrindo mais de 25% da
população do município (MS, 2007c).
Como mencionado anteriormente, o modelo adotado em São Paulo para o
Programa Saúde da Família tem uma peculiaridade em relação ao resto do Brasil.
Em São Paulo, o Programa não é administrado somente pela prefeitura, mas em
parceria com outras instituições. Este modelo foi adotado visando desburocratizar o
processo de contratação de funcionários e resolver o problema da contratação dos
Agentes Comunitários de Saúde que, por serem membros das comunidades
atendidas, não poderiam ser concursados. No início de 2006, eram ao todo 13
parceiros na administração PSF da cidade de São Paulo. Todos os parceiros são
organizações não governamentais ligadas ao campo da saúde pública.
A distribuição das Unidades de Saúde da Família na cidade de São Paulo buscou
seguir o princípio da eqüidade3, concentrando-se nas regiões de maior
necessidade, tipicamente as áreas de periferia que, segundo o mapa da exclusão
social, desenvolvido por Aldaíza Sposati, são as áreas de maior vulnerabilidade da
cidade de São Paulo. Lembramos que a desigualdade social está entre os grandes
desafios enfrentados pela Prefeitura de São Paulo. A dicotomia centro-periferia traz
consigo a problemática da violência urbana que, associada ao tamanho da cidade,
assume importantes proporções.
Segundo Eduardo Jorge, ex-Secretário de Saúde da Cidade de São Paulo, a
escolha da estratégia PSF para a cidade foi uma escolha acertada, repercutindo na
queda da mortalidade infantil em ritmo diferenciado nos distritos com maior
cobertura do PSF, refletindo na humanização das relações profissional de
saúde/cidadão-usuário e racionalizando a articulação da rede hospitalar e
especializada com a rede básica (ALVES SOBRINHO e CAPUCCI, 2003).
Em 2005, devido à troca de governo, iniciam-se modificações no modelo de gestão
da prefeitura. Entre as políticas adotadas, chamamos a atenção para a
centralização da coordenação do PSF na figura de coordenadores regionais de
saúde, em comparação com a descentralização em vigência anteriormente na
figura dos coordenadores de saúde das subprefeituras, os quais passaram a ser

3

A decisão, de priorização da atenção segundo mapas territoriais faz parte de uma série de políticas adotadas pela
Prefeitura de São Paulo de 2001 até 2004 as quais incluíram os critérios de repasse dos programas renda mínima,
bolsa-escola e renda-cidadã (KOGA, 2004).
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supervisores de saúde. Os novos coordenadores de saúde realizam ações
independentemente das subprefeituras. Também chamamos a atenção para o
estabelecimento de uma relação mais próxima entre as instituições parceiras e a
coordenação da atenção básica do município, que permitiu às parceiras maior
envolvimento técnico na gerência do PSF.
Por questões político-administrativas, mesmo dentro de uma mesma administração
municipal, o Coordenador da Atenção Básica no Município de São Paulo tem sido
continuamente substituído, gerando interrupção nas linhas de trabalho. Existem
ainda mudanças nas estruturas dos parceiros que também afetam a organização
dos serviços.
A gestão em exercício no ano de 2005 desenvolveu em conjunto com
representantes de unidades básicas e instituições parceiras um novo documento
norteador (SMS-SP, 2005) para o PSF do município. Este documento foi
posteriormente pactuado com representantes de toda a rede básica por meio de
oficinas regionais. Entre as diretrizes e normas pactuadas enfatizamos a missão da
Unidade Básica de Saúde, a descrição do processo de trabalho e a descrição das
ações coletivas que devem ser realizadas.
“A missão da Unidade Básica de Saúde (UBS), independente da estratégia
de sua organização, é fomentar e intervir no processo de saúde-doença da
população, ampliando a participação e o controle social, com vistas à
Vigilância à Saúde na defesa da qualidade de vida.” (SMS-SP, 2005).
“... (Os) componentes da Atenção Básica deverão estar:






Centrados na Vigilância à Saúde, influenciando os diferentes momentos
do processo saúde-doença, buscando a promoção da saúde, a
prevenção das enfermidades e acidentes e a atenção curativa e
reabilitadora com a finalidade de adequar o atendimento às
necessidades de saúde da população adstrita;
Integradas com os outros níveis de atenção do sistema de saúde para
assegurar a continuidade e a qualidade da atenção prestada à
população;
Articuladas com os demais setores da sociedade” (SMS-SP, 2005).

Como podemos observar nas citações do documento norteador, é proposta uma
missão ampla, com vistas à qualidade de vida, intermediada por participação
popular e ações intersetoriais. No entanto, no documento existe muito pouco
detalhamento estratégico de como esta missão pode ser alcançada. Do ponto de
vista de alocação de recursos humanos, somente quatro (4) horas semanais dos
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ACS e enfermeiros são atribuídas para atividades grupais e/ou com a comunidade
(não contando as visitas domiciliares). Para o auxiliar de enfermagem e o médico é
proposta uma alocação de 2 horas semanais para grupos educativos.
As ações coletivas são descritas no documento norteador como meio para
promover a saúde e reduzir riscos à saúde. São citados como exemplos de
atividades grupais: grupos educativos, oficinas, vídeos, literatura de cordel e feiras.
As ações intersetoriais, como podemos ver na citação a seguir, aparecem como
caminho para trabalhar com um conceito ampliado de saúde e promover a
participação popular.
“O gerente e os profissionais das Unidades Básicas de Saúde devem
estimular as parcerias com instituições, estabelecimentos ou pessoas com o
objetivo de ampliar as ações de prevenção, promoção e recuperação da
saúde, participando de redes de apoio e mobilizando a comunidade no
resgate à cidadania” (SMS-SP, 2005).
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OBJETIVO
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2.1 OBJETIVO GERAL
Analisar o estado atual do trabalho com DSS no âmbito do Programa Saúde da
Família do município de São Paulo e discutir a viabilidade e a pertinência de seu
desenvolvimento.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar entre as unidades de saúde da família do município de São Paulo
aquelas que trabalham com DSS;



Identificar a situação do trabalho com DSS no âmbito do PSF do município de
São Paulo, em especial: o escopo e freqüência das atividades realizadas, os
tipos de DSS trabalhados e as principais barreiras e facilitadores para o trabalho
com DSS;



Identificar a percepção dos gerentes das unidades do município de São Paulo
sobre o PSF;



Identificar o entendimento de profissionais do PSF envolvidos no trabalho com
DSS, membros da coordenação e membros de instituições parceiras, sobre: a
estratégia de trabalho com DSS do município, motivações, gastos e
financiamento para as iniciativas de trabalho com DSS, formas de avaliação,
principais barreiras e facilitadores e a pertinência de se trabalhar com DSS no
âmbito do PSF;



Discutir, a partir das realidades identificadas, o estado atual, a viabilidade e a
pertinência do trabalho com DSS no PSF do município de São Paulo.
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METODOLOGIA
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Este estudo adota uma posição pragmática. Utilizamos métodos mistos de
pesquisa, contemplando dados quantitativos e qualitativos. O pragmatismo em
contraponto com o positivismo, o construtivismo e a pesquisa participante, não está
comprometido com nenhum método específico de pesquisa. O que estrutura o
estudo neste caso é o referencial teórico do pesquisador e o objetivo de sua
pesquisa (CRESWELL, 2003).
A utilização conjunta de métodos qualitativos e quantitativos já foi bastante criticada
por diferentes autores por acreditarem que os paradigmas positivista e
fenomenológico compõem formas de entender o mundo, essencialmente
diferenciadas. Porém, os estudos com métodos mistos ganharam mais legitimidade
nos últimos anos, sendo que diversos autores defendem esta estrutura
argumentando que ela aumenta o poder interpretativo do estudo (DENZIN, 1988;
ROBSON, 1998; CRESWELL, 2003; MINAYO, 2006).
Segundo CRESWEEL (2003) a triangulação de métodos qualitativos e quantitativos
é útil para pesquisas que objetivem ao mesmo tempo generalizar resultados e
aprofundar conhecimentos sobre fenômenos e/ou conceitos.
MINAYO (2006) defende a articulação metodológica entre diferentes “campos de
saber”, por acreditar que os estudos quantitativos e qualitativos, quando realizados
conjuntamente, promovem uma construção da realidade mais completa. Porém, a
autora adverte sobre a necessidade da tradução dos fundamentos de cada uma
das ciências que embasam estes distintos “campos de saber” para que a
operacionalização da triangulação de métodos qualitativos e quantitativos não se
limite à justaposição de métodos e técnicas.
Segundo Cresweel, a triangulação de métodos qualitativos e quantitativos teve
origem em 1956, com Campbell e Fisk e se consolidou no final da década de 70,
com Todd Jick, como estratégia para diminuir a parcialidade dos métodos
qualitativos e quantitativos empregados isoladamente. Em seguida, outras razões
foram atribuídas para o desenvolvimento de estudos com métodos mistos, como: a
utilização de um método para informar o outro, a utilização de um método para
trazer diferentes níveis de análise para outro método e, a utilização conjunta dos
dois métodos como estratégia de advocacia e mudança (CRESWEEL, 2003).
Neste contexto, diferentes estratégias de estudos adotando métodos mistos se
apresentaram na literatura. CRESWEEL (2003) resume estas estratégias em seis
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desenhos lógicos, sendo eles os desenhos: seqüencial explanatório, seqüencial
exploratório, seqüencial transformador, triangulação concomitante, aninhado
concomitante, e concomitante transformador.
Este estudo está dividido em duas fases seqüenciais de coleta e análise de dados que
estão essencialmente ancoradas em uma estratégia seqüencial explanatória. A
primeira fase do estudo, majoritariamente quantitativa, contempla a coleta de dados
quantitativos e qualitativos através de inquérito populacional. A segunda fase,
unicamente de caráter qualitativo, contempla a coleta de dados qualitativos por
intermédio de entrevistas semi-estruturadas e grupos focais.
Segundo CRESWEEL (2003), a estratégia seqüencial explanatória é mais direta das
seis estratégias de métodos mistos. Ela é caracterizada pela coleta de dados
quantitativos, seguida pela coleta de dados qualitativos. A estratégia é considerada de
implementação simples em virtude da clara diferenciação entre as duas fases do
estudo. A maior desvantagem da estratégia é o tempo necessário para a coleta de
dados. Esta desvantagem também se aplica à análise dos dados, que da mesma
forma que a coleta, é realizada em fases.
No quadro a seguir (quadro 6) estão esquematizadas as duas fases deste estudo.
Cada fase está apresentada em conjunto com suas respectivas técnicas de coleta
de dados, a natureza dos dados coletados, os instrumentos utilizados para a coleta,
as fontes de informação das quais os dados foram obtidos e o método de análise
dos dados.
Na primeira fase de coleta de dados, o inquérito populacional nos proporcionou
uma visão abrangente do tema estudado em relação ao município de São Paulo
como um todo, porém esta visão se restringiu à opinião dos gerentes das unidades.
A partir da primeira fase de coleta de dados foi definida a amostra para a segunda
fase de coleta de dados e parte dos temas a serem explorados.
Na segunda fase de coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas e grupos focais
nos permitiram aprofundar o tema do estudo e articular a visão de diferentes
profissionais do programa. Os profissionais foram selecionados para a segunda
fase do estudo através de amostra intencional focalizada em torno de um grupo de
unidades com maior envolvimento no trabalho com DSS. A seguir, apresentamos
em detalhe as duas fases do estudo.
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QUADRO 6 – CARACTERÍSTICAS DAS FASES I E II
X

Fase I

Fase II

TÉCNICAS DE
COLETA DE DADOS

Inquérito populacional

Entrevista semi-estruturada
e grupo focal

NATUREZA DOS
DADOS COLETADOS

Majoritariamente quantitativa

Qualitativa

INSTRUMENTOS DE
COLETA DE DADOS

Questionário semi-estruturado

Roteiro de entrevista
e grupo focal

População de gerentes das Unidades de Saúde da
Família do município de São Paulo (P=201).

2 membros da coordenação
do PSF, e 5 membros de
instituições parceiras

FONTES DE
INFORMAÇÃO

Amostra intencional: 5
gerentes, 5 médicos, 5
enfermeiros, 5 auxiliares de
enfermagem, 27 ACS, todos
envolvidos no trabalho com
DSS, representando as
cinco regiões da cidade.
MÉTODO
DE ANÁLISE
DOS DADOS

Os dados qualitativos foram em parte categorizados e
quantificados. Os dados que não foram quantificados,
foram analisados através da criação de categorias
temáticas e da técnica do Discurso do Sujeito
Coletivo.

Análise de conteúdo através
da criação de categorias
temáticas realizada com o
auxílio de software de
análise qualitativa (N-Vivo).

Os dados quantitativos foram trabalhados com o
auxílio do software SPSS. Foram gerados gráficos
com freqüências e proporções. Alguns dados foram
trabalhados e analisados através da técnica da
Análise de Correspondência Múltipla e testes de
correlação entre variáveis.

3.1 FASE I
Na primeira fase de coleta de dados foi enfatizada a coleta de dados quantitativos.
A abordagem quantitativa, não se ocupa de determinar os significados de seus
objetos, mas os pressupõe. Segundo TANAKA e MELO (2001), esta abordagem
possibilita uma análise pontual e obtêm respostas estruturadas que permitem a
generalização.
3.1.1 COLETA DE DADOS
Na primeira fase do estudo utilizamos o método do inquérito populacional para
coletar dados de caráter quantitativo e qualitativo da população de gerentes das
Unidades de Saúde do município de São Paulo vinculadas ao PSF.
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Apesar do inquérito populacional não propiciar uma compreensão aprofundada da
perspectiva do respondente, escolhemos o método de inquérito por ele permitir
coletar uma grande quantidade de informação em um curto espaço de tempo e
permitir a generalização dos resultados (THCU/CHP, 2002). O método do inquérito
populacional permitiu ainda a identificação, entre a população de unidades de
saúde da família do município de São Paulo, daquelas que realizam (segundo seus
gerentes) atividades relacionadas com DSS. Esta identificação serviu de base para
a amostra intencional da segunda fase de coleta de dados.
O método do inquérito populacional foi empregado com o objetivo de: (1) Mapear o
trabalho com DSS realizado no PSF do município de São Paulo; (2) Situar as
atividades mapeadas no contexto das demais atividades do programa; (3)
Identificar a visão dos gerentes do PSF do município de São Paulo sobre a as
principais barreiras e facilitadores para trabalhar com DSS no PSF do município de
São Paulo; (4) Identificar a visão dos gerentes do PSF do município de São Paulo
sobre o modelo PSF.
Para a realização do inquérito, desenvolvemos um questionário semi-estruturado autoaplicável (anexo 1) que foi oferecido para todos gerentes de Unidades de Saúde do
município de São Paulo vinculadas ao PSF (P=201). O questionário foi pré-testado
com 3 ex-gerentes de Unidades de Saúde da Família do município de São Paulo,
vinculadas ao PSF e 3 gerentes de Unidades de Saúde da Família do município de
Diadema. O questionário é composto de cinco partes, descritas a seguir:
A primeira parte do questionário (questão A) é uma caracterização simples do
respondente e da Unidade de Saúde em que trabalha. A caracterização do
respondente contempla nome, sexo, idade, formação, informações para contato,
tempo no cargo, tempo na unidade e tempo na região. A caracterização da Unidade
de Saúde contempla nome oficial e fantasia, tipo de equipamento, coordenadoria,
instituição parceira, subprefeitura, bairro, informações para contato, idade, total de
famílias cadastradas, total de famílias acompanhadas, número de equipes
completas e incompletas no caso de PSF e número de agentes comunitários de
saúde no caso de PACS.
A segunda parte do questionário (questões B e C) objetivou identificar com que
freqüência as USF trabalham com atividades relacionadas aos diferentes grupos de
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promoção da saúde descritos em nosso referencial teórico e quais os tipos de
atividades que vem sendo desenvolvidas em cada grupo.
Na questão B pedimos que os respondentes identificassem a freqüência e dessem
exemplos de atividades relacionadas a cinco diferentes objetivos. Os objetivos
correspondem aos diferentes grupos de promoção da saúde descritos em nosso
referencial teórico. A vinculação de cada grupo com seu respectivo objetivo está
sistematizada no quadro apresentado a seguir (quadro 7). Para identificar a
freqüência das atividades escolhemos a realização de uma escala de freqüência
objetiva (diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente e anualmente)
em contraponto a uma escala de freqüência relativa (nunca, raramente, às vezes,
freqüentemente e sempre). A escala de freqüência objetiva tem a vantagem de
facilitar a comparação entre respostas, porém não contempla atividades realizadas
sem freqüência pré-estabelecida. A fim de contemplar também atividades
realizadas sem planejamento prévio foi incluída, como possibilidade de resposta na
questão B, a opção ocasionalmente.
QUADRO 7 – OBJETIVOS EM RELAÇÃO AOS GRUPOS DE CONCEITOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE.
Objetivos

Grupo

Atividades que objetivam prevenir, tratar, detectar precocemente e/ou curar
doenças através de intervenções biomédicas.

A

Atividades que objetivam a mudança de comportamento de membros da
comunidade para o desenvolvimento de estilos de vida mais saudáveis.

B

Atividades que objetivam estimular membros da comunidade a se ajudarem
mutuamente no enfrentamento de problemas individuais.

C

Atividades em conjunto com a comunidade que objetivam a melhoria da qualidade
de vida dos membros da comunidade e/ou a resolução de problemas locais.

D

Atividades que objetivam a elaboração e/ou mobilização por políticas públicas que
interfiram na saúde e/ou qualidade de vida da população.

E

A questão B, por estar associada a atividades regulamentadas pelo programa, além
de sofrer, como as demais questões do questionário, com potenciais “erros de
interpretação”, também sofre com uma possível propensão do gerente em assinalar
aquilo que a coordenação do programa espera dele. No entanto, buscamos
minimizar estes desvios com o pré-teste do questionário e a garantia de sua
confidencialidade.
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A questão C é uma questão aberta que objetivou captar formas de trabalhar a
determinação social da saúde não contempladas na estrutura da questão B.
A terceira parte do questionário (questões D e E) objetivou identificar as parcerias
realizadas pelas unidades e quais os determinantes sociais de saúde que estão
sendo mais trabalhados nas unidades, tomando como base a revisão bibliográfica
que fizemos sobre os determinantes sociais de saúde mais citados na literatura.
A quarta parte do questionário (questões F e G) objetivou identificar na opinião
dos entrevistados quais são as principais barreiras e facilitadores para o
trabalho com os determinantes sociais de saúde no âmbito do Programa
Saúde da Família do município de São Paulo.
A quinta parte do questionário (questões H, I e J) explorou a posição dos
entrevistados sobre o PSF de maneira geral. A questão H objetivou identificar a
percepção dos entrevistados sobre a diferença do Programa Saúde da Família em
relação ao modelo tradicional de Atenção Primária no que se refere aos pontos
centrais apresentados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do
município de São Paulo como objetivos da Estratégia Saúde da Família. A questão
I objetivou identificar a opinião dos entrevistados sobre a principal vantagem e a
principal desvantagem do PSF enquanto modelo para o território de atuação do
respondente. Para garantir objetividade da resposta pedimos que as vantagens e
desvantagens percebidas fossem sintetizadas em uma palavra. A questão J pede a
opinião do entrevistado sobre a adequação do PSF às necessidades do território de
atuação em que se insere e os motivo que justificam esta opinião.
Entre as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do questionário estava o
desconhecimento de parte da população estudada sobre o tema do estudo: a
determinação social da saúde. Para minimizar esta dificuldade listamos os DSS no
questionário em uma questão fechada (questão E), de forma a informar o
respondente do que se tratava a determinação social da saúde, antes de fazer
perguntas abertas sobre o tema.
3.1.2. ANÁLISE DOS DADOS
A análise dos dados coletados através do inquérito populacional (com os gerentes
das unidades) se diferenciou de acordo com a natureza dos dados coletados. Os
dados qualitativos da primeira fase de coleta foram em parte quantificados e
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analisados quantitativamente e, em parte, analisados qualitativamente, através da
análise de conteúdo.
A análise quantitativa dos dados qualitativos foi realizada através da adoção de
símbolos numéricos para a representação dos eventos estudados. A quantificação
de dados qualitativos é uma maneira de trabalhar o dado qualitativo que não
substitui a pesquisa qualitativa e que trabalha com premissas diferenciadas. É uma
maneira de facilitar a generalização de dados qualitativos e neste sentido se limita à
lógica quantitativa de análise, onde são necessárias representações simbólicas e
premissas sobre o desconhecido (PEREIRA, 1999).
A análise quantitativa foi realizada com a ajuda do software SPSS. Primeiramente
os dados quantitativos foram trabalhados em forma de tabelas e gráficos, incluindo
escalas de freqüência e descrição absoluta e percentual. Em seguida, utilizando a
consultoria de um laboratório de estatística, foram realizados testes estatísticos
para verificar associação entre variáveis e conjunto de variáveis.
A técnica de Análise de Correspondência Múltipla (ACM) foi utilizada para analisar
simultaneamente a relação das diversas categorias de DSS e adequação do PSF
para o território de atuação do respondente. A ACM tem por objetivo a redução
conceitual das dimensões do observado. Ela permite análises simultâneas das
relações entre os diversos temas e uma comparação de todas as unidades de
observação através de todas as categorias de resposta. A ACM permite estudar
uma população de n indivíduos descritos por p variáveis qualitativas. Cada pergunta
constitui uma variável, e as respostas são as categorias nas quais o indivíduo optou
por apenas uma.
Posteriormente à ACM, usamos a análise de agrupamento hierárquico para fazer a
caracterização resumida dos indivíduos, com a formação de grupos de
semelhantes. Para caracterização destes grupos usamos análise de resíduos, que
indicam quais foram às respostas que realmente predominaram em cada grupo.
Desta forma pudemos resumir o padrão de resposta de cada grupo e classificá-lo
segundo seu padrão de resposta. Em seguida, alguns cruzamentos foram
elaborados entre os grupos e características das unidades. A relação foi avaliada
através de teste de homogeneidade. Foi utilizado o teste de Qui-Quadrado e nível
de significância de 5% (PEREIRA, 1999).
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Enfatizamos que, apesar da pretensa objetividade na coleta e análise dos dados
quantitativos, a análise esteve sujeita, entre outros aspectos, à subjetividade do
pesquisador, uma vez que o julgamento de valor emitido dependeu mais do
conhecimento prévio, da expectativa e dos valores do pesquisador do que
propriamente do dado objetivo (TANAKA e MELO, 2001).
Os dados qualitativos da primeira fase de coleta de dados os quais não foram
trabalhados qualitativamente foram categorizados e apresentados em forma de
tabelas, listagens e narrativas temáticas. Foi utilizada a técnica do Discurso do
Sujeito Coletivo (DSC) na apresentação de parte dos dados qualitativos coletados.
O DSC, segundo seus criadores, pode ser visto como um “eu ampliado” que não é
a soma quantitativa de iguais, mas a soma qualitativa de expressões chave
semelhantes de indivíduos distintos. Para a construção do DSC se individualiza
sentidos qualitativos dos discursos individuais para compor discursos coletivos
sobre aqueles sentidos (LEFREVE e LEFREVE, 2005).
A técnica do DSC desenvolvida por LEFREVE e LEFREVE (2005) foi estruturada
para ser trabalhada a partir de entrevistas individuais com questões abertas.
Adaptamos a técnica utilizando-a em algumas respostas de questões abertas
adquiridas através de inquérito populacional. Além disso, optamos por utilizar a
técnica do DSC para analisar e descrever alguns sub-temas do estudo e não outros,
uma vez que em certos casos, às vezes, em virtude de nossa adaptação da técnica e
às vezes em virtude do próprio conteúdo do sub-tema, o DSC não se apresentou
como a melhor opção.
É importante ainda clarificarmos que a técnica do DSC se utiliza da noção de
“expressões chave,” “idéias centrais” e “ancoragens” para construir o DSC. Estes
operadores, como definidos pelos autores, são equivalentes às categorias e grupos
temáticos utilizados tradicionalmente na análise de dados qualitativos, possuindo a
função de distinguir um posicionamento ou opinião do outro (LEFREVE e LEFREVE,
2005). Com isso em mente, durante a apresentação dos resultados da análise de
dados qualitativos utilizamos a expressão categoria de análise para distinguir os
diferentes posicionamentos em relação a um sub-tema, independentemente de
estarmos utilizando a técnica do DSC ou não. Lembramos, entretanto, que o dado
qualitativo, nesta etapa do estudo, teve mais um papel complementar e explicativo
do dado quantitativo do que uma organização analítica propriamente dita.
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3.1.3. CREDIBILIDADE E GENERALIZAÇÕES
As análises quantitativas contaram com a assessoria de um laboratório de
estatística (Laboratório de Epidemiologia e Estatística do Instituto Dante
Pazzanese) e com os recursos do software SPSS (“Statistical Package for the
Social Sciences” – Pacote Estatístico para as Ciências Sociais). Com o objetivo de
aumentar a credibilidade dos dados quantitativos, utilizamos o nível de significância
de 5% para os testes de associação entre variáveis. Os dados qualitativos, os quais
foram quantificados para fins de análise quantitativa, foram categorizados com o
mesmo rigor dos demais dados qualitativos do estudo.
Com o objetivo de aumentar a credibilidade dos dados qualitativos, levamos em
consideração os critérios de LINCOLN e GUBA (1985) para dados qualitativos:
triangulação, checagem, revisão por similar, envolvimento prolongado e observação
persistente. A triangulação foi contemplada através da utilização de diferentes
métodos de pesquisa e fontes de informação. A revisão por similar foi contemplada
através da checagem do orientador e assistente de pesquisa. As categorias criadas
foram revistas diversas vezes pelos pesquisadores e assistente de pesquisa. Em
diversos casos as categorias foram criadas separadamente por dois pesquisadores
e contrapostas para verificar sua pertinência. Em caso de discordância, buscou-se
o consenso através de argumentações em favor das diferentes categorias. Os
critérios de checagem (pelos participantes), observação persistente e envolvimento
prolongado não foram contemplados neste estudo.
Os dados coletados nesta fase do estudo tratam do PSF do município de São Paulo
como um todo. A fim de facilitar possíveis aplicações dos dados para outros
contextos, as características dos respondentes da primeira fase de coleta de dados
e suas relativas instituições estão devidamente descritas nos resultados do estudo.

3.2 FASE II
A segunda fase do estudo trabalhou exclusivamente com dados de caráter qualitativo
e teve o objetivo de: (1) Aprofundar o entendimento sobre as iniciativas de trabalho
com os DSS no PSF do município de São Paulo e algumas barreiras e facilitadores
para a realização das iniciativas; (2) Identificar a visão dos profissionais pesquisados
sobre a pertinência de se trabalhar com DSS no PSF.
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Segundo LUDKE e ANDRÉ (1986), a abordagem qualitativa envolve a obtenção de
dados descritivos e obtidos no contato direto do pesquisador com a situação
estudada, enfatiza mais o processo em relação ao produto e se preocupa em
retratar as perspectivas dos participantes.
Segundo MINAYO (1995), a pesquisa qualitativa deve ser entendida como aquela
que se preocupa com uma realidade que não pode ser quantificada, que trabalha
com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.
Para a autora, a pesquisa qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das
ações e relações humanas, com um lado não perceptível e não passível de
compreensão somente através de equações estatísticas.
Participaram da segunda fase de coleta de dados membros da coordenação central
do PSF do município de São Paulo, membros das instituições parceiras do PSF do
município de São Paulo e profissionais envolvidos no trabalho com DSS de cinco
unidades de saúde do município.
Foram entrevistados dois membros da coordenação central do PSF e participaram de
grupo focal cinco membros de instituições parceiras. Os membros da coordenação
entrevistados foram profissionais envolvidos

com, informação, avaliação e

capacitação profissional. A princípio, planejamos entrevistar também a coordenadora
da atenção básica do município, mas em virtude da troca de coordenador esta
entrevista foi cancelada.
Todas as 13 instituições parceiras existentes na época da coleta de dados foram
convidadas a enviar representantes para o grupo focal, o qual teve a participação de
membros de cinco instituições parceiras. Participaram do grupo focal membros das
três mais significativas (em termos de volume) instituições parceiras do município.
Para escolher os profissionais das unidades de saúde que iriam participar

da

segunda fase do estudo, cinco unidades de saúde da família envolvidas em
trabalho com DSS e representando as cinco regiões do município de São Paulo
foram intencionalmente selecionadas. Em cada uma das cinco unidades de saúde,
foi entrevistado um gerente, um médico, um enfermeiro e um auxiliar de
enfermagem. Além disso, cerca de quatro ACS de cada unidade participaram de
grupos focais. Os profissionais das unidades foram selecionados para a coleta de
dados pelos seus gerentes e foi solicitada a escolha de profissionais que
estivessem envolvidos em atividades com DSS.

78

Segundo TANAKA e MELO (2001), a amostra intencional deve ser construída por
critérios definidos pelo pesquisador com base na representatividade dentro do
contexto em que se realiza a pesquisa. A amostra intencional deste estudo foi
construída buscando identificar Unidades de Saúde da Família que estivessem
ativamente realizando atividades relacionadas a determinantes sociais de saúde e
que representassem as cinco regiões do município de São Paulo.
A escolha metodológica de trabalhar, na segunda fase do estudo, com unidades
envolvidas no trabalho com DSS se deu no sentido de explorar as atividades com
DSS onde elas estão acontecendo e debater o tema com profissionais que
entendem o que significa a determinação social da saúde. Através desta escolha
metodológica construímos uma amostra intencional bastante diferenciada da média
da população. As unidades selecionadas não são, portanto, típicas unidades do
município, mas unidades que encontraram maneiras de incorporar o trabalho com
DSS na sua prática.
3.2.1 COLETA DOS DADOS
As informações foram coletadas através dos métodos de entrevista em
profundidade e grupo focal. A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador, que
contatou pessoalmente os sujeitos do estudo e os informou sobre todas as etapas
do trabalho e os objetivos do estudo.
Foram realizadas duas (2) entrevistas com gestores da equipe central de
coordenação do PSF do município de São Paulo, cinco (5) entrevistas com
gerentes de unidades, cinco (5) entrevistas com médicos, cinco (5) entrevistas com
enfermeiros e cinco (5) entrevistas com auxiliares de enfermagem. As entrevistas
foram realizadas pela pesquisadora, tiveram duração média de cinqüenta (50)
minutos e foram gravadas para fins de análise.
A entrevista em profundidade permite explorar a fundo o tema pesquisado, provê
um ambiente de confidencialidade, elimina a influência do grupo e possibilita a
exploração de temas inesperados. Em contrapartida, elas são em geral difíceis de
analisar devido 1a grande quantidade de informação e exigem experiência por parte
do pesquisador, a fim de garantir um bom direcionamento ou fluência dos temas
abordados (CHP, 2002).
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Segundo MINAYO (2006) as entrevistas podem ser consideradas formas
privilegiadas de interação social por onde o pesquisador pode conseguir
informações reflexivas do sujeito entrevistado, como: idéias, crenças, maneiras de
pensar, opiniões, sentimentos, maneiras de sentir, maneiras de atuar, condutas,
projeções para o futuro, razões conscientes ou inconscientes para determinadas
atitudes e comportamentos.
Com o objetivo de obter informações sobre opiniões e atitudes dos entrevistados,
realizamos entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas tiveram como base um
roteiro de entrevista (anexo 2).
Também foram realizados quatro grupos focais com Agentes Comunitários de
Saúde e um grupo focal com representantes de instituições parceiras. Os grupos
foram realizados em uma sala da Faculdade de Saúde Pública, foram gravados
para fins de análise e contaram com um facilitador, um relator e um observador.
Eles tiveram duração média de duas horas e de cinco (5) a sete (7) participantes.
Participaram dos grupos vinte e sete (27) agentes comunitários de saúde e cinco
(5) representantes de instituições parceiras. Assim como as entrevistas, os grupos
focais também se basearam em um roteiro pré-estabelecido (anexo 3).
Segundo MORGAN (1988) o grupo focal é uma oportunidade de coletar uma
grande quantidade de dados sobre um tópico específico em um curto espaço de
tempo. Além disso, ele permite que se acesse as percepções compartilhadas das
pessoas, sendo um método flexível que enseja a participação. Segundo MINAYO
(2006) o grupo focal visa obter informações através da interação entre os
participantes. Esta interação pode gerar consenso ou explicitar divergências.
Segundo WESTPHAL et al. (1996), o grupo focal é uma técnica de pesquisa que
busca facilitar a expressão de percepções, crenças, valores, atitudes e
representações sociais em um ambiente permissivo e não-constrangedor. Segundo
os autores, o grupo focal se diferencia do processo de entrevista, entre outros
motivos, por não se restringir à simples alternância entre perguntas e respostas,
facilitando o debate ao redor de temas específicos.
Em pesquisas com métodos múltiplos é comum o uso de grupos focais. No caso de
pesquisas com uma primeira fase qualitativa seguida por uma fase quantitativa, a
técnica pode ser utilizada como subsídio para montagem de questionários e em
pesquisas com uma primeira fase quantitativa seguida por fase qualitativa, para
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obter

interpretação

ou

explorar

dados

específicos

obtidos

anteriormente

(IERVOLINO e PELICIONI, 2001).
Roteiros preliminares para as entrevistas em profundidade e grupos focais foram
desenvolvidos nas fases iniciais da pesquisa e depois revistos após a realização da
coleta e análise preliminar dos dados da fase I do estudo (anexos 2 e 3). Buscando
balancear pré-categorizações e um olhar aberto sobre os dados emergentes, as
pré-categorias definidas antes da análise da segunda fase de coleta de dados
foram constantemente revistas durante o processo analítico e de construção da
narrativa, de forma que novas categorias surgiram no decorrer da análise.
Segundo TANAKA e MELO (2001) é necessário definir com pertinência as
informações mais relevantes antes de realizar a coleta de dados qualitativos, sem
preocupações com a construção de uma amostra estatística, pois a análise
qualitativa busca compreender o significado e as relações expressas no conteúdo
coletado, ao invés de buscar dados que possam ser generalizados. Segundo os
autores, um dos grandes desafios na análise de dados qualitativos é a definição do
que é mais importante para ser analisado, uma vez que é geralmente muito fácil
adquirir e compilar uma grande quantidade de informação. Para os autores, para que
o pesquisador evite se perder na análise dos dados qualitativos, é essencial definir
previamente quais são as informações mais relevantes que deseja obter com a coleta
de dados e esboçar previamente categorias de análise, antes de começar a análise
dos dados. Ao mesmo tempo, ainda segundo Tanaka e Melo, os temas previamente
estabelecidos podem e devem ser revistos durante a execução da análise dos dados.
Reforçando a necessidade de deixar espaço aberto para o desconhecido durante
um estudo, RICHARDSON (2003) defende que escrever é parte do processo
analítico de uma pesquisa qualitativa. Segundo a autora, no caso da pesquisa
qualitativa, nós não escrevemos sobre algo que já sabemos, mas escrevemos por
que queremos descobrir algo novo.
Algumas barreiras e facilitadores para o trabalho com DSS identificadas na primeira
fase de coleta de dados foram pontualmente explorados na segunda fase do estudo.
Nesta fase, entretanto, buscamos aprofundar e contextualizar o significado das
informações obtidas na primeira fase da pesquisa. Os critérios de seleção das
barreiras e facilitadores escolhidos para a segunda fase do estudo foram: (1)
Importância percentual atribuída pelos gerentes como barreira, facilitador ou
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vantagem do modelo PSF; (2) Fatores estruturantes do PSF do município de São
Paulo de maneira geral, não variando significativamente de unidade para unidade;
(3) Temas emergentes na segunda fase de coleta de dados.
3.2.2 ANÁLISE DOS DADOS
A análise dos dados qualitativos da segunda fase de coleta de dados foi desenvolvida
através da formulação de categorias de análise. Segundo BARDIN (1977), a análise
por categorias é a técnica mais utilizada e cronologicamente a mais antiga para realizar
análise de conteúdo. A categorização temática, ainda segundo o mesmo autor,
caracteriza-se por ser rápida e eficaz na análise de discursos.
Segundo FRANCO (2005), alguns critérios podem ser observados para a criação de
categorias de análise de conteúdo: (1) A exclusão mútua, onde um único princípio de
classificação deve orientar a organização das categorias; (2) A pertinência ao objetivo
do estudo, material de análise e referencial teórico; (3) A objetividade e fidedignidade
na codificação dos dados e suas matrizes de categorias, as quais devem ser
codificadas da mesma maneira, mesmo quando submetidas a diferentes análises.
MINAYO (2006) aponta que, do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo
parte de uma leitura de primeiro plano das narrativas e atinge um nível mais
aprofundado que ultrapassa os sentidos manifestos na narrativa, relacionando
estruturas semânticas com estruturas sociológicas das narrativas, onde o significado
atribuído à narrativa é contextualizado.
Na análise dos dados da segunda fase do estudo baseamo-nos na análise temática
buscando descobrir “os núcleos de sentido” subjacentes às narrativas, formulando
categorias temáticas estruturais destas narrativas (MINAYO, 2006). Observamos
convergências e divergências, correntes explicativas, narrativas explanatórias e
ausências acentuadas. Foram observados temas recorrentes para a formulação de
categorias, mas estes não passaram por uma contagem de conceitos.
3.2.3. CREDIBILIDADE E GENERALIZAÇÕES
Assim como na primeira fase do estudo, com o objetivo de aumentar a credibilidade
dos dados qualitativos, na segunda fase do estudo também levamos em
consideração os critérios de LINCOLN e GUBA (1985): triangulação, checagem,
revisão por similar, envolvimento prolongado e observação persistente. A
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triangulação foi contemplada através da utilização de diferentes métodos de
pesquisa e fontes de informação. A revisão por similar foi contemplada através da
checagem do orientador e assistente de pesquisa. As categorias criadas foram
revistas diversas vezes pelos pesquisadores. Os critérios de checagem (pelos
participantes), observação persistente e envolvimento prolongado não foram
contemplados neste estudo.
Os dados coletados nesta fase do estudo não são generalizáveis para o município
de São Paulo como um todo. Pelo contrário, intencionalmente diferem do geral.
Com o objetivo de facilitar possíveis aplicações dos dados para outros contextos, as
características dos respondentes, tais como definidas pela amostra intencional,
estão descritas nos resultados estudo.
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AS LENTES DA GERÊNCIA
A VISÃO DOS GERENTES DO PSF DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SOBRE O PROGRAMA E O TRABALHO COM DSS
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4.1 REPRESENTATIVIDADE E CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS
4.1.1 REPRESENTATIVIDADE DA POPULAÇÃO
No momento da coleta de dados (setembro de 2005) existiam 201 unidades de
saúde vinculadas ao PSF ou ao PACS no município de São Paulo. O questionário
foi oferecido para toda a população de gerentes destas unidades e respondido por
171 gerentes, o que equivale a 85% da população.
A grande maioria dos questionários (82%) foi preenchida na presença da
pesquisadora. Obtivemos somente uma recusa formal para o preenchimento do
questionário. A principal razão do não preenchimento do questionário foi a falta do
gerente na reunião de supervisão na qual o questionário foi oferecido. Neste caso,
o questionário foi enviado para o gerente via supervisão de saúde.
Todas as coordenadorias, supervisões de saúde, instituições parceiras e
modalidades de assistência estão representadas nos dados obtidos. Nenhuma
coordenadoria possui representação menor do que 83%, nenhuma supervisão de
saúde possui representação menor do que 50%, nenhuma instituição parceira
possui representação menor do que 62% e nenhuma modalidade de assistência
possui representação menor do que 60% (tabelas 1, 2 e 3).
Com o objetivo de facilitar a visualização dos dados, optamos por, em cada questão,
excluir do cálculo das percentagens apresentadas os respondentes que não
responderam aquela questão. O número de respondentes válidos (N) consta,
porém, em todas as questões apresentadas para que fique explicita sua
representatividade.
O total de unidades utilizado para o cálculo da distribuição das unidades de saúde
pesquisadas por instituição parceira e modalidade de assistência foi inferior a 171
(total de questionários preenchidos), porque algumas unidades não constavam na
listagem de instituições parceiras e de modalidade de assistência da prefeitura por
estarem em momento de transição.
Os dados coletados foram considerados representativos da população de gerentes
de unidades de saúde da família do Município de São Paulo. É complicada a sua
generalização para outras localidades, porém dados de caracterização das
unidades e respondentes estão disponíveis para este fim.
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TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PESQUISADAS POR COORDENADORIA
E SUPERVISÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
Coordenadoria
(Supervisão de Saúde)

unidades
existentes

unidades
pesquisadas

% unidades
pesquisadas

Coordenadoria Centro Oeste

12

10

83%

Supervisão Butantã

03

02

67%

Supervisão Lapa/Pinheiros

04

04

100%

Supervisão Sé/Santa Cecília

05

04

80%

Coordenadoria Leste

52

44

85%

Supervisão Cidade Tiradentes

07

06

86%

Supervisão Ermelino Matarazzo

04

03

75%

Supervisão Guaianases

07

07

100%

Supervisão Itaim Paulista

11

08

73%

Supervisão Itaquera

09

07

78%

Supervisão São Mateus

06

06

100%

Supervisão São Miguel

08

07

88%

Coordenadoria Norte

36

31

86%

Supervisão Casa Verde/Cachoeirinha

05

05

100%

Supervisão Freguesia do
Ó/Brasilândia

11

11

100%

Supervisão
Jaçanã/Tremembé/Santana/Tucuruvi

06

05

83%

Supervisão Perus/Pirituba

12

09

75%

Supervisão Vila Maria/VilaGuilherme

02

01

50%

Coordenadoria Sudeste

36

31

86%

Supervisão Aricanduva/Móoca

07

06

86%

Supervisão Ipiranga

03

03

100%

Supervisão Jabaquara/Vila Mariana

04

03

75%

Supervisão Penha

05

05

100%

Supervisão Vila Prudente/Sapopemba

17

14

82%

Coordenadoria Sul

65

55

85%

Supervisão Campo Limpo

19

17

89%

Supervisão Capela do Socorro

05

04

80%

Supervisão Cidade Ademar

10

09

90%

Supervisão M’Boi Mirim

27

22

81%

Supervisão Parelheiros

03

02

67%

Supervisão Santo Amaro

01

01

100%

Total

201

171

85%
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TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PESQUISADAS POR INSTITUIÇÃO
PARCEIRA DO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
Instituição parceira

unidades

unidades
% unidades
pesquisadas pesquisadas

Associação Comunitária Monte Azul

11

9

82%

Associação Congregação Santa
Catarina

17

15

88%

Instituto Adventista de Ensino (IAE,
UNASP)

9

9

100%

Centro de Estudos e Pesquisas
“Dr. João Amorim” (CEJAN)

12

11

92%

Fundação Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo

7

7

100%

Casa de Saúde Santa Marcelina
(CSSM)

56

47

84%

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

25

21

84%

Associação Saúde da Família (ASF)

22

22

100%

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo,

6

6

100%

Universidade de Santo Amaro
(UNISA)

8

5

62%

Sociedade Beneficente Israelita
Brasileira Hospital Albert Einstein

10

7

70%

Fundação Zerbini

14

12

86%

TOTAL

197

171

87%

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PESQUISADAS POR MODALIDADE DE
ASSISTÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
Modalidade de assistência

unidades

unidades
% unidades
pesquisadas pesquisadas

PSF

91

88

97%

PSF + UBS

62

55

89%

PSF + AE

2

2

100%

PSF + PACS

5

3

60%

PSF + UBS + PACS

17

13

76%

Total

177

161

91%

PSF - Programa Saúde da Família / UBS - Unidade Básica de Saúde / AE - Ambulatório de Especialidades
PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde
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4.1.2 CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO E SEUS GERENTES
Como indicam, respectivamente, os gráficos de um a cinco, os gerentes das
unidades do PSF do município de São Paulo se caracterizam por serem
majoritariamente do sexo feminino; quase 70% deles possuem entre 40 e 60 anos;
mais de 50% são enfermeiros ou médicos; quase 60% estão na unidade de dois a
seis anos e quase 70% estão no cargo há mais de dois anos.

GRÁFICO 01 – SEXO DOS GERENTES DAS UNIDADES
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
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GRÁFICO 02 – IDADE DOS GERENTES DAS UNIDADES DE
SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
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GRÁFICO 03 – GRADUAÇÃO DOS GERENTES DAS UNIDADES
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
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GRÁFICO 4 - TEMPO NA UNIDADE DOS GERENTES DAS UNIDADES
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
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GRÁFICO 5 - TEMPO NO CARGO DOS GERENTES DAS UNIDADES
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
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Os gráficos 6, 7 e 8 apresentam a distribuição das unidades do PSF do município de
São Paulo por modalidade de assistência, idade e tempo como PSF. Nota-se que
quase 50% das unidades eram exclusivamente PSF e mais de 30% das unidades
eram unidades mistas (Unidade Básica de Saúde + PSF)4. A grande maioria das
unidades, cerca de 40%, tem de 2 a 10 anos, tendo sido construídas especialmente
para o programa. Quanto ao tempo de vinculação com o PSF, nota-se que 77% das
unidades estavam vinculadas ao programa entre 2 a 6 anos, o que corresponde ao
desenvolvimento do programa no município. As unidades PSF mais antigas (com
sete anos ou mais) faziam parte do programa Qualis do Estado de São Paulo.
GRÁFICO 6 - MODALIDADE DE ATENDIMENTO DAS
UNIDADES PESQUISADAS, SÃO PAULO, 2005/2006.
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4

No momento da coleta de dados algumas unidades estavam migrando de UBS + PACS para PSF. Unidades que
já tinham equipes de saúde da família mesmo que por um dia foram consideradas PSF.
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GRÁFICO 7 - IDADE DAS UNIDADES PESQUISADAS, SÃO PAULO, 2005/2006.
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GRÁFICO 8 - TEMPO COMO PSF DAS UNIDADES PESQUISADAS, SÃO PAULO, 2005/2006.
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4.2 ATIVIDADES DO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: CONSENSO
BIOMÉDICO E DIVERSIDADE NO TRABALHO COM DSS
Com o objetivo de mapear as atividades desenvolvidas no PSF segundo distintos
grupos de promoção da saúde, as atividades do programa foram subdivididas em
cinco objetivos gerais. Conforme apresentado em nossa metodologia, estes
objetivos representam diferentes grupos de promoção da saúde constituídos a partir
de modelos disponíveis na literatura, os quais ressaltam a existência de cinco
categorias

de

determinantes

de

saúde,

os

determinantes:

biológicos,

comportamentais, psicológicos, sociais e estruturais5.
Desta forma, mapeamos a seguir as atividades desenvolvidas no PSF do município
de São Paulo com base nos objetivos: (1) Atividades que objetivam prevenir, tratar,
detectar precocemente e/ou curar doenças através de intervenções biomédicas; (2)
Atividades que objetivam a mudança de comportamento de membros da
comunidade para o desenvolvimento de estilos de vida mais saudáveis; (3)
Atividades que objetivam estimular membros da comunidade a se ajudarem
mutuamente no enfrentamento de problemas individuais; (4) Atividades em conjunto
com a comunidade que objetivam a melhoria da qualidade de vida dos membros da
comunidade e/ou a resolução de problemas locais; (5) Atividades que objetivam a
elaboração e/ou mobilização por políticas públicas que interfiram na saúde e/ou
qualidade de vida da população.
4.2.1 ATIVIDADES QUE OBJETIVAM PREVENIR, TRATAR, DETECTAR PRECOCEMENTE
E/OU CURAR DOENÇAS ATRAVÉS DE INTERVENÇÕES BIOMÉDICAS.
Como era esperado, as atividades que objetivam prevenir, tratar, detectar
precocemente e/ou curar doenças através de intervenções biomédica são
realizadas nas unidades de saúde da família diariamente e possuem alto padrão de
regularidade (gráfico 9). A consulta odontológica variou entre as freqüências
diariamente e nunca, dependendo do oferecimento do serviço na unidade. Quase
60% dos gerentes afirmaram prover o serviço diariamente. A atividade de primeiros
socorros/urgências variou entre diariamente e sem padrão de regularidade.

5

Lembramos que a classificação adotada para as atividades do programa, como é típico do ato de classificar, é
uma classificação artificial. Uma mesma atividade pode cumprir mais do que um objetivo dentro do programa e um
determinante de saúde pode ser trabalhado através de diferentes estratégias. A classificação, entretanto, nos
auxilia na localização do trabalho com DSS e em sua comparação com as demais atividades do programa.
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GRÁFICO 9 – FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADES QUE OBJETIVAM PREVENIR, TRATAR,
DETECTAR PRECOCEMENTE E/OU CURAR DOENÇAS ATRAVÉS DE INTERVENÇÕES
BIOMÉDICAS NO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
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As visitas domiciliares do médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem variaram
entre as freqüências diariamente e semanalmente, enquanto a visita do domiciliar
do ACS manteve padrão de regularidade diário (gráfico 10). Lembramos que o
documento norteador do PSF do município de São Paulo preconiza que as visitas
domiciliares do médico e enfermeiro sejam de 8 a 16 por semana, dos auxiliares de
enfermagem de 18 a 14 por semana e do ACS 10 a 15 visitas por dia.
É importante ressaltarmos que, com o objetivo de simplificar a coleta de dados,
optamos por previamente alocar a visita domiciliar no grupo de atividades que
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objetivam prevenir, tratar, detectar precocemente e/ou curar doenças através de
intervenções biomédicas. Porém, esta atividade é um exemplo de atividade que
pode e deve assumir diferentes funções e cumprir diferentes objetivos, dependendo
da forma como é trabalhada e é um diferencial fundamental do PSF no sentido da
mudança do modelo médico-assistencial para um modelo com base nas
necessidades do território.
GRÁFICO 10 – FREQÜÊNCIA DE VISITAS DOMICILIARES
NO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
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A identificação e análise de dados epidemiológicos visando à identificação de
grupos de risco e as atividades de grupo variaram entre as freqüências
diariamente, semanalmente e mensalmente, sendo que a identificação de dados
epidemiológicos concentrou-se na freqüência trimestral (42%) e as atividades em
grupo na freqüência semanal (51%) (gráfico 11). Foram listadas como atividades
de grupo que objetivam prevenir, tratar, detectar precocemente e/ou curar doenças
através de intervenções biomédicas grupos de: abertura de exames (consultas),
queixa, demanda, Papanicolau, auto exame de mamas, câncer de mama, câncer de
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útero, câncer de próstata, diagnóstico de gravidez, gestantes, pré-natal, climatério,
dores estomacais, verminose, pele, pediatria, puericultura, hipertensão e diabetes.
GRÁFICO 11 – FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADES DE GRUPO E IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE
DADOS QUE OBJETIVAM PREVENIR, TRATAR, DETECTAR PRECOCEMENTE E/OU CURAR
DOENÇAS ATRAVÉS DE INTERVENÇÕES BIOMÉDICAS NO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, 2005/2006.
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Além das atividades previamente estabelecidas pela pesquisa, outras atividades
foram listadas pelos gerentes como atividades que objetivam prevenir, tratar,
detectar precocemente e/ou curar doenças através de intervenções biomédicas. As
atividades listadas foram: mutirões (catarata, mamografia, USG, vasectomia,
dermatologia), busca ativa de doenças infecto-contagiosas, vacinação em creches,
vacinação de soldados, bloqueio epidemiológico, coleta de exames em detentos,
avaliação de adolescentes na Febem, visita domiciliar do fisioterapeuta e dentista,
teste de acuidade visual, saúde mental e remédio em casa.
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4.2.2 ATIVIDADES QUE OBJETIVAM A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DE MEMBROS DA
COMUNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTILOS DE VIDA MAIS SAUDÁVEIS.
As atividades que objetivam a mudança de comportamento de membros da
comunidade para o desenvolvimento de estilos de vida mais saudáveis
apresentaram variado padrão de regularidade (gráfico 12). O aconselhamento
individual foi apontado como atividade realizada diariamente por mais de 60% das
unidades. Chama a atenção, na realidade, que esta percentagem não seja maior,
uma vez que o aconselhamento individual é parte integrante das consultas médica
e de enfermagem.
As atividades de vinculação de campanhas e condução de palestras apresentaram
baixo padrão de regularidade e freqüência, concentrando-se marginalmente em
freqüência mensais.
Segundo os gerentes, as campanhas vinculadas e/ou realizadas nas unidades
englobam uma diversidade de temas com foco em doenças específicas. As
campanhas mencionadas foram: campanhas governamentais, infantis e idosos,
doenças infecto-contagiosas, DSTs, AIDS, vacinação, dengue, tuberculose,
hanseníase, coleta de Papanicolau, pólio, hipertensão, gripe, piolho, verminose e
tabagismo.
As palestras conduzidas nas unidades mudam o foco das doenças como fator
organizador (como no caso das campanhas) para o estilo de vida. As palestras
mencionadas pelos gerentes foram: hábitos de vida saudáveis, orientação, higiene
pessoal, pediculose, escabiose, emagrecimento, anti-tabagismo, álcool, drogas,
dor, hipertensão, diabetes, pé diabético, saúde bucal, higiene dentária, escovação,
odontologia bebê, meio ambiente, lixo, reciclagem, coleta seletiva, água,
reeducação

alimentar,

acompanhamento

nutricional,

mães

com

crianças

desnutridas, crianças abaixo do peso, aleitamento materno, saúde do homem,
saúde da mulher, educação sexual, gravidez precoce, planejamento familiar,
sexualidade, DST/AIDS, carrapato, ratos e pombos, leptospirose e posse
responsável de animais.
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GRÁFICO 12 – FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADES QUE OBJETIVAM A MUDANÇA DE
COMPORTAMENTO DE MEMBROS DA COMUNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ESTILOS DE VIDA MAIS SAUDÁVEIS NO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
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Além das atividades previamente estabelecidas pela pesquisa, outras atividades que
objetivam a mudança de comportamento de membros da comunidade para o
desenvolvimento de estilos de vida mais saudáveis foram listadas pelos gerentes,
quais sejam : visita domiciliar, sábado ação saúde, feira de saúde, bate papo sobre
saúde, café para diabéticos e hipertensos, confraternização de mães com aleitamento
exclusivo, semana do aleitamento materno e escovação de dentes nas escolas.
4.2.3 ATIVIDADES QUE OBJETIVAM ESTIMULAR MEMBROS DA COMUNIDADE A SE
AJUDAREM MUTUAMENTE NO ENFRENTAMENTO DE PROBLEMAS INDIVIDUAIS.
As atividades que objetivam estimular membros da comunidade a se ajudarem
mutuamente no enfrentamento de problemas individuais apresentaram baixo
padrão de regularidade, concentrando-se nas freqüências semanal e mensal
(gráfico 13). Os exemplos citados contemplam uma variedade de grupos de autoajuda e outras formas de suporte psico-sociais. As atividades grupais citadas pelos
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gerentes que têm como objetivo estimular membros da comunidade a se ajudarem
mutuamente no enfrentamento de problemas individuais foram: grupo de
confraternização, dinâmicas de grupo, grupo de apoio, apoio à vida, auto-ajuda,
alcoólicos anônimos, terapia comunitária, psicoterapia grupal, grupo de psicologia,
laborterapia, arte terapia, controle de peso, apoio a pais, planejamento familiar em
grupo, auto-estima, stress e qualidade de vida.
GRÁFICO 13 – FREQÜÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE GRUPOS COM O OBJETIVO DE
ESTIMULAR MEMBROS DA COMUNIDADE A SE AJUDAREM MUTUAMENTE NO
ENFRENTAMENTO DE PROBLEMAS INDIVIDUAIS NO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,

2005/2006.
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Além das atividades previamente estabelecidas pela pesquisa, outras atividades
que objetivam estimular membros da comunidade a se ajudarem mutuamente no
enfrentamento de problemas individuais foram listadas pelos gerentes, quais sejam:
visita domiciliar, rede de solidariedade e reuniões com a comunidade.
4.2.4 ATIVIDADES EM CONJUNTO COM A COMUNIDADE QUE OBJETIVAM A MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA DOS MEMBROS DA COMUNIDADE E/OU A RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS LOCAIS
As atividades em conjunto com a comunidade que objetivam a melhoria da
qualidade de vida dos membros da comunidade e/ou a resolução de problemas
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locais apresentaram expressivo padrão de freqüência, com ênfase (na ordem) em
atividades semanais, mensais e diárias (gráfico 14). Quanto ao padrão de
regularidade, apesar da baixa regularidade por atividade, podemos perceber um
padrão de regularidade no grupo de atividades que manteve uma distribuição similar
de freqüência em cada atividade. A atividade com maior freqüência foi a terapia
comunitária, assinalada como atividade de freqüência diária por 6% dos gerentes e
semanal por 36%.
GRÁFICO 14 – FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADES EM CONJUNTO COM A COMUNIDADE QUE
OBJETIVAM A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MEMBROS DA COMUNIDADE E/OU A
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS LOCAIS NO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
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Apesar da aparente falta de padrão na freqüência, chama-nos a atenção que 30%
dos gerentes tenham indicado que, na unidade onde trabalham, atividades de
geração de renda são realizadas diariamente ou semanalmente e 37% tenham
indicado que nunca trabalham com geração de renda. Somadas estas respostas
percebemos que 67% das unidades formam um padrão bastante regular de
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freqüência quanto a este tipo de trabalho, composta por opostos, os que trabalham
bastante com geração de renda e os que nunca trabalham com geração de renda.
Os exemplos mencionados de atividades de geração de renda foram: organização
de cooperativas/associações (reciclagem, sucata, rendas alternativas, catadores),
comercialização de artesanato produzido em oficinas, participação em feiras de
arte, bazares, brechó de roupas doadas, clube de trocas, feira do troco, horta
comunitária e padaria em associação com ONG.
As atividades de lazer parecem um pouco com as atividades de geração de renda em
termos de freqüência, uma vez que 33% dos gerentes indicam que, em suas unidades,
atividades de lazer são desenvolvidas diariamente ou semanalmente. Porém, aa
categoria Lazer apresenta mais unidades que trabalham mensalmente com este tipo
de atividade e menos unidades que nunca trabalham com este tipo de atividade. As
atividades de lazer mencionadas pelos gerentes foram: atividades com adolescentes,
atividades recreativas para crianças (brincadeiras na praça, etc), brinquedoteca,
atividades com idosos (baile da terceira idade, bingo, grupos, etc), atividades
ocupacionais, grupo de artesanato, oficina de trabalhos manuais (fuxico, crochê,
bordado), atividades culturais, teatro, coral, dança, passeios (parque, cinema, teatro,
ciclístico, museus, SESC, pequenas viagens, etc), comemoração de datas festivas
(aniversariantes do mês, festa junina, dia da criança, páscoa), grupo de qualidade de
vida, grupo de encontro, grupo de leitura, contador de histórias, grupo de meditação,
relaxamento, auto-massagem, café da manhã, grupo de chá, videoteca, cinema na
unidade, culinária, cozinha natural/alternativa e grupo de troca de receita.
As atividades de educação e identificação de problemas e/ou vulnerabilidades locais
são realizadas diariamente, semanalmente ou mensalmente por mais de 50% das
unidades, sendo que a atividade de identificação de problemas e/ou vulnerabilidades
locais concentra-se na freqüência mensal. As atividades de educação mencionadas
pelos gerentes foram: seminários na comunidade, grupos de conscientização na
comunidade, educação continuada, treinamento em serviço, estágio, projeto escola
saudável, parcerias com escolas e creches locais, trabalhos com adolescentes nas
escolas, projeto posto na escola, palestras, grupos de educação em saúde, oficinas de
aproveitamento de alimentos, palestra alimente-se bem por 1 real, oficinas educativas
em parceria com assistência social ou ONGs, parceria para profissionalização de
adolescentes, cursos ou oficinas (informática, vídeo, pintura, português, linguagem),
alfabetização solidária, educação ambiental e pedágio educativo.
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As atividades

de identificação

de problemas

e/ou vulnerabilidades

locais

mencionadas pelos gerentes foram: identificação de problemas de saúde nas
escolas, pesquisa nas escolas, reuniões inter-setoriais com a comunidade, fóruns
comunitários, supervisão de saúde mental, redes de apoio, redes temáticas,
diagnóstico comunitário, pesquisa junto aos usuários da unidade, identificação de
casos de violência doméstica, reuniões de equipe, reuniões técnicas, reuniões de
ONGs, conselho gestor, visita domiciliar – visita in loco – busca ativa, cadastramento
e acompanhamento de surtos, SIAB e identificação de áreas de risco.
Além das atividades previamente estabelecidas pela pesquisa, outras atividades em
conjunto com a comunidade que objetivam a melhoria da qualidade de vida dos
membros da comunidade e/ou a resolução de problemas locais foram listadas pelos
gerentes. Chama-nos a atenção a diversidade e criatividade das atividades
descritas pelos gerentes neste grupo.
Dentre as atividades descritas foram citadas diversas atividades físicas, sendo elas:
práticas corporais chinesas, relaxamento, alongamento, caminhada, passeio ciclístico,
capoeira, jogos esportivos, basquete, vôlei, dança, atividade física com idosos.
A variedade das atividades descritas neste grupo demonstra a força criativa do
PSF. As atividades citadas foram: reunião de avaliação da unidade, reunião com
supervisão, reunião de equipe, reunião com parceiro, mutirão do lixo, coleta de
entulho, coleta de lixo, limpeza de córregos e vias públicas em conjunto com a
subprefeitura, prevenção de incêndios, grupo pedalando pela paz, grupo de
discussão sobre violência, caminhada pela paz, arrecadação de fundos para
assistência emergencial a calamidades, arrecadação e distribuição de roupas e
alimentos, desratização, grupo de uso de voz para funcionários (fono), oficina de
memória, dia feliz (da mulher), dia da beleza, corte de cabelo, homeopatia,
medicina chinesa, ervas medicinais, acupuntura, grupo de adulto saudável, grupo
com adolescentes, arte-terapia, terapia ocupacional, orientação de advogados
(ações pela cidadania), ajuda com documentação, divulgação da estratégia PSF,
palestras sobre o SUS, castração de animais, mutirão de pintura do prédio, mutirão
habitat, arborização, higienização da água, casamento comunitário, apoio à
liberdade assistida, culto ecumênico, missa na unidade, trabalho com moradores de
rua e reuniões de grupo de pequenas causas.
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4.2.5 ATIVIDADES QUE OBJETIVAM A ELABORAÇÃO E/OU MOBILIZAÇÃO POR POLÍTICAS
PÚBLICAS QUE INTERFIRAM NA SAÚDE E/OU QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
As atividades que objetivam a elaboração e/ou mobilização por políticas públicas
que interfiram na saúde e/ou qualidade de vida da população apresentaram baixo
padrão de regularidade e variado padrão de freqüência (gráfico 15). As freqüências
mensal e sem padrão de regularidade foram as mais assinalas neste grupo.
As atividades relacionadas a conselhos locais ou de saúde foram apontadas como
mensais pela maioria dos gerentes. Foram mencionados diferentes tipos de
conselhos: o conselho da própria unidade, regional, popular de educação
permanente, da coordenação de saúde, popular do parque, popular de segurança e
distrital de saúde.
Atividades de organização de grupos de trabalho (GT) apresentaram padrão de
freqüência bastante irregular, concentrando-se nas freqüências mensalmente e
nunca. Os grupos de trabalhos mencionados pelos gerentes foram: GT de
planejamento, pesquisa, prevenção de acidentes, acolhimento, humanização,
combate à violência e meio ambiente.
Além das atividades previamente estabelecidas pela pesquisa, outras atividades
que objetivam a elaboração e/ou mobilização por políticas públicas que interfiram
na saúde e/ou qualidade de vida da população foram listadas pelos gerentes. Estas
atividades são: articulação contra extinção de uma favela, mobilização para
construção de praça, mobilização pela canalização de um córrego, mobilização
para solucionar problemas de lixo, mobilização para solucionar problemas de
saneamento, articulação para solicitação de novo espaço físico para a unidade,
articulação para melhoria da pavimentação na região, reuniões na subprefeitura
para a negociação de políticas públicas e organização de abaixo-assinados.
As atividades que objetivam a elaboração e/ou mobilização por políticas públicas que
interfiram na saúde e/ou qualidade de vida da população podem ser divididas em
dois tipos. Atividades pontuais, como a mobilização para a canalização de um
córrego e atividades processuais, como um grupo de trabalho para a discussão do
tema violência. Os dois tipos de atividade ressaltam a importância da participação
social nos determinantes do processo saúde-doença. O primeiro tipo de atividade
(pontual) traz, entretanto, a vantagem da objetivação dos resultados e impacto quase
que imediato na qualidade de vida. O segundo tipo de atividade é mais difícil de
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avaliar, porém abre caminho para que se lide com determinantes estruturais da
saúde através da problematização dos contextos sociais.
GRÁFICO 15 – FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADES QUE OBJETIVAM A ELABORAÇÃO E/OU
MOBILIZAÇÃO POR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INTERFIRAM NA SAÚDE E/OU QUALIDADE DE
VIDA DA POPULAÇÃO NO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
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4.3 MAPEANDO OS DSS: VARIEDADE E TIPO DE DSS TRABALHADO NO
PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Com o objetivo de mapear os DSS trabalhados no PSF do município de São Paulo,
pedimos para os gerentes das unidades assinalarem, entre os 22 DSS mais citados
na literatura, os que foram trabalhados em sua unidade nos últimos dois anos. O
resultado bruto desta questão está apresentado no gráfico 16.
Corroborando os dados sobre as atividades do PSF, notamos a variedade de DSS
trabalhados no âmbito do PSF do município de São Paulo. Os esforços, porém,
concentram-se ao redor de seis DSS, os quais são trabalhados em cerca de 60%
das unidades de saúde da família do município. Estes seis determinantes são:
alimentação, lazer, saneamento, primeiros anos de vida, auto-estima e inclusão
social. Um outro grupo de determinantes, trabalhados em média por 35% das
unidades também é diferenciado. Este grupo é composto por cinco determinantes:
educação, modelos de atenção à saúde, stress, droga-adição e ambiente de
trabalho. Em seguida, temos um grupo grande de determinantes que são
trabalhados em 20% das unidades: ecossistema saudável, transporte, segurança,
habitação, renda, justiça social/eqüidade, rede de suporte social, paz e emprego.
Por fim, temos um pequeno grupo de dois determinantes (distribuição de renda e
recursos sustentáveis) que é trabalhado em 10 % das unidades.
A formação de grupos de DSS trabalhados pela maioria ou por seletivo grupo de
unidades de saúde nos chamou a atenção. Buscamos então iniciar a análise dos
dados explorando como os DSS assinalados pelos gerentes se relacionam entre si
e como poderíamos agrupar as unidades de saúde por grupo de determinantes
assinalados. Para realizar esta análise utilizamos as técnicas de Análise de
Correspondência Múltipla (ACM) e análise de agrupamento.
Através da ACM reduzimos as 22 opções de respostas sobre o tipo de DSS
trabalhado para dois eixos. Cada opção foi transformada em uma variável “Sim” ou
“Não” as quais foram plotadas em um mapa, nomeado ACM DSS (figura 5). A ACM
DSS reduziu o espaço de dimensão 22 a um espaço bidimensional. Este espaço
bidimensional representa, no primeiro plano, 99% da variabilidade total dos dados
(anexo 4).
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GRÁFICO 16 – DSS TRABALHADOS NO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SEGUNDO OS
6
GERENTES DAS UNIDADES, 2005/2006.
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Dentre a população de respondentes do questionário, composta por 171 gerentes, um total de 9 respondentes
não responderam a questão relativa ao tipo de DSS trabalhado. A soma de 100% das respostas corresponde a
1179 respostas mencionadas pelos 162 respondentes válidos. Cada respondente válido selecionou em média sete
respostas dentre as 22 alternativas existentes.
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FIGURA 5 – MAPA DA ACM DSS
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Os dois eixos de resposta construídos pela ACM DSS formam quatro quadrantes de
significativo interesse para nossa análise (figura 6). O quadrante superior esquerdo se
caracteriza por respostas do tipo “Não” para os DSS tradicionalmente mais relacionados à
área da saúde, quais sejam: primeiros anos de vida, modalidade de atenção à saúde,
alimentação, auto-estima, saneamento, droga-adição, ambiente de trabalho, auto-estima,
educação e stress. Nomeamos este tipo de DSS de Clássicos. O quadrante inferior
direito é o oposto do quadrante superior esquerdo e se caracteriza por respostas do tipo
“Sim” para os DSS clássicos. O quadrante inferior esquerdo caracteriza-se por respostas
do tipo “Não” para os DSS mais amplos, indubitavelmente relacionados a fatores macro
sociais, quais sejam: inclusão social, ecossistema saudável, renda, paz, justiça
social/eqüidade, emprego, recursos sustentáveis, segurança, transporte, distribuição de
renda e rede de suporte social. O quadrante superior direito é o oposto do quadrante
inferior esquerdo, caracterizando-se por respostas do tipo “Sim” para os DSS amplos.
FIGURA 6 – QUADRANTES DA ACM DSS
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Abstraindo os quadrantes formados pela ACM DSS compomos a figura 7, a qual serviu
de base para a nossa análise.
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Figura 7 – Esquema da ACM DSS
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4.3.1 AGRUPANDO A DIVERSIDADE
A fim de entender a distribuição de nossa população nos eixos formados pela ACM DSS,
buscamos agrupar as unidades de saúde por categoria de resposta. Para tanto,
construímos o mapa simétrico dos indivíduos (figura 8) e realizamos a análise de
agrupamento (figura 9). O mapa simétrico dos indivíduos ilustra o quão próximo um
indivíduo está do outro. Quando dois indivíduos são representados por apenas um ponto,
isto indica que as respostas que eles deram com relação às variáveis analisadas, foram
idênticas.
FIGURA 8 - MAPA SIMÉTRICO DOS INDIVÍDUOS

FIGURA 9 - MAPA SIMÉTRICO DOS INDIVÍDUOS AGRUPADOS
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Através da análise de agrupamento, obtivemos a formação nítida de três grupos diferentes,
cada um deles com suas peculiaridades. Para ajudar na caracterização destes grupos
calculamos o teste de homogeneidade entre os grupos e as variáveis binárias (0 ou 1) e
para todas as variáveis obtivemos resultados significativos, então calculamos o resíduo
padronizado de cada célula e os resíduos acima de 1,96 para as categorias “Sim” foram
considerados como características de peso para este grupo e o mesmo foi feito para a
proporção de “Não” (anexo 5).
O grupo G1, formado por 79 respondentes, é o grupo que apresentou significativamente
mais do que o geral, respostas do tipo “Não” para todos os itens. O grupo G2 é um grupo
intermediário, com respostas “Sim” bastante freqüentes para alguns itens. Já o grupo G3
é o oposto do G1, apresentando significativamente, mais do que o geral, respostas do
tipo “Sim” para todos os itens. O resumo destes resultados está na Tabela 4.
TABELA 4 – CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS

Saneamento
Inclusão social
Transporte
Segurança
Modelos de atenção saúde
Habitação
Alimentação
Auto-estima
Droga-adição
Lazer
Emprego
Educação
Paz
Renda
Stress
Primeiros anos de vida
Rede de suporte social
Distribuição de renda
Ambiente de trabalho
Justiça social / eqüidade
Recursos sustentáveis
Ecossistema saudável

Presença muito freqüente (significativa)
G1 (79)
G2 (65)
G3 (27)
Ñ
S
S
Ñ
S
S
Ñ
S
Ñ
S
Ñ
S
S
Ñ
S
Ñ
S
S
Ñ
S
S
Ñ
S
Ñ
S
S
Ñ
S
Ñ
S
S
Ñ
S
Ñ
S
Ñ
S
Ñ
S
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ = presença de NÂO elevada, S = presença de SIM elevada

S
S
S
S
S
S
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Desta forma, observamos a existência de três grupos de respondentes estatisticamente
diferenciados. O primeiro grupo, G1 (formado por 46% da população), nomeamos de
“Negativista”. Este grupo apresenta, mais do que o geral, respostas do tipo “Não” para
todos os DSS. O segundo grupo, G2 (formado por 38% da população), nomeamos de
“Essencialista”. Este grupo apresenta, mais do que geral, respostas do tipo “Sim” para
os DDS básicos e do tipo “Não” para os DSS amplos. O terceiro grupo, G3 (formado por
16% da população), nomeamos de “Inclusivo”. Este grupo apresenta, mais do que o
geral, respostas do tipo “Sim” para os todos os DSS.
As unidades da saúde da família do município de São Paulo estão, portanto, segundo
seus gerentes, dividida em três grupos quanto ao engajamento em trabalhos com DSS.
Estes grupos se diferenciam por variedade de trabalho e tipo de DSS trabalhado. Um
primeiro grupo, formado por quase metade das unidades, estatisticamente se diferencia
do total das unidades por não trabalhar com DSS. Um segundo grupo, formado por
quase 40% das unidades, trabalha mais do que o geral com os DSS tradicionalmente
mais ligados ao campo da saúde (nomeados de DSS clássicos). E, por fim, temos um
grupo seleto de unidades (16%) que trabalha mais do que o geral com a totalidade de
DSS descritos na literatura. Esta composição dos grupos pode ser visualizada nas
figuras 10, 11 e 12, que ilustram a distribuição dos grupos nos quadrantes formados
pela ACM dos DSS.

FIGURA 10
GRUPO NEGATIVISTA
(46% DA POPULAÇÃO)
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FIGURA 11
GRUPO ESSENCIALISTA
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FIGURA 12
GRUPO INCLUSIVO
(16% DA POPULAÇÃO)
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A figura 13 esquematiza a comparação da percentagem média de utilização do
determinante por unidade, com a posição do determinante na ACS DSS e o padrão de
resposta dos indivíduos agrupados. Na comparação podemos notar que quatro DSS
(primeiros anos de vida, ambiente de trabalho, droga-adição e stress) apesar de
classificados como clássicos não compõem o grupo dos DSS assinalados pelos gerentes
mais do que a média no grupo G2. Estes DSS foram assinalados de forma menos
padronizada do que os demais determinantes clássicos que formam o grupo de
determinantes assinalados pelo grupo G2. Este fato ocorre por que os quatro
determinantes não se diferenciam estatisticamente entre os três grupos formados,
embora exista uma percentagem maior de três destes determinantes do grupo G2 (anexo
5). Desta forma, estatisticamente, se mantém o padrão onde as unidades de saúde da
família do município de São Paulo se dividem por variedade e tipo de DSS trabalhado
(Amplo ou Clássico).
FIGURA 13 – COMPARAÇÃO ENTRE A MÉDIA DE FREQÜÊNCIA DE RESPOSTA POR DSS, POSIÇÃO
DO DSS NA ACM DSS E PADRÃO DE RESPOSTAS DOS INDIVÍDUOS AGRUPADOS.
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O DSS inclusão social está localizado na borda do mapa da ACM DSS (entre os quadrantes superior direito e inferior
direito).
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4.3.2 CARACTERIZANDO OS AGRUPAMENTOS
Após a caracterização dos grupos de respondentes, buscamos explorar o perfil
dos três grupos, e cruzamos cada um deles com dois dados de caracterização
das unidades de saúde: coordenadoria de saúde e modalidade de assistência. A
tabela 5 apresenta o cruzamento dos três grupos com os dados relativos à
coordenadoria de saúde.

TABELA 5 – TABELA DE CONTINGÊNCIA DOS GRUPOS DA ACM-DSS VERSUS
COORDENADORIA DE SAÚDE.
Coordenadoria de saúde

Grupos

Norte

Sul

Sudeste

Centro-oeste

Leste

Total

Grupo
Negativista

n

15

31

13

4

16

79

%

19,00%

39,20%

16,50%

5,10%

20,30%

100,00%

Grupo
Essencialista

n

12

18

6

6

23

65

%

18,50%

27,70%

9,20%

9,20%

35,40%

100,00%

Grupo
Inclusivo

n

4

5

13

0

5

27

%

14,80%

18,50%

48,10%

0,00%

18,50%

100,00%

n

31

54

32

10

44

171

%

18,10%

31,60%

18,70%

5,80%

25,70%

100,00%

Total
p=0,003

A relação entre grupos da ACM-DSS e coordenadoria de saúdefoi avaliada pelo teste
Exato de Fisher. Na Tabela 5 observamos uma relação entre grupo e coordenadoria,
indicada pela não homogeneidade dos grupos (p=0,003). Ou seja, existe uma relação
diferenciada entre os grupos da ACM-DSS e coordenadoria de saúde. No grupo
“Negativista” predomina a coordenadoria Sul. No grupo “Essencialista” predomina a
coordenadoria Leste e no “Inclusivo” predomina a coordenadoria Sudeste
(relativamente ao geral). Estas predominâncias foram avaliadas pela análise de
resíduos padronizados. A associação entre grupo e coordenadoria existe devido às
freqüências mais elevadas do Grupo Negativista na coordenadoria Sul, do Grupo
Inclusivo na Sudeste e Grupo Essencialista na Leste, quando se compara com o
percentual geral. Por exemplo, o Grupo Negativista representa 46,2% da população,
mas na coordenadoria Sul sobe para 57,41% (cálculo da percentagem de 31 sobre
54). O Grupo Inclusivo é 15,8% da população, mas na coordenadoria Sudeste sobe
para 40,63% (cálculo da percentagem de 13 sobre 32). Por último, o Grupo
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Essencialista representa 38,01% da população e 52,3% na coordenadoria Leste
(cálculo da percentagem de 23 sobre 44).
É importante notarmos, entretanto, que o fato de uma coordenadoria predominar
em um grupo não significa necessariamente que ela tem muito mais unidades neste
grupo do que em um outro, mas que ela tem proporcionalmente muito mais
unidades neste grupo do que outras coordenadorias. A coordenadoria Sudeste, por
exemplo, está dividida entre os grupos Negativista e Inclusivo (mesmo percentual e
freqüência), mas com relação às outras coordenadorias, ela tem mais do Grupo
Inclusivo do que o geral.
A tabela 6 apresenta o cruzamento dos três grupos com os dados relativos à
modalidade de assistência.
TABELA 6 – TABELA DE CONTINGÊNCIA DOS GRUPOS DA
MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA.

ACM-DSS VERSUS

Modalidade de assistência
PSF

Grupo
ACM - DSS

PSF+UBS

Outros

Total

Grupo
Negativista

N

41

22

16

79

%

51,90%

27,80%

20,30%

100,00%

Grupo
Essencialista

N

34

22

9

65

%

52,30%

33,80%

13,80%

100,00%

Grupo
Inclusivo

N

12

11

4

27

%

44,40%

40,70%

14,80%

100,00%

Total

N

87

55

29

171

%

50,90%

32,20%

17,00%

100,00%

p=0,685 Exato de Fisher

No nível de significância de 5% os grupos da ACM-DSS são homogêneos com
relação à modalidade de assistência. Ou seja, não existe uma relação diferenciada
entre os grupos da ACM-DSS e modalidade de assistência. Desta forma, podemos
afirmar que a modalidade de assistência (se a unidade é exclusivamente PSF ou
outra modalidade combinada de assistência) não é, segundo os gerentes, um fator
diferencial para a variedade e tipo de DSS trabalhado nas unidades de saúde.

4.4 PARCERIAS NO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Segundo o documento norteador, é papel dos profissionais das unidades de saúde
da

família

estimular

parcerias

setoriais

e

intersetoriais

com

instituições,

estabelecimentos ou pessoas. O documento defende que estas parcerias ajudam a
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ampliar as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde e que devem se
desenvolver no sentido da mobilização da comunidade para o resgate da cidadania
(SMS-SP, 2005). Lembramos, ainda, que o estabelecimento de parcerias é uma
estratégica fundamental para o trabalho com DSS na atenção primária, uma vez
que funciona como força sinérgica entre o intersetorial e os serviços de saúde
centrados no território.
Com o objetivo de estabelecer o escopo das parcerias desenvolvidas no âmbito do
PSF no município de São Paulo, realizamos um levantamento do tipo e variedade de
parceiros das unidades de saúde da família no município. Estes parceiros não devem
ser confundidos com as 13 instituições parceiras na administração do PSF.
O gráfico 17 apresenta a quantidade de parceiros por unidade. Nota-se que cerca de
50% das unidades possuem de três (3) a cinco (5) parceiros. As unidades de saúde
da família do município possuem uma média de quatro (4) parceiros por unidade.
Menos de 5% das unidades indicaram não estabelecer nenhuma parceria e cerca de
10% das unidades indicaram desenvolver parcerias com seis (6) ou mais tipos de
parceiros.
GRÁFICO 17 – VARIEDADE DE PARCERIAS POR UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SEGUNDO OS GERENTES DAS UNIDADES, 2005/2006.
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As parcerias com escolas e grupos religiosos são as mais tradicionais da atenção
básica e essa tradição se espelha nos dados coletados (gráfico 18). Nota-se que as
escolas públicas e os grupos religiosos compõe um primeiro grupo de parceiros
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mais comuns, seguido por um segundo grupo composto por sociedade amigos do
bairro, comércio local e ONGs locais. Um terceiro grupo, ainda com representação
significativa (27%), é composto por escolas privadas e hospitais públicos. Por fim
um último grupo de menor representatividade é composto por casas de cultura,
hospitais privados, indústria local, ONGs nacionais e ONGs internacionais.

GRÁFICO 18 – TIPO DE PARCERIAS REALIZADAS PELO PSF DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO SEGUNDO OS GERENTES DAS UNIDADES, 2005/2006.
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Os dados relativos à variedade e tipo de parceria indicam consistência no
desenvolvimento de parcerias com escolas e grupos religiosos, chegando a quase
90% das unidades no caso das escolas públicas. Lembramos, entretanto, que esta
consistência não é relativa à freqüência de desenvolvimento das parcerias e/ou a
qualidade de sua realização.
Recentemente o Ministério da Saúde mencionou o início de desenvolvimento de um
trabalho conjunto com o Ministério da Educação para o fortalecimento de parcerias
entre escolas e unidades de saúde da família na perspectiva das escolas
promotoras de saúde. Este tipo de iniciativa pode trazer um norte comum quanto
aos princípios básicos do trabalho intersetorial entre a educação e a saúde, que
permita o trabalho das necessidades locais sem perder de vista os objetivos gerais
do PSF e dos equipamentos educacionais.

4.5 BARREIRAS E FACILITADORES PARA O TRABALHO COM
DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO PROGRAMA
SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
4.5.1 O PESO DAS BARREIRAS ESTRUTURAIS
Como podemos observar no gráfico 19, as principais barreiras para o trabalho com
DSS no PSF do município de São Paulo, segundo os gerentes das unidades, são:
Condições socioeconômicas desfavoráveis, Falta de recursos, Falta de adesão da
população e Desequilíbrio entre oferta e demanda. Essas barreiras apontam para a
importância de olharmos para o programa como um todo, sem diminuir seu papel
de provedor de assistência médica, se quisermos satisfatoriamente incorporar o
trabalho com DSS na atenção primária.
Condições socioeconômicas desfavoráveis foi a categoria de barreira mais
mencionada pelos gerentes, sendo que quase 50% dos gerentes mencionaram esta
categoria. Ela aparece como uma barreira cíclica, onde a falta de estrutura local é
apontada como barreira para o trabalho de aumentar a própria estrutura e poder
local. Os gerentes descreveram diversas carências básicas que, segundo eles,
dificultam o trabalho para a melhoria da qualidade de vida. Entre as carências
básicas mais citadas, temos: emprego, saneamento, paz, alimento, educação,
moradia e renda. Como podemos perceber no DSC a seguir, a violência associada
ao meio físico e demais determinantes sociais formam uma barreira estrutural para
a organização de atividades com DSS.
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“Existem lugares onde os ACSs são proibidos de entrar devido ao tráfico de
drogas. Os profissionais têm medo de trabalhar na região. Muitas vezes a
unidade é obrigada a suspender atividades em virtude da violência. Existe
também a falta de planejamento urbano. Muitas casas estão localizadas em
lugares sub-humanos de difícil acesso físico. Além disso é difícil mudar
hábitos e comportamentos da população devido à baixa renda, escolaridade
e diferenças culturais” (DSC).
A segunda categoria mais citada pelos gerentes foi Falta de recursos, tendo sido
mencionada por quase 39% dos gerentes. A falta de recursos é citada não apenas
diretamente como falta de recursos para realização de atividades específicas com
DSS, mas principalmente como barreiras para a estruturação do programa de
maneira geral, o que compromete seu funcionamento e a crença da população em
relação ao que ele pode oferecer. A categoria inclui falta de recursos humanos,
financeiros, equipamentos e infra-estrutura. Em relação a falta de recursos
humanos as principais barreiras mencionadas foram: a dificuldade de adesão da
categoria médica, a alta rotatividade deste profissional e do resto da equipe, a
grande quantidade de equipes incompletas, a necessidade de contratação de mais
profissionais administrativos (equipe de RH, auxiliares administrativos) e a
necessidade de complementação do atendimento com especialistas.
A falta de recursos financeiros foi mencionada de maneira genérica e também
especificamente quanto à dificuldade de se conseguir recursos para atividades de
promoção da saúde como, por exemplo, um grupo de artesanato. A falta de
recursos para equipamentos é mencionada de maneira genérica. A infra-estrutura
da unidade é apontada muitas vezes como inadequada, sendo composta por
espaços pequenos, inapropriados e não capazes de suportar trabalho em grupo. Os
respondentes criticam a não priorização de equipes completas e argumentam que a
alta rotatividade dos médicos gera falta de confiança no PSF por parte da
população, comprometendo o vínculo e a credibilidade do sistema. Segundo os
gerentes, a localização das unidades, a violência e o salário são os três principais
motivos pela alta rotatividade dos médicos.
Falta de adesão da população foi a terceira categoria mais mencionada, tendo sido
citada por 33% dos gerentes. A barreira traz a percepção dos gerentes da
necessidade da co-responsabilidade por parte da população para que esta possa
se assumir maior controle sobre sua saúde. Mostra também a dificuldade de se
caminhar para este processo, uma vez que a população está descrente do sistema
de saúde e muitas vezes não valoriza ou entende o trabalho do programa.
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Gráfico 19 - BARREIRAS PARA O TRABALHO COM DSS NO ÂMBITO DO PSF DO
8
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SEGUNDO OS GERENTES DAS UNIDADES, 2005/2006.
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A falta de adesão da população é relacionada com características da população (bairro
dormitório, população migrante e imigrante, população trabalhadora, população com
alto nível sócio-econômico) e comentários genéricos sobre a dificuldade de envolver a
população em atividades além da assistência médica tradicional. O DSC a seguir
engloba estas dificuldades.
8

Dentre a população de respondentes do questionário, composta por 171 gerentes, um total de 10 respondentes
não responderam a questão. A soma de 100% das respostas corresponde a 337 respostas mencionadas pelos 161
respondentes válidos. Cada respondente válido mencionou em média 2 respostas.
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“A população não compreende o processo saúde-doença. Os usuários visam
o imediatismo do pronto atendimento. Eles estão viciados no especialista e
possuem queixas fragmentadas. Se procura o serviço apenas para tratar
doenças. Estão acostumados com o modelo tradicional. Não se valoriza o
PSF e o trabalho do ACS. É difícil mobilizar e conscientizar a população, não
há soma de esforços, cada um luta por soluções imediatas de seus problemas.
Além disso, existe o descrédito por parte dos usuários no poder público. A
população se revolta frente à falta de remédios e insumos, a alta rotatividade
dos profissionais e a demora e dificuldade no acesso a exames, tratamentos e
especialistas. É difícil fazer com que a população acredite já que tantos
programas já falharam. A população não assume co-responsabilidade por sua
saúde” (DSC).
Desequilíbrio entre oferta e demanda foi a quarta categoria mais mencionada, tendo sido
citada por 30% dos gerentes. Ela aparece como uma barreira para o funcionamento
efetivo do modelo PSF. Segundo os gerentes das unidades, o PSF acaba
prisioneiro da demanda e com pouco espaço para ações que não sejam de
assistência médica. Como podemos notar no DSC a seguir, o tema foi apresentado
como uma barreira estrutural para o trabalho com DSS, vinculada a uma variedade de
determinantes.
“Temos, de um lado, o crescimento populacional, as dificuldades de uma
metrópole como São Paulo e falta de planejamento urbano e, do outro, a falta de
profissionais, a falta de referência e retaguarda e a falta de cobertura do
programa. Neste cenário, cresce uma grande demanda reprimida, que vem à
unidade à procura de assistência médica e pronto atendimento, gerando excesso
de trabalho e acúmulo de funções. Não sobra tempo nem energia para trabalhos
cujos resultados são menos imediatos, como o de promoção da saúde” (DSC).
A quinta categoria de barreira mais citada foi Problemas com coordenação do PSF
ou com o governo, tendo sido mencionada por 14% dos gerentes. A categoria
aponta para a falta de uma estratégia de trabalho com DSS em nível municipal e
nacional, uma política de avaliação que não valoriza este tipo de trabalho e uma
crítica genérica às formas de gerência e gestão adotadas. Como podemos notar no
DSC a seguir, os gerentes pedem, ao mesmo tempo, diretrizes mais claras e mais
flexíveis.
“A UBS não tem atenção das instâncias superiores em relação às suas
necessidades. Existe pouco empenho, investimento e suporte por parte do
governo e da coordenação do PSF. Falta um norte fundamental por parte da
coordenação, que não explicita suas diretrizes e propõe políticas confusas.
Falta direção única, as políticas públicas não continuam quando muda
governo e coordenação. A coordenação possui pouca compreensão sobre a
estratégia PSF e propõe um modelo fechado, com respostas prontas. A
unidade de saúde tem poder de decisão nulo. O PSF em São Paulo valoriza
somente a assistência médica (número de consultas médicas e de
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enfermagem) e não o trabalho de grupo, e atividades de prevenção e
promoção à saúde. As políticas públicas não estão voltadas para o bem
estar da população” (DSC).
Despreparo dos profissionais para o novo modelo de atendimento foi a sexta
categoria mais mencionada, tendo sido citada por 14% dos gerentes. Esta categoria
trata de um problema bastante discutido na prática e na academia, relacionado a
formação restrita dos profissionais de saúde, em especial da categoria médica.
Como podemos notar no SCD a seguir, os gerentes acreditam que os profissionais
do PSF precisam ser treinados para lidar com questões inter-setoriais e
comunitárias.
“Existe preconceito e desconhecimento dos profissionais em relação ao
PSF. Existe, também, falta de formação adequada para trabalho com os
determinantes sociais de saúde, pois a Secretaria Municipal de Saúde não
investe em treinamentos com enfoque comunitário. Os treinamentos de
maneira geral são insuficientes e sobra pouco tempo para eles devido às
metas de produção. Os profissionais não entendem a doença além das
determinações biológicas, não entendem que o trabalho é mais do que só
técnico. Falta experiência em encaminhar assuntos inter-setoriais. Falta
preparo para identificar reais interesses da população e estimular
movimentos que sensibilizem os responsáveis pelas decisões. Parte do
problema é relacionado à formação médica restrita e a formação
universitária de maneira geral, que visa instrução para o trabalho na
iniciativa privada. Existem ainda no programa profissionais sem perfil para
PSF e falta de postura por parte de alguns Agentes Comunitários de Saúde”
(DSC).
Dificuldade de interação com outros órgãos municipais foi a sétima categoria mais
mencionada, tendo sido citada por 13 dos gerentes. Esta barreira está relacionada ao
papel do estado como articulador de demandas sociais. Como podemos notar no DSC
a seguir, o PSF aparece mais uma vez como uma eficiente porta de entrada para
demandas, mas sem a articulação necessária para organizar a saída.
“A saúde detecta e recebe muitas demandas, mas não consegue responder a
elas devido à falta de soluções integradas. Buscamos trabalhar com a
educação, segurança, habitação, mas a dificuldade de integração é muito
grande. Não conseguimos nem mesmo saneamento básico. As secretarias não
se comunicam e não existe uma rede organizada de serviços” (DSC).
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Por fim, a categoria Outros é formada por 11 sub-categorias, sendo elas:


Diferença social muito grande dentro do mesmo território;



Dificuldade de trabalhar em equipe;



Poucos estudos sobre PSF e determinantes sociais de saúde em São
Paulo;



Grande opção de oferta de serviços, o que dificulta o vínculo;



Falta de planejamento local;



Dificuldade em gerenciar unidade mista;



Inexistência ou pouca articulação com entidades de apoio locais;



Dificuldade de participação da instituição parceira;



Falta de interesse de lideranças políticas locais;



O modelo do PSF vê a saúde da população de maneira restrita;



Dificuldade de envolver escola, orientadores e professores.

4.5.2 A FORÇA DO PODER LOCAL
Na opinião dos gerentes das unidades de saúde da família do município de São
Paulo, os principais facilitadores para o trabalho com DSS no PSF são: a
existência do ACS, a mobilização da população e o empenho dos profissionais
(gráfico 20). Estes facilitadores ressaltam a importância da qualificação humana
para o trabalho com DSS. Diferentemente das barreiras, os facilitadores
apontados pelos gerentes, estão principalmente relacionados aos atores sociais
envolvidos no trabalho com DSS: os ACS, os demais profissionais, a comunidade,
os parceiros e o gestor local. Também estão em destaque fatores articuladores da
relação profissional/comunidade, como: o conhecimento do território, o vínculo e o
conselho gestor.
A categoria de facilitador mais mencionada pelos gerentes foi Existência do Agente
Comunitário de Saúde. Esta categoria foi citada por 35% dos gerentes. Como
podemos perceber no DSC a seguir, os gerentes atribuem ao ACS o papel de
mediador entre o técnico e comunitário. O agente aparece como peça chave na
identificação das necessidades reais da população e na articulação para a efetiva
participação comunitária.
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“Os ACSs, por morarem na região, mobilizam e facilitam o acesso à
população. Eles são o elo entre o técnico e o comunitário, são a fonte de
informação das equipes. Os ACSs conhecem a comunidade e seus
problemas e por serem da população são formadores de opinião. Eles são
os grandes responsáveis pelo vínculo que o PSF consegue estabelecer com
a população, levando o programa mais para perto da população através de
busca ativa e efetiva participação na comunidade” (DSC).
Participação da população foi a segunda categoria de facilitador mais citada pelos
gerentes, tendo sido citada por 26% dos gerentes. Os gerentes mencionaram tipos
variados de participação, desde receptividade até comprometimento e ressaltaram
que, para que as atividades tenham sucesso, se faz necessária a participação da
comunidade. Abaixo segue uma escala com diferentes níveis de participação
mencionados pelos gerentes:


População receptiva, a comunidade respeitando e aceitando o perfil do
programa;



População interessada, usuário vem procurar informações sobre
prevenção e promoção da saúde;



Apoio e colaboração da comunidade, trabalho participativo, participação
nas atividades;



População atuante, organizada, sempre estão dispostos a tentar
melhorar;



Co-responsabilidade, comprometimento.

Empenho dos profissionais foi à terceira categoria mais mencionada, tendo sido
citada por 24% dos gerentes. Como podemos notar no DSC a seguir, os gerentes
acreditam que um grande facilitador para o trabalho com DSS é a motivação de
alguns profissionais, os quais se diferenciam no seu comprometimento com a
população e postura quanto aos direitos e necessidades da comunidade.
“Alguns profissionais fazem a diferença por vestirem a camisa do programa
e lutarem pelos direitos do cidadão. Estes profissionais possuem motivação
interna, muita perseverança e boa vontade. Eles estão comprometidos com
o programa e a comunidade, trabalhando em equipe para melhorar a
qualidade de vida da população. Estão, em geral, genuinamente envolvidos
com as necessidades e dificuldades da população e gostam de trabalhar
com a comunidade” (DSC).
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GRÁFICO 20 - FACILITADORES PARA O TRABALHO COM DSS NO ÂMBITO DO PSF
9
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SEGUNDO OS GERENTES DAS UNIDADES, 2005/2006.
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A categoria Parcerias foi a quarta mais mencionada, tendo sido citada por 23% dos
gerentes. Segundo os respondentes, a unidade realiza diversas parcerias para que
se faça possível o trabalho com determinantes sociais de saúde. Os parceiros
citados pelos respondentes nesta questão foram: ONGs locais, escolas, creches,

9
Dentre a população de respondentes do questionário, composta por 171 gerentes, um total de 60 respondentes
não responderam a questão. A soma de 100% das respostas corresponde a 230 respostas mencionadas pelos 111
respondentes válidos. Cada respondente válido mencionou em média 2 respostas.
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igrejas, comércio e associações. Foi mencionada também a ajuda provida através
de doações e trabalhos voluntários.
Conhecimento do território e comunidade foi a quinta categoria mais mencionada,
tendo sido citada por 10% dos gerentes. Esta categoria aparece como vantagem
emergente da organização do programa. Como podemos observar no DSC a
seguir, os gerentes apontam para importância de conhecer o território para que seja
possível o planejamento para a ação baseado nas necessidades reais da
população.
“O conhecimento do território permite maior controle sobre os problemas de
saúde locais, independente de sua natureza. Através do SIAB e do cadastro
da população é possível fazer um diagnóstico da área e permite focalizar as
ações nas verdadeiras necessidades da população. O fato da população ser
adscrita ajuda neste processo por permitir o planejamento das ações”
(DSC).
Vínculo dos profissionais com a comunidade foi a sexta categoria de facilitador para
o trabalho com os determinantes sociais de saúde mais mencionada, tendo sido
citada por 13% dos gerentes. Como podemos observar no DSC a seguir, vínculo é
não somente considerado como ligação entre o profissional e a comunidade, mas
também como responsável por fazer interagir o trabalho clínico e comunitário.
“O vínculo é facilitado em virtude da presença do ACS e da adscrição da
clientela. O vínculo possibilita o acompanhamento prolongado das famílias e
permite a compreensão da dinâmica familiar. Ele é um facilitador para o
trabalho com os determinantes sociais de saúde e para atividades rotineiras.
A presença da equipe em atividades externas resulta em vínculo maior na
realização de atividades internas da unidade” (DSC).
A categoria Existência do conselho gestor e conselho de saúde foi a sétima mais
mencionada pelos gerentes. O DSC a seguir descreve conselhos gestores atuantes
e que aparentam estar cumprindo seu papel, porém esta categoria foi mencionada
somente por 12% dos gerentes.
“Com o conselho gestor é possível enxergar a comunidade como um todo e
não somente programas pontuais. O conselho facilita a integração com a
população e agrupa aqueles que têm interesse em melhorar a realidade
local” (DSC).
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Apoio do gestor local foi a oitava categoria mais mencionada, tendo sido citada por
10% dos gerentes. Foi mencionado o apoio da coordenação local, supervisão de
saúde e subprefeito, no sentido de prover fácil acesso, validar as ações da UBS,
apoiar a realização de eventos, prover recursos materiais e motivar e estimular os
funcionários das unidades para o trabalho com determinantes sociais de saúde.
A categoria Outros é composta por 17 subcategorias, sendo elas:


Realização de reuniões freqüentes com equipe e comunidade;



Visita domiciliar;



Educação continuada dos profissionais;



O próprio modelo PSF;



Participação das instituições parceiras;



Trabalho em equipe;



As necessidades básicas reais da população;



Estímulos materiais (oferecimento de cesta básica, transporte gratuito);



Priorização da atenção, planejamento;



Sensibilização da comunidade sobre o modelo PSF;



Trabalho inter-setorial;



Programas organizados pela SMS;



A melhoria do salário, que ajuda a completar as equipes;



Trabalho de valorização da consulta marcada;



Contratação do ACS, que passa a ter renda;



A existência do médico generalista;



A existência do documento norteador.

4.6 O MODELO PSF NA VISÃO DA GERÊNCIA: UMA EXCELENTE PORTA
DE ENTRADA, MAS QUASE SEM SAÍDA
4.6.1 O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EM RELAÇÃO AOS PROGRAMAS TRADICIONAIS
DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE MUNICIPAIS
O gráfico 21 apresenta a opinião dos gerentes das unidades de saúde do município de
São Paulo vinculadas ao Programa Saúde da Família sobre a comparação do PSF
com modelos tradicionais de atenção básica à saúde do município. Através desta
comparação, notamos que os gerentes das unidades consideraram o PSF melhor do
que os modelos tradicionais de atenção básica à saúde municipais quanto: (1) à
resolutividade dos problemas de saúde da população; (2) ao impacto na qualidade de
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vida da população; (3) ao vínculo com a comunidade atendida e (4) a identificação dos
problemas do território de atuação.
A visão positiva do modelo PSF é consistente nas quatro categorias estudadas. Os
gerentes das unidades favoreceram o modelo PSF em todas as categorias com
representação mínima de 95%. Ou seja, no mínimo 95% dos gerentes concordaram
ou concordaram fortemente com a superioridade do modelo PSF em relação aos
modelos tradicionais de atenção básica no que diz respeito à sua resolutividade,
impacto na qualidade de vida, formação de vínculo com a comunidade e identificação
dos problemas do território de atuação.
GRÁFICO 21 – O PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM RELAÇÃO AOS PROGRAMAS
TRADICIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE MUNICIPAIS, SEGUNDO OS GERENTES DAS
UNIDADES, 2005/2006.
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É interessante notar, entretanto, a questão utilizada para a comparação dos modelos
uma escala de concordância que incluía as categorias Concordo e Concordo
fortemente para demonstrar preferência ao modelo PSF, sendo que Concordo já
aponta preferência pelo modelo, mas Concordo fortemente, demonstra uma maior
assertividade quanto à esta preferência. Analisando a variação de assertividade entre
os itens perguntados, notamos 24% mais assertividade de que o PSF aumenta o
vínculo com a comunidade atendida e propicia maior identificação dos problemas de
saúde da população (que são características de processo do modelo PSF), do que
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assertividade de que PSF aumenta a resolutividade dos problemas de saúde e melhora
a qualidade de vida da população (que são características de resultado do modelo
PSF). Esta variação na assertividade dos gerentes entre as categorias de processo e
resultado está representada no gráfico 22.
GRÁFICO 22 – ASSERTIVIDADE DA PREFERÊNCIA PELO MODELO PSF EM RELAÇÃO A
CARACTERÍSTICAS DE PROCESSO E RESULTADO DO RROGRAMA, SEGUNDO GERENTES DO
PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2005/2006.
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Desta forma, apesar da preferência incontestável pelo modelo PSF em relação aos
modelos tradicionais de atenção básica, os gerentes das unidades têm mais
certeza de sua preferência pelo modelo PSF no que diz respeito às suas
características de processo do que às suas características de resultado.
Lembramos, entretanto, que a menor assertividade dos gerentes em relação às
características de resultado do PSF pode ser em parte atribuída à dificuldade de se
avaliar comparativamente os dois modelos, devido à ausência de dados primários
confiáveis advindos dos modelos tradicionais de atenção básica no município.
4.6.2 PRINCIPAIS VANTAGENS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
O gráfico 23 representa a opinião dos gerentes a respeito da principal vantagem do
Programa Saúde da Família enquanto modelo de atenção à saúde para seu
território de atuação. Chama-nos a atenção que quase metade dos gerentes
apontou o Vínculo profissional/comunidade como a principal vantagem do
programa. Todas as outras vantagens mencionadas possuem baixa representação.
As vantagens Conhecimento do território e Integralidade foram as próximas mais
citadas, com 5% de representação cada. O Vínculo profissional/comunidade
também apareceu como uma categoria importante de facilitador para o trabalho
com DSS e foi foco de atenção da segunda fase deste estudo, onde investigamos
qualitativamente os papéis que o Vínculo assume nas equipes de saúde da família.
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GRÁFICO 23 – PRINCIPAL VANTAGEM DO PSF DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SEGUNDO OS GERENTES DAS UNIDADES, 2005/2006.
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4.6.3 PRINCIPAIS DESVANTAGENS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
O gráfico 24 representa a opinião dos gerentes a respeito da principal desvantagem
do Programa Saúde da Família enquanto modelo de atenção à saúde para seu
território de atuação. Em contraponto às categorias de vantagens, as categorias de
desvantagens são bastante dispersas. Chama a atenção que 15% dos respondentes
não conseguiram descrever uma desvantagem para o programa. Notamos que
somente 4 categorias de desvantagem possuem representação maior ou igual a 6%.
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GRÁFICO 24 – PRINCIPAL DESVANTAGEM DO PSF DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SEGUNDO OS GERENTES DAS UNIDADES, 2005/2006.
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A categoria mais citada como desvantagem foi Falta de recursos, uma categoria
que não está especificamente relacionada à modelagem do PSF. Em seguida, as
demais categorias mais citadas foram: Dificuldade em responder a demanda, Falta
de referência e contra-refêrencia e Baixa cobertura do programa. Estas categorias
reforçam a necessidade de recursos, tanto financeiros como de estrutura do
sistema de saúde como um todo e mais uma vez não estão relacionadas à
modelagem do programa, mas ao sistema de saúde de maneira geral.
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4.6.4 ADEQUAÇÃO DO PSF PARA O TERRITÓRIO DE SÃO PAULO
O Gráfico 25 representa a opinião dos gerentes das unidades de saúde do município
de São Paulo vinculadas ao PSF quanto à adequação do programa para o território
de São Paulo. Notamos que 70% dos gerentes consideram o programa adequado
para o seu território de atuação. Soma-se a estes 24% dos gerentes que também
consideram o PSF adequado, mas apresentam alguma ressalva ao modelo. Somente
6% dos gerentes consideram o PSF inadequado para o seu território de atuação.
GRÁFICO 25 – ADEQUAÇÃO DO PSF PARA O TERRITÓRIO DE
SÃO PAULO SEGUNDO OS GERENTES DAS UNIDADES, 2005/2006.
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Notamos que as unidades de resposta disponíveis para os respondentes no
questionário eram “Sim” para “Adequado” e “Não” para “Inadequado”. Porém,
como parte significativa dos respondentes, apesar de assinalarem a alternativa
“Sim”, apresentaram diversas ressalvas para a adequação do modelo, incluímos
na apresentação dos dados a unidade de resposta “Adequado com ressalvas”.
Nota-se, portanto, uma grande aceitação do PSF pelos gerentes das unidades,
advinda da percepção de adequação do modelo para o território de São Paulo.
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Entretanto, percebemos que os motivos atribuídos para a adequação ou não
adequação do programa são diferenciados, representando diferentes correntes de
pensamento dentre a população de gerentes de unidades de saúde da família do
município. A seguir exploramos os motivos apresentados pelos gerentes para a
adequação ou não adequação do PSF para o território de São Paulo.
O gráfico 26 apresenta a distribuição quantitativa por categoria dos motivos
apresentados para a adequação do modelo PSF ao território de São Paulo. Um total
de 114 respondentes considerou o PSF adequado para o seu território de atuação.
Estes respondentes apresentaram 288 motivos para adequação, os quais foram
categorizados e quantificados. Observando a freqüência de resposta das categorias
podemos verificar a formação de três grupos, as categorias mencionadas por menos
de 15% dos gerentes, as categorias mencionadas por cerca de 25% dos gerentes e
as categorias mencionadas por cerca de 35% dos gerentes. Este grupo com maior
representatividade é composto pelas categorias: É adequado à população de baixo
nível socioeconômico, Propicia o fortalecimento do vínculo e Permite maior
conhecimento do território. Lembramos que as categorias relacionadas ao vínculo
profissional/comunidade e o conhecimento do território já haviam sido mencionados
anteriormente como vantagem do PSF e facilitador para o trabalho com DSS, além
de aparecerem como aspectos positivos do PSF em relação a modelos tradicionais.
Por este motivo, chama-nos ainda mais atenção, que a categoria de adequação
baseada em baixo nível socioeconômico tenha sido a categoria mais mencionada
pelos gerentes, antes mesmo da categoria de adequação baseada no
fortalecimento do vínculo profissional/comunidade, que em outra questão deste
estudo foi apontado como a maior vantagem do PSF.
A categoria de adequação mais mencionada pelos gerentes foi Adequado a
população de baixo nível socioeconômico. Esta categoria foi citada por 37% dos
gerentes. Como podemos perceber no discurso do sujeito coletivo (DSC)
apresentado a seguir, esta categoria apresenta um entendimento de que o PSF se
destina à comunidades com poucos recursos socioeconômicos.
“O PSF é adequado porque atendemos uma população carente, nossa área
é de baixo poder aquisitivo, com grandes e graves conflitos sociais. A
população é em sua maioria SUS dependente e possuem poucos recursos.
A habitação é precária, existem casos de abuso e abandono e o nível de
escolaridade é baixo” (DSC).
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GRÁFICO 26 - MOTIVOS PELOS DA ADEQUAÇÃO DO PSF PARA O TERRITÓRIO DE
SEGUNDO OS GERENTES DAS UNIDADES, 2005/2006.
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A segunda categoria de adequação mais mencionada pelos gerentes foi
Fortalecimento do vínculo profissional/comunidade. Esta categoria, representada por
34% dos respondentes, foi citada também como a principal vantagem do programa.
Como podemos perceber no DSC apresentado a seguir, esta categoria traz o conceito
de Vínculo associado aos conceitos de Humanização, Compromisso e Confiança.
Estes são três conceitos centrais na filosofia da educação popular freiriana, conceitos

40%
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os quais estão a seguir apresentados pelos gerentes como norteadores de um serviço
de atenção primária adequado para o território de São Paulo.
“O PSF propicia a humanização do atendimento. Existe um envolvimento
maior dos funcionários em relação às situações vividas pelos pacientes. O
usuário tem mais acesso à equipe. Se acolhe o ser humano como uma
pessoa inserida em uma comunidade. Existe maior compromisso da equipe
com o usuário e maior confiança da população na equipe. O vinculo torna o
trabalho mais fácil, possibilitando continuidade das ações e permitindo maior
conhecimento do território. A forma humana como o PSF se relaciona com
os seus clientes é muito importante, sabemos o nome de cada um de
nossos usuários” (DSC).
O Conhecimento do território foi a terceira categoria mais mencionada pelos
gerentes. Já inserido no contexto de construção de vínculo com a comunidade, o
Conhecimento do território apresenta-se como categoria a parte, estando
representada por 34% dos gerentes. O Conhecimento do território como podemos
perceber no discurso do sujeito coletivo (DSC) apresentado a seguir, aparece como
subsídio para o planejamento e avaliação das ações, no sentido de fazer da
atenção primária área de trabalho com foco no coletivo e suas necessidades.
“O PSF permite maior conhecimento do território, da comunidade e das
dificuldades enfrentadas. É possível maior controle epidemiológico. Com o
PSF é possível conhecer as realidades e debater as dificuldades. A
territorialização e adscrição da clientela permite a identificação precoce de
problemas, estabelecer indicadores e avaliar o impacto da atuação das
equipes” (DSC).
A quarta categoria mais mencionada pelos gerentes foi Estimula o trabalho de
prevenção e promoção da saúde. Esta categoria está representada por 25% dos
gerentes. A categoria é uma extensão da categoria anterior, pois o foco no coletivo
leva a outras formas de intervenção que não somente a assistência médica. Como
podemos perceber no DSC apresentado a seguir, esta categoria traz em seu cerne
uma definição positiva de saúde.
“O PSF é um novo jeito de pensar a saúde, objetivando ações de prevenção
e promoção da saúde, sem deixar de lado a assistência à saúde e a
reabilitação. O PSF trabalha a região e a comunidade em todos os fatores
que interferem no seu bem estar, incluindo aspectos biológicos,
psicológicos, sociais, econômicos, culturais e sociais. O PSF aumentou e
qualificou o trabalho de prevenção que vinha sendo realizado e trouxe para
a população um novo conceito de promoção da saúde, mais abrangente e
pautada no conceito do processo saúde-doença” (DSC).
A quinta categoria mais mencionada pelos gerentes foi Estímulo à participação do
usuário. Esta categoria está representada por 14% dos gerentes. A participação é um
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dos princípios fundamentais da promoção da saúde. Está, no entanto, em um
momento de transição dentro do próprio campo da promoção, que hoje traz mais
fortemente a importância da participação como mobilização social para a mudança
de políticas públicas, do que a participação local como forma de empoderamento
comunitário. O DSC descrito a seguir engloba os dois tipos de participação descritos.
“O PSF estimula diferentes níveis de participação e em conseqüência
permite maior controle social. Existe maior troca de saberes e experiências
na comunidade. O usuário é levado a ocupar o seu papel de cidadão”
(DSC).
A sexta categoria de adequação mais mencionada pelos gerentes foi Realiza busca
ativa. Esta categoria está representada por 14% dos gerentes e como podemos
perceber no DSC a seguir, aponta a para a importância da eqüidade de acesso aos
serviços de saúde.
“Somente quem visita aquelas casas tem capacidade de priorizar o que de
fato é mais importante, é muita miséria muito caos para quem fica atrás de
uma escrivaninha tentar resolver com uma receita apenas. O PSF busca os
excluídos superando a barreira de chegar à UBS, permitindo maior eqüidade
na prestação de serviço. A visita domiciliar ajuda a identificar o que a família
precisa em relação aos determinantes do processo saúde-doença” (DSC).
A sétima categoria mais mencionada pelos gerentes foi Permite o planejamento das
ações. Esta categoria também está representada por 14 % dos gerentes. A
categoria se vincula ao conhecimento do território, mas tem como foco a
organização do atendimento para atender às necessidades do território.
“O modelo PSF estimula a organização e planejamento das ações. As ações
são mais direcionadas de acordo com as necessidades de cada micro-área
e priorizadas através das análises do SIAB. Se prioriza atendimento de
acordo com o risco e vulnerabilidade e não como funcionava antes, que
tinha acesso quem chegava primeiro. Este processo resulta em maior
resolutividade na resolução de problemas” (DSC).
A oitava categoria mais mencionada pelos gerentes foi Aumenta a resolutividade
dos problemas de saúde da população. Esta categoria está representada por 13%
dos gerentes. Segundo os respondentes, o PSF já demonstrou ser efetivo em
diversas frentes, como: (1) a diminuição da mortalidade materna, da mortalidade
infantil, dos índices de violência, das internações dia e dos índices de gravidez
precoce; (2) o aumento da qualidade de vida, quantidade de crianças matriculadas
em escola e escolaridade da população; (3) maior resolutividade para casos de
hipertensão, diabetes e diversas patologias crônicas e agudas.
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A nona categoria mais mencionada pelos gerentes foi Aumenta a qualidade do
atendimento prestado. Esta categoria está representada por 10% dos gerentes e,
como podemos ver no DSC a seguir, relaciona a qualidade do serviço com sua
abrangência e vínculo profissional/usuário.
“O PSF oferece atendimento diferenciado, uma assistência mais completa,
maior acompanhamento em relação à prevenção. Um dos grandes
facilitadores para este aumento de qualidade é o aumento do vínculo
profissional/usuário” (DSC).
A décima categoria de adequação mais mencionada pelos gerentes foi Promove
estilos de vida mais saudáveis. Esta categoria também está representada por 10%
dos respondentes. Como podemos observar no DSC a seguir, a categoria compõe
o entendimento de que o PSF é eficiente no provimento de informação para
mudança de comportamento.
“A população é carente de informação e muitos possuem hábitos
inadequados. Os usuários necessitam de orientação para a mudança de
seus estilos de vida e o PSF provê esta orientação” (DSC).
A décima primeira categoria de adequação mais mencionada pelos gerentes foi
Adequado a população com necessidades especiais. Esta categoria está
representada por 9% dos gerentes. Entre as populações citadas como população
de necessidades especiais, temos: idosos, crianças, pessoas isoladas, deficientes,
trabalhadores, hipertensos, diabéticos, população rural, adolescentes gestantes,
acamados, deficientes e usuários com dificuldade de locomoção.
A décima segunda categoria de adequação mais mencionada pelos gerentes foi
Perfeito para atenção básica. Esta categoria esta representada por 7% dos gerentes
e não descrimina o PSF como modelo adequado para alguma população específica.
“O modelo é perfeito para atenção básica porque o PSF é dinâmico
podendo ser aplicado em qualquer território. O modelo PSF deveria ser
aplicado em todo o município, todas as unidades deveriam ser PSF” (DSC).
A décima terceira categoria de adequação mais mencionada pelos gerentes foi
Melhora a qualidade de vida da população. Esta categoria também está
representada por 7% dos gerentes. Os respondentes inclusos nesta categoria
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argumentam que o PSF melhorou significativamente a qualidade de vida da
população, mas não exemplificam as características desta melhora.
Por fim, a categoria Outros, está representada por 25% dos gerentes e inclui as
subcategorias:


Propicia a ação inter-setorial;



Propicia maior adesão do usuário às atividades na unidade;



Possibilita assistência supervisionada;



Território de atuação tem bons limites geográfico;



É possível demitir profissionais;



Possui a figura do Agente Comunitário de Saúde;



Propicia a transformação da realidade local;



Trouxe recursos materiais e humanos para a unidade;



Facilita a integração entre membros da equipe;



É a grande motivação da equipe da unidade;



As ações estão voltadas para as necessidades reais da população.

O gráfico 27 apresenta a distribuição quantitativa por categoria dos motivos
apresentados para a não adequação do modelo PSF ao território de São Paulo e/ou
sua adequação com ressalvas. Um total de 49 respondentes consideram o PSF
adequado para seu território de atuação ou adequado com ressalvas. Estes
respondentes apresentaram 76 motivos de inadequação, os quais foram
categorizados e quantificados.
A categoria de não adequação mais mencionada pelos gerentes foi Desequilíbrio
entre oferta e demanda. Esta categoria representou 38% das respostas e 59% dos
respondentes estão incluídos nela. Há uma categoria que expõe a falta de recursos
humanos e financeiros para a assistência médica. Segundo os gerentes, como
podemos notar no DSC a seguir, São Paulo é uma metrópole com alta demanda por
assistência medica, a qual encontra-se desorganizada e insuficiente, o que acaba por
distorcer a função do PSF e torná-lo inadequado.
“O maior impasse do PSF em uma metrópole como São Paulo é a
dimensão das necessidades que torna-se maior e a dificuldade em
planejar. O programa seria adequado se fosse 100% PSF. Toda a cidade
deveria ser coberta, sem privilégios, não apenas alguns bairros causando
complicações. As famílias reclamam que querem o programa, mas este
não consegue contemplar toda a população. É difícil quando parte da
população não é beneficiada. Além disso, as equipes não são suficientes
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para cobrir toda as área da unidade e as referências não são adequadas
às necessidades. Somos porta de entrada quase sem saída. Falta
recursos complementares. O PSF acaba tendo que assumir prontoatendimento e emergências e distorce sua função. É necessário melhorar
a retaguarda para os serviços que extrapolam a resolutividade da UBS. É
necessário ainda reduzir o número de famílias por equipe e aumentar a
quantidade de equipes. Para complicar, somos responsáveis por
assistência, prevenção e promoção. As vezes atendemos a demanda de
usuários doentes que atendem a unidade e não tem onde procurar e o
trabalho preventivo fica comprometido. As vezes o PSF se ocupa da
prevenção e não dá conta da demanda de usuários doentes” (DSC).
GRÁFICO 27 – MOTIVOS DA ADEQUAÇÃO COM RESSALVAS OU INADEQUAÇÃO DO PSF
PARA O TERRITÓRIO DE SÃO PAULO SEGUNDO OS GERENTES DAS UNIDADES, 2005/2006.
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A segunda categoria mais mencionada pelos gerentes foi Falta de recursos. Esta
categoria representou 22% das respostas e 35% dos respondentes estão incluídos
nela. Esta categoria complementa a categoria anterior, mas compõe exemplo mais
específico de falta de recursos humanos, físicos e financeiros.
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“A falta de espaço físico não permite a necessária ampliação da unidade.
Nossa área física não comporta mais equipes, não dá para atender a
demanda. As equipes nunca estão completas. Faltam profissionais. As
equipes estão sobrecarregadas devido a não reposição dos profissionais
perdidos. Além disso, os profissionais precisam ser melhor capacitados.
Temos ainda dificuldade com a categoria médica. A carga horária de 40
horas semanais para o médico faz com este não fique muito tempo
vinculado à UBS e a rotatividade é alta. Faltam recursos financeiros de
maneira geral, para equipamentos, viaturas e ambulâncias” (DSC).
A terceira categoria mais mencionada pelos gerentes foi Insuficiente como modelo
único. Esta categoria representou 13% das respostas e 20% dos respondentes
estão incluídos nela. Segundo os respondentes o programa não é adequado ao
território como um todo devido às características da população (muito diversa,
flutuante, imigrantes, alto poder aquisitivo, trabalhadores). Além disso, argumentase que cada bairro tem sua peculiaridade e por isso o modelo não deveria ser igual
em toda a cidade.
A quarta categoria mais mencionada pelos gerentes foi Precisa ser complementado
com especialistas. Esta categoria representou 12% das respostas e 18% dos
respondentes estão incluídos nela. A categoria combina a visão dos gerentes de
que o PSF precisa ser complementado com especialistas com a visão dos gerentes
de que a população demanda o especialista.
“O PSF deve ser implementado com especialistas senão será insuficiente e
incompleto. A população possui ainda uma cultura hospitalocêntrica, eles
querem a especialidade e é isso que vêm buscar. A população pressiona o
serviço para a especialidade” (DSC).
Por fim, a categoria Outros é composta por variadas sub-categorias, sendo elas:


Deve incorporar medidas básicas, como saneamento;



As favelas deveriam ser priorizadas;



Adscrição da clientela, que não permite a escolha;



Tem menos impacto na comunidade do que o resto da unidade;



Tráfico de drogas, que dificulta o acesso da equipe;



A população fica acomodada;



Vínculo dos ACS com a comunidade, que complica a relação;



Precisa ser melhor trabalhado em São Paulo;



Dificuldade no gerenciamento de unidades mistas
(vínculos e cargas horárias diferentes)

Percebemos, portanto, uma grande aceitação por parte dos gerentes do PSF,
arraigada no entendimento de que o programa é um modelo adequado para o
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território de São Paulo. Os motivos para a adequação concentram-se no baixo nível
socioeconômico da população, no aumento do vínculo que ele proporciona e no
maior conhecimento do território. O grande motivo citado para a inadequação do
programa foi a falta de recursos.
A diferenciação em relação aos motivos para adequação do PSF para o município
de São Paulo nos chamou atenção. Buscamos então iniciar a análise dos dados
explorando como os motivos para a adequação e inadequação do PSF para o
território de São Paulo se relacionam entre si e como poderíamos agrupar os
gerentes das unidades de saúde por grupo de motivos apresentados, utilizando as
técnicas de Análise de Correspondência Múltipla (ACM) e análise de agrupamento.
Através da ACM reduzimos as 18 opções de respostas sobre os motivos para
adequação e inadequação do programa para dois eixos. Cada opção foi
transformada em uma variável “Sim” ou “Não” as quais foram plotadas em um
mapa, nomeado ACM Adequação (figura 14). A ACM Adequação reduziu o espaço
de dimensão 18 a um espaço bidimensional. Este espaço bidimensional representa
no primeiro plano 85% da variabilidade total dos dados (anexo 6).
Analisando a ACM Adequação, notamos a existência de dois eixos estruturantes da
visão dos gerentes das unidades sobre a adequação do PSF para o território de
São Paulo: (1) o eixo Fatores Externos X Modelo PSF e (2) o eixo Fatores
Processuais X Fatores Pontuais. Os dois eixos formam quatro quadrantes de
motivos para a adequação ou inadequação do PSF para o território de São Paulo:
(1) adequação baseada em características da população; (2) adequação baseada
em resultados do modelo PSF; (3) adequação baseada em processos do modelo
PSF e (4) inadequação ou adequação parcial (Figura 15).
O quadrante da “adequação baseada em características da população” é composto
pelo entendimento de que o PSF é adequado para o município de São Paulo por
ser adequado para população de baixo nível socioeconômico ou população com
necessidades

especiais.

Lembramos

que

adequação

baseada

em

nível

socioeconômico foi o principal motivo de adequação do modelo PSF para o
território de São Paulo apresentado pelos gerentes. Um total de 37% dos gerentes
mencionou este motivo.
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FIGURA 14 – MAPA ACM ADEQUAÇÃO
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FIGURA 15 – QUADRANTES DA ACM ADEQUAÇÃO
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Abstraindo os quadrantes formados pela ACM Adequação compusemos a figura 16,
a qual serviu de base para nossa análise.

Adequação
Baseada em
Características
da População

Pontual

FIGURA 16 – ADEQUAÇÃO DO MODELO PSF PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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O quadrante “adequação baseada em resultados do modelo PSF” é composto pelo
entendimento que o modelo PSF é adequado para o município de São Paulo por
aumentar a resolutividade dos problemas de saúde da população, melhorar a
qualidade de vida da população, promover estilos de vida mais saudáveis, realizar
busca ativa através de visita domiciliar e propiciar o fortalecimento do vínculo
profissional/usuário. É interessante notar que a realização de visitas domiciliares e
o aumento do vínculo profissional/usuário, que não são características de resultado,
estão na borda deste quadrante como conectores das características de processo.
O quadrante “adequação baseada em processos do modelo PSF” é composto
pelo entendimento de que o modelo PSF é adequado para o município de São
Paulo por estimular a participação do usuário, estar voltado para as necessidades
reais da população, permitir maior conhecimento do território e da comunidade,
estimular o trabalho de prevenção e promoção da saúde (abrangendo aspectos
bio-psico-sociais) e permitir o planejamento e priorização das ações. Também
fazem parte deste quadrante, nas duas extremidades, o entendimento do modelo
PSF como perfeito para a atenção básica, independentemente do território de
atuação e a adequação baseada na percepção do aumento da qualidade do
atendimento prestado.
O quadrante “inadequação ou adequação parcial” é composto pelo entendimento
de que o modelo PSF não é adequado ou é adequado parcialmente para o
município de São Paulo em virtude de: falta de recursos, desequilíbrio entre oferta e
demanda e sua não adequação como modelo único. Notamos que todos os motivos
apresentados para a inadequação do modelo PSF são na realidade externos ao
modelo PSF propriamente dito.
Notamos, portanto, a formação sólida de grupos de gerentes de unidades que se
diferenciam quanto aos motivos para a adequação ou inadequação do programa para
o território de São Paulo. Com o objetivo de caracterizar estes grupos e compreender
como os gerentes das unidades de saúde da família do município de São Paulo se
distribuem nos quadrantes formados pela ACM Adequação, construímos o mapa
simétrico dos indivíduos (figura 17) e utilizamos a análise de agrupamento (figura 18).
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FIGURA 17 – MAPA DE ACM PARA OS INDIVÍDUOS

FIGURA 18 – MAPA DE ACM PARA OS INDIVÍDUOS POR GRUPO
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Através da análise de agrupamento, obtivemos a formação nítida de três grupos
diferentes, cada um deles com suas peculiaridades. Para ajudar na caracterização
destes grupos (explorando o perfil de cada um deles quanto ao seu padrão de
resposta), calculamos o teste de homogeneidade entre os grupos e as 18 variáveis
de respostas. Para todas as variáveis obtivemos resultados significativos, então
calculamos o resíduo padronizado de cada célula e os resíduos acima de 1,96 para
as categorias “Sim” foram considerados como características de peso para este
grupo, o mesmo foi feito para a proporção de “Não” (anexo 7). Desta maneira
pudemos identificar que respostas são estatisticamente mais fortes em cada grupo.
O resumo destes resultados está na Tabela 7.
TABELA 7 – TABELA COM RESUMO DA CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS
Presença muito freqüente
significativa
G1 (42)

G2 (93)

G3 (36)

Aumento da resolutividade dos problemas de saúde da população

S

Ñ

Permite maior conhecimento do território e da comunidade

S

Ñ

Ñ

É adequado à população de baixo nível sócio-econômico

Ñ

S

Ñ

Propicia o fortalecimento do vínculo profissional/comunidade

S

Ñ

Ñ

Permite o planejamento e a priorização das ações

S

Ñ

Ñ

Estimula o trabalho de prevenção e promoção da saúde, abrangendo
aspectos bio-psico-sociais

S

Ñ

Realiza busca ativa, através da visita domiciliar
Estimula a participação do usuário

S

É adequado à população com necessidades especiais

Ñ

Ñ

S

Promove estilos de vida mais saudáveis
Melhora a qualidade de vida da população
É um modelo perfeito para a atenção básica independentemente do território
de atuação

S

Ñ

Ñ

Ñ

S

Ñ

S

Ñ

S

As ações estão voltadas para as necessidades reais da população
Aumenta a qualidade do atendimento prestado
Falta de recursos
Não como modelo único
Desequilíbrio entre oferta e demanda

Ñ

Ñ = presença de NÃO elevada S = presença de SIM elevada

O grupo 1, formado por 42 respondentes (25% da população), caracteriza-se por
considerar o PSF adequado para o município de São Paulo, com base nas
características de processo e resultado do modelo PSF. Por este motivo nomeamos
este grupo de “Adequação baseada no modelo PSF” (figura 19). O grupo 2, formado

144

por 93 respondentes (54% da população), caracteriza-se por considerar o PSF
adequado para o município de São Paulo, com base nas características da
população atendida. Por este motivo, nomeamos este grupo “Adequação baseada
em características da população” (figura 20).

O grupo 3, formado por 36

respondentes (21% da população), caracteriza-se por considerar o PSF inadequado
ou adequado parcialmente para o município de São Paulo. Por este motivo,
nomeamos este grupo de “Inadequação ou adequação parcial” (figura 21).
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Buscando explorar o perfil dos três grupos cruzamos cada um deles com dois
dados de caracterização das unidades de saúde, sendo estes: coordenadoria de
saúde e modalidade de assistência. A tabela 8 apresenta o cruzamento dos três
grupos com os dados relativos à coordenadoria de saúde.
TABELA 8 – TABELA DE CONTINGÊNCIA DOS GRUPOS DA ACM ADEQUAÇÃO VERSUS
COORDENADORIA DE SAÚDE.
Coordenadoria de saúde

Grupo

Norte

Sul
18

G1 - Adequação baseada na
valorização do modelo PSF

n

9

%

21,40%

G2 - Adequação baseada em
características da população

n

18

%

19,40%

G3 - Inadequação ou
adequação parcial

n

4

%

11,10%

n

31

%

18,10%

Total
p=0,166 Exato de Fisher

Sudeste Centro-oeste
5

42,90% 11,90%
25

21

26,90% 22,60%
11

6

30,60% 16,70%
54

32

31,60% 18,70%

Leste

Total

0

10

42

0,00%

23,80%

100,00%

5

24

93

5,40%

25,80%

100,00%

5

10

36

13,90%

27,80%

100,00%

10

44

171

5,80%

25,70%

100,00%

145

No nível de significância de 5% os grupos da ACM Adequacão são homogêneos
com relação à coordenadoria de saúde. Ou seja, não existe uma relação
diferenciada entre os grupos da ACM Adequação e coordenadoria de saúde.
A tabela 9 apresenta o cruzamento dos três grupos com os dados relativos à
modalidade de assistência.
TABELA 9 – TABELA DE CONTINGÊNCIA DOS GRUPOS DA ACM ADEQUAÇÃO VERSUS
MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA.
Modalidade de assistência

Grupo

PSF

PSF+UBS

Outros

Total

G1 - Adequação baseada na
valorização do modelo PSF

n

27

8

7

42

%

64,30%

19,00%

16,70%

100,00%

G2 - Adequação baseada em
características da população

n

49

32

12

93

%

52,70%

34,40%

12,90%

100,00%

G3 - Inadequação ou
adequação parcial

n

11

15

10

36

%

30,60%

41,70%

27,80%

100,00%

n

87

55

29

171

%

50,90%

32,20%

17,00%

100,00%

Total
p=0,024 Qui-Quadrado

No nível de significância de 5%, os grupos da ACM Adequação não são
homogêneos com relação à modalidade de assistência. Esta relação é significativa
porque no G1 (Adequação baseada na valorização do modelo PSF) temos um peso
maior para a modalidade de assistência PSF do que nos demais grupos. Desta
forma, apesar do PSF puro ter maioria G2 (Adequação baseada em características
da população), ele possui uma predominância relativa de G1 (Adequação baseada
na valorização do modelo PSF) em relação ao resto, o que nos leva a afirmar que
os gerentes de unidades PSF puro tendem a considerar o PSF adequado para seu
território de atuação baseando-se em características de processo e resultado do
modelo PSF mais do que os gerentes de unidades de outras modalidades de
assistência combinadas (PSF+UBS e outros).
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FOCANDO NAS UNIDADES QUE TRABALHAM
COM A DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE
A VISÃO MULTIDISCIPLINAR DE PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS NO TRABALHO COM DSS, MEMBROS DA
COORDENAÇÃO E DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
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5.1 INTRODUÇÃO
Os dados apresentados a seguir são de caráter qualitativo e incluem a visão de
membros da coordenação municipal, membros de instituições parceiras do PSF do
município de São Paulo e profissionais de unidades de saúde envolvidos no
trabalho com DSS. Dentre as cinco unidades envolvidas nesta fase do estudo,
quatro são integrantes do Grupo Inclusivo.
Lembramos que o Grupo Inclusivo, identificado na primeira fase do estudo, é
composto por unidades de saúde da família do município de São Paulo que
trabalham mais do que o conjunto das unidades do município com a totalidade de
DSS descritos na literatura. Para a segunda fase de coleta de dados foram
intencionalmente selecionadas cinco unidades de saúde da família envolvidas no
trabalho com DSS, representando as cinco regiões do município de São Paulo. Em
cada unidade de saúde, foi entrevistado um gerente, um médico, um enfermeiro e
um auxiliar de enfermagem. Além disso, cerca de quatro ACS de cada unidade
participaram de grupos focais. Lembramos ainda que os profissionais das unidades
foram selecionados para a coleta de dados pelos seus gerentes e foi solicitada a
escolha daqueles que estivessem envolvidos em atividades com DSS.
Os dados estão apresentados no formato de quatro temas chave e oito sub-temas
sumarizados no quadro a seguir (quadro 8).
QUADRO 8 - CATEGORIAS TEMÁTICAS DA SEGUNDA FASE DO ESTUDO.
TEMA

SUB-TEMA

Atividades

Exemplos

Facilitadores

Papel do ACS: convergências e divergências
- Local de residência do ACS: uma polêmica decisiva
Vínculo: uma conquista do PSF. Mas afinal, o que está sendo
conquistado?

Barreiras

Carência estratégica
Avaliação: estabelecendo prioridades
Falta de referência: “somos porta de entrada quase sem saída”
Stress e cobrança: “a grande frustração é a expectativa”

Pertinência

Pertinência em cheque
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5.2 O TRABALHO COM DSS NO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
As atividades com DSS descritas na segunda fase de coleta de dados demonstram
baixo grau de institucionalização e muita dedicação e força de vontade por parte de
alguns profissionais e membros da comunidade. Os exemplos escolhidos estão
apresentados a seguir por tipo de DSS trabalhado, sendo eles: modelo de
assistência à saúde, lazer, paz, renda, emprego, inclusão social, habitação, autoestima, alimentação, educação, rede de suporte social e ecossistema saudável.


Modelo de assistência à saúde

Este exemplo corresponde a uma iniciativa de trabalho que visava à reorganização
do modelo de assistência à saúde para uma determinada comunidade, objetivando
aumentar a acessibilidade da assistência médica. O trabalho, entretanto, apesar de
sua articulação com a unidade de saúde, foi tido como trabalho extra, de caráter
voluntário e a iniciativa não se sustentou após a mudança do médico da unidade.
“Nós fazíamos grupos numa igreja, nos sábados ele dava atendimento
gratuito, nós íamos falar de nutrição, às vezes entregava a medicação
também. (...) Trabalho voluntário. (...) Eu, a enfermeira da minha área, o
médico e as agentes comunitárias” (AE).


Lazer

Uma situação que concretiza a preocupação destes profissionais, com o lazer como
um componente importante do conjunto de ações de saúde, é uma iniciativa de
organização de campeonatos de futebol por uma unidade de saúde, como forma de
promover atividade física, lazer e organizar a comunidade. A iniciativa, entretanto,
apesar de bastante apreciada pelas crianças (que participavam dos campeonatos),
não encontrou contrapartida na comunidade para o estabelecimento de uma
parceria, de forma que a atividade continuou sendo algo da unidade e não da
comunidade, motivo pelo qual a unidade encerrou a iniciativa. Lembramos que lazer
é, segundo os gerentes das unidades, o segundo DSS mais trabalhado no PSF do
município de São Paulo.
“A gente tinha uma dificuldade muito grande de estabelecer parceria com a
população, responsabilidade, então éramos nós que tomávamos a frente, os
agentes, de vir de sábado no campo com duas pessoas voluntárias e assim
era muito frustrante, porque os pais não participavam, e a gente queria fazer
uma coisa organizada, com fichinha de inscrição, foto, exame médico, fazer
carteirinha, eles chegaram a participar de vários campeonatos, a gente que

149

tinha que correr atrás de alugar ônibus, fazer vaquinha, e assim não tinha
muita participação dos pais, e a gente enquanto unidade não tem como
bancar. (...) Eram crianças, tinham muito interesse, tem um rapaz que agora
ele continua, e dão uma ajuda de custo pra ele, que a pessoa é voluntária,
mas quando se fala em ajudar, nem que não seja com dinheiro, que seja
fisicamente, pra ajudar a coordenar, nem assistir, e ai a gente foi deixando,
a gente não podia ter aquele compromisso de arrumar ônibus, é muita
frustração. Agora eu ajudo o grupo de vez em quando com bolas, aqueles
cones...” (Gerente).
A atividade que relataremos a seguir, segundo o entrevistado, é de uma iniciativa
típica das unidades de saúde. É considerada pelos profissionais da unidade como
uma forma de aumentar a auto-estima das pessoas e prevenir depressão,
isolamento e o envolvimento em atividades ilícitas.
“A gente passava nas visitas e observava que tinha muitas pessoas assim
deprimidas, sem emprego, aquela tristeza, às vezes crianças que não
tinham nada pra fazer, ficavam em casa e aí a gente falou: nossa vamos
bolar alguma coisa pra esse pessoal melhorar. Aí a gente convidou pessoas
da própria área, uma que sabe bordar, uma que sabe fazer desenho, pintar,
chinelinho. Vamos fazer um convite, a gente arruma o material, vai fazendo
cota, a gente faz um bazar também uma vez no mês, cada uma de nós traz
o que a gente não usa mais em casa, coisas assim, roupa, sapato, bolsa,
põe no bazar e compra esses materiais pro trabalho. Aí vem uma, ontem
mesmo, é toda quarta-feira, ontem tava ensinando fazer sandálias
havaianas, fazer bordadinho, saiu lindas as sandálias. Depois elas vendem
nas feirinhas. Isso melhorou muito. Então é uma maneira de trabalhar na
prevenção, pra que essas crianças não vai pra droga, não vai beber. Tem
criança pequena, tem adolescente, tem gente de idade, as pessoas de
idade que se sente mal, acha que não tem mais utilidade na vida, elas vêm
tudo pro grupo aqui. Tá maravilhoso. Tem quatro anos que tem esse grupo
e já aprenderam tanto. A gente tem uma auxiliar que sabe fazer chocolate,
agora tá chegando a Páscoa, ela vai ensinar. (...) Então, são essas coisas
que deixa a gente feliz. Uma bobagem, parece uma bobagem, mas às vezes
traz uma felicidade tão grande pra alguém que a gente fica admirada”
(Médico).


Paz/Lazer

A situação que se segue, procura exemplificar um trabalho com o DSS violência,
mas que foi vítima do mesmo determinante com o qual pretendia lidar.
“Tem um grupo muito interessante que elas montaram, que era do cinema,
então elas punham um lençol no galpão e elas percebiam que a questão da
violência aqui era uma questão importante, então elas alugavam umas fitas
de vídeo, por iniciativa do grupo e começaram a montar sessões de cinema
de finais de semana na região. Foi uma experiência muito rica que elas
gostaram muito. (...) Acho que durou 1 ano, todos os sábados. (...) Parou
por conta do tráfico de drogas. Porque parece numa dessas sessões houve
um tumulto e elas tinham muitos adolescentes e muitas crianças pequenas
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sob responsabilidade delas e aí parece que não valia pagar o preço caso
acontecesse alguma coisa. Não dava pra segurar. Então elas acharam
melhor desfazer o trabalho” (Gerente).


Renda / Emprego/ Inclusão social

Foram descritas iniciativas bem sucedidas que contemplam os determinantes
sociais de saúde: renda, emprego e inclusão social. Esta iniciativa que estamos
relatando apresenta um trabalho que gerou autonomia e renda para um grupo de
mulheres antes deprimidas e sem perspectiva. A iniciativa que teve um impacto
direto na doença e nas estruturas de poder, que mesmo não mudando o modelo
econômico, promoveu novas formas de relação de poder das mulheres envolvidas
no projeto, em relação a seus familiares e sua comunidade. Para o sucesso de uma
iniciativa como esta se faz necessária a sinergia de inúmeras variáveis,
ressaltando-se como fundamental a existência de lideranças comunitárias, tanto na
figura do ACS como na figura dos demais membros da comunidade. Esta atividade
adquiriu alto grau de sustentabilidade, devido à parceria estabelecida com a
indústria e forte liderança comunitária.
“Tem uns dois anos atrás, tem uma moça da minha área, que lá tomou
chumbinho porque disse que ia morrer. Então eu perguntei se ela não
gostava de fazer artesanato com pano. Montei um grupo de mulheres e
arranjei um espaço numa igreja. Hoje em dia elas estão trabalhando com
três fábricas no Brás. Então até a mulher que tomou chumbinho é a líder
delas. É muito inteligente. E essas fábricas no Brás manda pra elas
desenvolver o desenho. Aí três, quatro desenvolve e manda pra escolher
uma, aí ela escolhe, manda pras outras locais pra poder confeccionar. E
elas tão indo bem. (...) Essa líder minha, agora comprou uma casa. Fazendo
economia e conseguiu comprar uma moradia simples, mas conseguiu, saiu
do aluguel. É isso que dá força. E agora eu tô começando a desenvolver, eu
fui na subprefeitura na semana passada, um grupo, eu tô com oito
deficientes, tudo deficiente físico com um pouquinho de mental, pessoas
que depois desencadeou quadro de psiquiatria. (...) Se Deus quiser, um dia
eu ainda vou contar pra vocês, montar uma cooperativa de deficientes”
(ACS).


Habitação

O próximo exemplo é de uma iniciativa de trabalho intersetorial com o DSS
habitação bem sucedida na sua realização. Esta iniciativa, entretanto, exemplifica
como iniciativas de trabalho com DSS, se não trabalhadas de maneira coresponsabilizada com a comunidade, podem se esvaziar de significado.
“Aquela questão da habitação foi quando o rio encheu e oito casas
desabaram totalmente, foi perda total e a gente conseguiu junto à
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Habitação. A agente comunitária ... eu falei, você vai ficar à disposição pra
dar uma direção pra essas pessoas irem lutar por esses momentos delas,
agora de dificuldade, porque elas não sabem nem por onde começar, e eu
acho que o que a gente tem o pouquinho que a gente tem que é o telefone,
ela liga na supervisão vê como que faz, direciona pra cá, liga na Habitação,
vê como que é, isso a gente pode fazer. Essas pessoas nesse momento, o
que elas tão vivendo, elas não têm nem cabeça pra isso. Porque quando a
gente visitou o rio era geladeirinha velha no meio do rio, mantimento dentro,
então você vendo a dificuldade, a gente se sensibilizou, a gente tem que
fazer alguma coisa mesmo porque era de abrangência nossa de risco e é
obrigação nossa né, apesar de ser da Habitação, mas a gente interferiu bem
e a gente conseguiu dezoito famílias conseguiram moradia na época que
eram as que foram fichadas de risco total mesmo, então a Prefeitura
indenizou. Só que aí outras famílias já vieram morar em área de risco, na
área de risco que tava interditada já vieram, já querem, e aí é um problema
de conscientização, que agora a subprefeitura tem vindo, conversado, o
pessoal da Habitação, mas é meio complicado né. Naquele momento difícil
daquelas famílias que eram moradoras e perderam tudo a gente conseguiu
dar um suporte bem legal, isso a gente sentiu assim, a gente ganhou um
respeito muito grande da população, isso foi bastante positivo, isso foi muito
positivo, muito gratificante né, de você ver as coisas acontecerem e das
pessoas perceberem né, apesar de algumas pegaram o dinheiro da
indenização , algumas foram indenizadas e outras conseguiram casa,
moradia, nesses CDHU essas coisas. Algumas chegaram a pegar o
dinheiro, na época foi quatro mil reais e gastar tudo com churrasco, depois
que a gente ficou sabendo, falei, meu Deus mais ninguém fez nada? Se vai
fazer o quê? As pessoas fizeram, pegaram o dinheiro e fizeram uma festona
lá, gastaram tudo” (Gerente).


Auto-estima

Uma situação mencionada a seguir, foi motivo de polêmica entre ACSs nos grupos
focais. Os ACS concordaram que a iniciativa de promover o casamento comunitário
pode contribuir para a qualidade de vida da comunidade, mas discordaram quanto à
pertinência de se trabalhar com esta temática no contexto do serviço de atenção
primária à saúde. A complexidade do tema casamento, envolve determinantes
psicológicos e sociais claramente abordados pelas ACSs.
“Eu realizei também o casamento comunitário. Então tem mulher lá que ela
se sente insegura, ela tá há 15 anos com o marido, há 18, mas ela não é
casada, quando ela vai preencher lá nas casas Bahia, “eu sou juntada, eu
sou amasiada, eu não sou casada, eu não levo o nome do meu marido”,
isso influi na saúde, isso influi na criação dos filhos. Enquanto ela é casada
no papel passado, ela passa segurança pros filhos, os filhos crescem num
ambiente legal. Se pergunta porque você não casou “ah eu acabei
engravidando, fui morar junto, o aluguel”. Então eu realizei o casamento
comunitário de 36 pessoas, foi no parque Chico Mendes e nós fizemos um
casamento muito bonito“ (ACS).
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Alimentação

Esta iniciativa que relataremos a seguir é uma iniciativa individual de uma ACS.
Demonstra o potencial para o trabalho com DSS que um ACS tem quando
conhecedor de seu território e conectado com outras instituições sociais. É uma
atividade que opera na perspectiva da mudança de estilo de vida, mas não de
forma desconectada das condições sociais onde as pessoas se inserem.
Lembramos que alimentação é segundo os gerentes das unidades, o DSS mais
trabalhado no PSF do município de São Paulo.
“Então, eu como falei pra vocês, eu trabalho na barranca do rio. E tem o SESI
e lá tem a baixa alimentação, que é feito com talos, aí eu peguei as minhas
mãezinhas, principalmente aquelas que não ligam pra cozinha, pra
alimentação, sustentam os filhos só com salgadinho e pão, e mandei pra lá
pra fazer curso. Eu falei assim “olha, você ganhou”, eu fui lá negociei com a
moça lá do SESI, “você ganhou pra fazer esse curso”, garanti sustento pra
poder levar, porque eles são muito pobres, muito carentes, e eles acabam
falando “ai, eu não tenho dinheiro”. E acaba sendo sim. Porque eu acabo
curando a anemia e matando a fome daquelas crianças” (ACS).


Educação

Os exemplos a seguir sobre o trabalho com o DSS educação, trazem enfoques
diferenciados. O primeiro traz a parceria com escolas no sentido de garantir o
direito à educação nas instituições de ensino. O segundo traz a parceria com uma
universidade no sentido de prover aulas de alfabetização para adultos no âmbito do
próprio PSF.
“A gente tem assim, a criança fora da escola. Se nós que fazemos a visita
domiciliar, a gente tá muito ali, dentro da casa, a gente sabe o que tá
acontecendo, então a gente orienta primeiro a família, porque também não
dá pra ficar carregando toda a família nas costas, então a gente orienta. Vai
lá, encontra a diretora... e se de repente eles são barrados e não
conseguem, então a gente vai lá e dá esse reforço e eles acabam
entendendo essa parceria. Eles estão sabendo, o CJ, a creche, a escola
infantil, eles tão sabendo que a gente tá ali, que tá todo mundo trabalhando
em conjunto” (ACS).
“Antigamente nós tínhamos parceria com a São Judas, chegamos a ter aqui
3 salas de aula à noite, então nós funcionávamos das 7 as 10 da noite, os
agentes eram capacitados e aí faziam alfabetização solidária, a
Universidade teve dificuldade de repasse e no fim nós ficamos só e aí
acabou a parceria, aí eles não fizeram mais parceria com nenhuma unidade.
Funcionou por 3 anos, agora a gente encontra pessoas na rua que foram
pro supletivo e já tão quase se formando, então a gente tinha essa parceria
com a escola” (Gerente).
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Rede de suporte social

Os dois exemplos a seguir sobre o trabalho com o DSS rede de suporte social,
estão relacionados ao campo da saúde mental. A primeira citação é um bom
exemplo de trabalho na perspectiva da autonomia. Um trabalho focalizado e de
pouco impacto do ponto de vista populacional, mas fundamental para a mudança
das relações de poder estabelecidas entre os usuários. No segundo exemplo, a
equipe do PSF faz a conexão do usuário com um hospital, mas não como parte de
uma rede de referência, ou como parceiro, mas como obstáculo a ser vencido, para
o qual o usuário necessita de suporte.
“É um grupo fixo, acontece todas as segundas-feiras, e assim, o intuito
desse grupo foi resgatar as pessoas que estavam confinadas em casa, que
não tinham atividade nenhuma, que a gente percebe que as pessoas com
dificuldade mental muitas delas são exploradas dentro de casa, nos
afazeres, no cuidar de casa. Então se você vê o grupo quando iniciou e
você ver agora eles criaram uma personalidade, eles se mostram mais
ativos, mais perceptivos das coisas, se falta um colega eles percebem ,
perguntam, e isso é muito legal. Tem uma que a gente teve até que
conversar com a família, a família não tá deixando ela participar do grupo,
como punição, porque ela tá muito mal criada. Isso que pra gente é uma
conquista, que ela está criando autonomia, tá sabendo o que quer, falando
não quando ela acha que não deve fazer as coisas, então eles vieram falar:
“Porque vocês não adotam ela?” Então, não tão deixando ela vir participar,
então a gente já combinou com a psicóloga da gente tentar explicar pra
família. A gente já viveu situações maravilhosas com esse grupo, levamos
eles no zoológico, em aniversários, teve uns que nunca tiveram uma festa
de aniversário. As agentes são à base do PSF, sem elas não acontece
nada...” (Gerente).
“E hoje eu posso falar dessa família que teve um avanço. – inclusive ontem
a gente tava rindo que tem uma que é andarilha. Ela fica andando e criou
um monte de piolho na cabeça dela, o cérebro ficou mesmo exposto, pra
fora, com bigato. Um monte de coisa. Aí a gente vai lá e briga no hospital
porque você acha que hospital recebe gente assim? Eles falam “o que é
isso que vocês trouxeram para nós?”, e a gente fala: - isso aqui é um ser
humano. A gente vai fiscalizar. Agente tem que ir além. Depois a outra irmã
que ficava confinada e não saia nem pra fora, ela já está com medicação, e
ontem ela resolveu sair. Não tinha documento; a gente foi no poupa tempo,
que é outro órgão que tem que brigar. Então nosso dia-a-dia é um desafio.
Não desista não colega, que muitas coisas vocês vão conseguir” (ACS).


Ecossistema saudável

Este exemplo é de uma iniciativa de trabalho com DSS advinda do conselho gestor,
parte estruturante do modelo PSF. Porém, mesmo nesta situação, o sucesso da
iniciativa é atribuído à sorte e não a uma ação programática.
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“Tem uma praça na minha área que tinha muito mato, sabe? O pessoal
jogava muito lixo, jogava resto de madeira e a gente tá tentando há bastante
tempo pedir pra Prefeitura pra capinar, pra tirar aquele entulho. Até que
juntou um pessoal da comunidade, não foi à primeira vez que eles se
juntaram, mas agora deu certo e a prefeitura veio, tirou todo mato e agora a
gente já tá plantando, tá ficando bem bonitinha, estamos fazendo uma praça
mesmo, com plantinha, vamos colocar banco. Tudo foi através da nossa
conversa (no conselho gestor), da comunidade também ter se manifestado,
apesar dela já ter se manifestado antes, mas agora veio com mais força ou
deu mais sorte também né, não sei, nunca se sabe. Tinha rato lá, agora não
tem mais” (Enfermeira).
No contexto de baixa institucionalização e dificuldades inerentes ás próprias iniciativas,
as atividades com DSS não são avaliadas. Avaliações informais são feitas sem o
estabelecimento de metas ou referencial. As falas a seguir ilustram esta realidade:
“Nenhuma (iniciativa) teve avaliação” (Gerente).
“A gente tem muito dado, muita informação e a gente não tem tempo de
rever, de computar. Temos muitas histórias, mas (avaliação) não tem não.
Tem por foto, que agente registra tudo” (Gerente).
“Na verdade, o retorno é só pelas falas das pessoas, né, então pelos
comentários e eu acho que isso já é o suficiente porque às vezes a gente
fica pensando, não tá diretamente ligado à saúde, mas tá, tudo tá ligado à
saúde, à forma que se vive, a forma que se trabalha, à forma que... tudo tá
ligado à saúde. (...) Então isso eu avalio como uma grande gratificação”
(Enfermeira).
“Então, eu acho que assim, se você for ver pro indivíduo, às vezes vale
super à pena, às vezes essa mulher, ou esse senhor que tava sozinho, pode
descobrir na horta o prazer, uma coisa que dá prazer, que ele não sabia, e
isso pode diminuir o stress ele pode começar a dormir melhor, enfim.
Individualmente eu acho que as pessoas têm ganhos, mas não tem assim
impacto pra você medir, não tem como você medir rapidamente. Mesmo as
práticas corporais, a gente tem um grupo de meditação super bacana, as
pessoas falam: ‘olha, depois que eu vim pro grupo eu fiquei mais calma,
diminui o remédio à noite.’ Quem faz Lian-cun: ‘Olha, antes eu não
conseguia subir o braço até aqui, hoje eu consigo pegar as coisas lá no
armário.’ Mas são todas coisas muito sutis, a gente não tem instrumentos de
avaliação pra mostrar que isso... E assim, pra ela (ACS) fazer o Lian-cun, ou
fazer o tai-chi, ela não tá fazendo VD, e aí a produção de VD diminui. Então
são ações que a gente tem que estar justificando, e aí também vai da
iniciativa da pessoa, dos 30 agentes, eu tenho 5, 6 engajados em outras
causas, os outros 24 fazem o arroz com feijão, então é do individual, é da
pessoa, não existe uma coisa sistematizada que obrigue as pessoas a fazer
também” (Gerente).
Diferentemente das demais unidades, um gerente afirma avaliar as iniciativas, uma
vez que acompanha seu impacto no monitoramento da prevalência de doenças em
sua região.
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“Nossas ações não são ações isoladas, as ações integradas. A gente está
avaliando positivamente, quando eu mantenho as pessoas com hipertensão
com a pressão regulada, e o número tá controlado. A gente avalia
positivamente, quando eu não tenho que chamar a ambulância que as
pessoas estão enfartando” (Gerente.
Apesar de não avaliadas, as iniciativas de trabalho com DSS são retratadas pelos
profissionais de forma positiva. Em parte, pelo que elas oferecem para a
comunidade, mas também pelo que elas oferecem para os próprios profissionais,
que se sentem recompensados e valorizados pela população. As narrativas a
seguir ilustram esta realidade:
“Pra sociedade eu acho muito importante, pra comunidade eu acho muito
bom, eles ficam muito contentes, se a gente faz alguma coisa, eles
participam e vê o empenho” (ACS falando sobre avaliação do trabalho com
DSS).
“Então você via que a população vinha no posto satisfeita, isso não tem
dinheiro que pague, é legal este vínculo, essa coisa de gratidão que você vê
no olhar das pessoas (...) não é só atendimento, existem outras coisas, de
respeito, de sei lá. Parece que quebra um pouco daquele gelo que tem, da
agressividade que as pessoas acabam tendo no dia-a-dia, que elas
recebem tanto não, tanto não” (Gerente).
“Escova no cabelo, maquiagem ... foi muito bonito, eles conseguiram com a
comunidade flores pra enfeitar, bolo. (...) O pessoal tirou foto, você via as
famílias contentes, o pessoal cheirosinho, arrumadinho, poxa, muita gente.
Quando a gente entrou estava lotado. Às vezes você vê que as pessoas
ficam se desgastando um pouco de grupo, grupo, grupo, e elas não vêm
tanto. E aí ali foi um momento da gente falar, falar da paz, foi um momento
de colocar coisas, eu não imaginava que a repercussão fosse tão grande e
forte” (Gerente).
“Eu achei gratificante pra mim o casamento ... foram pessoas que
realizaram o sonho ... no dia do casamento as pessoas estavam felizes,
pessoas que choraram, que agradeceram. Tanto que tem gente que até
hoje encontra na rua e agradece, então valeu a pena” (ACS).
Os gastos com as iniciativas são de pequeno porte e seu financiamento é em parte
advindo do pequeno orçamento da gerência da unidade, e em parte advindo de
doações dos funcionários, da própria comunidade e de parceiros locais. Não existe
linha de financiamento da coordenação para este tipo de atividade. As narrativas a
seguir exemplificam esta realidade.
“Quando a gente fez aquela coisa com as crianças, eu acho que 220
crianças contempladas com sacolinha de final de ano, que a gente pediu
padrinhos de famílias que eram de melhor condição na área, os próprios
funcionários. Teve funcionário que pegou 4, 5, 6” (Gerente).
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“Agora eu ajudo o grupo de vez em quando com bolas, aqueles cones. Tem
uma pequena verba que vem para manutenção, que às vezes a gente usa,
no grupo de saúde mental também, alguns jogos” (Gerente).
“Resgatar, mais parcerias com a comunidade, a gente até tem algumas
pontuais, tem o mercadinho do Luis, quando tem qualquer festa ele colabora
bastante ... A gente usa a sociedade amigo do bairro ... usa garagem, igreja,
por que a unidade não comporta fazer todos os grupos” (Gerente).
“A gente arruma o material, vai fazendo cota, a gente faz um bazar também
uma vez no mês, cada um de nós traz o que a gente não usa mais em casa,
coisas assim, roupa, sapato, bolsa, põe no bazar e compra estes materiais
de trabalho” (médico).
“Procurei cada cabeleireiro pra adotar um casal, fui na Zelo, fui na
Pernambucanas, pedi presente” (ACS sobre a organização da iniciativa do
casamento comunitário).
“Não é assim, os profissionais, eles foram tentando alguns parceiros, né.
Então, por exemplo, o grupo das meninas do Saúde é Vida, elas foram até o
supermercado Bergamine, que é próximo daqui e pediram umas camisetas,
entendeu?” (Gerente).
“Olha, esta falta de recursos é presente, é resistente. Nós estamos
superando, mas não superamos ainda totalmente fazendo bazar, todo
mundo traz coisas que não estão usando mais em casa, roupas, objetos e aí
a gente vende e essa renda a gente compra material para esse grupo de
arte terapia. (...) Nós conseguimos deste jeito, sabemos que não é correto,
mas é deste jeito que está funcionando” (Gerente).

5.3 FACILITADORES
5.3.1 O PAPEL DO ACS: CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS
Segundo os gerentes das unidades do PSF do município de São Paulo, a
existência do ACS é o maior facilitador para o trabalho com DSS no âmbito do
programa. A fim de compreender como o ACS assume esta função de facilitador,
investigamos a visão de 27 ACSs de cinco unidades de saúde da família do
município sobre o papel do ACS. Estes agentes foram selecionados por estarem
ativamente envolvidos em atividades com DSS e, portanto, diferenciam-se da
média dos ACS do município.
Através da análise de conteúdo dos grupos focais realizados, percebemos a
convergência de opiniões em relação a alguns potenciais papéis dos agentes e
divergências e ou questionamentos em relação a outros. As convergências e
divergências estão sistematizadas na quadro 9.
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Convergências
Divergênciais

Qual é o papel do ACS?

QUADRO 9 - PAPEL DO ACS

Foi ponto pacifico entre os ACSs a caracterização do ACS como agente de
prevenção de doenças e elo entre a unidade e a comunidade. Essas duas
caracterizações são comumente citadas na literatura e compõem a lista das
funções do ACS desde o início do PSF no Brasil (Tomaz, 2002). As citações a
seguir ilustram as opiniões dos ACS a este respeito.
“Quando o PSF te colocou lá, ele acreditou em você, que você tem a
capacidade de estar fazendo esta parceria com a comunidade” (conversa
entre ACSs em grupo focal).
“Nós temos uma visão da comunidade” (ACS).
“O papel do agente comunitário é você levar a prevenção pra população. É
você orientar sobre o Papanicolau, é você falar sobre a saúde do homem,
orientação de crianças menores de dois anos, a gestante quando vem o
neném, que que tem que fazer, esse é o papel do agente comunitário” (ACS).
“Nossa gerente deixa muito claro: “a obrigação de vocês, a obrigação
mesmo, é a visita, é o acompanhamento de gestante, criança, hipertenso,
obeso, vocês tem que dar conta disso”. E no restante do tempo, se der pra
fazer alguma outra coisa, faz” (ACS).
Outra opinião convergente entre os ACSs foi o entendimento de que o ACS não
deve ser um funcionário administrativo, mensageiro ou entregador. Esta opinião
aparece com caráter de denúncia de desvio de função e estratégia técnica para
maior aproveitamento das qualidades de um ACS.
“Eles querem que a gente leve medicação em casa, eles querem que a
gente leva receita em casa. Isso não é o papel do agente comunitário, nós
não somos carteiros” (ACS).
“Está havendo desvio dentro de nossa função. (...) Acabou-se usando nossa
mão de obra e nós estamos como um funcionário do IBGE estilizado, só
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para passar informações e dar dados de quantas crianças nasceram,
quantas gestantes, isso e aquilo” (ACS).
No entanto, os ACSs demonstraram divergência de opinião a respeito do papel do
ACS quanto ao trabalho com DSS e maneira de abordar o social. Para ilustrar a
primeira divergência, se o ACS deve ou não trabalhar com DSS, apresentamos a
citação a seguir, a qual é bastante significativa do momento que vivemos hoje no
PSF do município de São Paulo, quanto ao papel do programa no trabalho com
DSS. O debate baseia-se principalmente no exemplo de uma iniciativa de
casamento comunitário, a qual foi comparada com trabalhos grupais com foco
definido para a prevenção de alguma patologia. Podemos perceber a defesa pela
iniciativa do casamento comunitário como uma maneira de trabalhar com um
conceito amplo do processo-saúde doença. A crítica considera a iniciativa como
algo bom para a comunidade, relacionado com saúde, mas que não é função do
agente e que potencialmente pode desorganizar o serviço. O debate chama a
atenção por ser um debate maduro, por ultrapassar o romantismo (TOMAZ, 2002)
da figura do agente e elaborar sobre teoria e prática de forma contextualizada e
abrangente.
Debate entre ACSs durante grupo focal:
-“Existe uma coisa em todas as unidades: aqueles pontos que são bons e
são de nossa categoria, nossa alçada. Existe coisa que também pode ser
bom, mas já não cabe tanto ao PSF. Por exemplo, no caso delas. Organizar
o casamento comunitário já não tem nada a ver com o ACS, isso aí já tá
fugindo da função do ACS, porque a gente começa a se envolver muito com
o problema social, parece uma bola de neve. Começa a crescer, crescer,
crescer, e a gente perde o controle da situação. Porque nós já somos
cobrados de tudo. Se a gente arranjar uma função a mais, aí que a coisa
fica pesada. Esse grupos de ajuda, eu acho muito importante, nós temos
terapia ocupacional, são três vezes por semana e ajuda muito as pessoas,
mas aí tá dentro mesmo do PSF, já é coisa da saúde. Não dá pra gente
fugir. Igual a cobrança em cima de vocês. Pra população foi legal aquilo que
vocês fizeram, ajudou, mas pra coordenação de uma forma geral, foi uma
coisa que fugiu” (ACS 1).
- “Eu já discordo. Eu acho que casamento comunitário faz parte da saúde
sim” (ACS 2).
- “Faz parte da saúde, não faz parte do serviço do ACS” (ACS1).
- “Faz parte, sim. Eu acho que o que não faz parte é marcar consulta, levar
consulta, marcar dentista, vacina – essas coisas que não fazem parte da
nossa atribuição. O que faz parte da nossa atribuição é levar o intersetorial
pra comunidade. Agora o agendamento, as consultas, as vacinas, isso aí é
que não faz parte” (ACS 2).
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- “Na realidade, quando a gente foi contratada, foi dito muito claro: a
diferença do ACS é que a gente não vê a doença, a gente vê a promoção da
saúde. Então a gente tem que ver determinadas situações que podem
prevenir certas doenças” (ACS 3).
- “Tem coisa que não tem nada a ver com a saúde, mas tá causando uma
depressão na pessoa. E você pode levar essa diferença, pra que ela não
tenha isso” (ACS2).
- “O que a gente fez ao organizar esse casamento, foi justamente a
satisfação pessoal do casal. Porque às vezes uma angústia acaba afetando
na criança. Foi aí que a gente pegou: ”qual o seu sonho?” – “meu sonho é
casar”. Depois, logo depois, a gente ficou sabendo de mulher que já tinha
engravidado, tava super feliz com aquela nova situação. Acho que foi legal,
sim e eu acho que faz parte” (ACS 4).
- “O casamento delas, na minha unidade seria aplaudido por todos. Minha
gerente ia adorar. Talvez em outra situação ela não ia gostar, em
determinadas situações é bem visto e em outras não. É muito importante para
a comunidade, mas que não tem nada a ver com a saúde, é. .. Na nossa
comunidade, em todos os grupos a gente foca a prevenção de alguma coisa.
O nosso pense leve diminui problemas cardíacos, hipertensão, ele facilita o
acompanhamento de pessoas que perdem a auto-estima e caem em
depressão, facilita a vida pessoal dela e a saúde dela. Quando a gente fez o
grupo de criança, a gente começou a ver que na nossa área grande parte é
favela. A maioria das crianças nem sabe quando foi o dia da criança, e
quando sabe é porque o vizinho ganhou um presente e eles não. Pensamos
em dar uma lembrancinha pra aumentar a auto-estima da criança e não
deixar passar em branco. Pra elas terem um pouquinho de igualdade. Tem
várias outras coisas que são feitas, como quando a gente ajudou a levantar a
casa da mulher, tava chovendo, ela tinha bronquite, tinha problema de
pressão, então pra facilitar e prolongar a saúde da pessoa. Eu acredito que
nada que a gente tenha feito ali tenha saído do contexto” (ACS 3).
É interessante notarmos o entendimento do conceito de saúde deste grupo de
agentes. Saúde é unanimemente entendida como mais do que ausência de doença,
é entendida como qualidade de vida e recurso para a vida. Existe, no entanto, uma
importante divergência no entendimento do papel do ACS para trabalhar a saúde
para além da doença, a qual se traduz na defesa e no ataque da legitimidade da
atividade do casamento comunitário como função do ACS. Neste debate podemos
notar duas aparentes contradições que nos servem para análise. Em primeiro lugar,
aqueles que defendem que o casamento comunitário foge da função ACS
apresentam uma definição ampla de saúde, mas dizem que seu trabalho precisa ter
foco na doença. Por sua vez, aqueles que estão defendendo a iniciativa do
casamento comunitário como legitima do PSF dizem que é papel do ACS levar o
intersetorial para a comunidade, mas não foi isso que fizeram, fizeram do setor
saúde algo maior sem relação intersetorial.
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Como segundo ponto de divergência, para aqueles agentes que resolveram e
puderam trabalhar com o social, fica ainda a dúvida de como fazê-lo no âmbito do
PSF. Um segundo debate se faz então mais silencioso entre os agentes, a partir de
situações vividas e descritas, cujo conteúdo podemos classificar como assistência
social e empoderamento comunitário. As citações abaixo trazem um exemplo das
duas correntes, as quais não são necessariamente opostas.
“Eu particularmente, a gente quando vai fazer visita, se a gente vê, por
exemplo, pessoas que tá grávida, não tem condições, então uma conversa
com a outra “se você tiver alguém que tem roupinha, tal”, já vai nas casas que
a gente sabe que tem criança, a gente já pede, acaba fazendo um trabalho
social também em cima disso. A gente pede de um pro outro” (ACS).
“Pra mudar o Brasil é o PSF mesmo, a gente tem que se envolver, nós
mudamos a idéia, a visão da comunidade, somos educadores” (ACS).
Existe, entre os agentes, um movimento de crítica ao trabalho assistencialista. O
argumento contra este tipo de trabalho é que, segundo os agentes, ele não quebra
o ciclo da necessidade e aumenta a demanda por serviços.
“Tem pessoas que têm mau costume, né? Na frente da minha casa tem uma
paciente, ela tem 38 anos, tem 4 filhos, fez um aborto, ela perdeu os bebês
que eram gêmeos, deu artrite, artrose, não anda. O marido é alcoólatra, ele
abusa sexualmente dela. Não tinha alimento, moveu a unidade inteira: fralda
descartável, alimento, até jogos de cama eu ganhei, cama, mesa e banho.
(...) As roupas foram todas usadas, cheguei lá um mês depois, não tinha
lençol, porque usaram e jogaram fora. Ninguém lava. Pessoas que tem mau
costume e você vai ali, e não vai mudar. A gente tem que dar a vara pra
pescar, porque se você dá o peixe... Eu sou agente comunitária há seis anos,
então você conhece um pouco, você tem uma visão: não é assim” (ACS).
“Agora tem algumas ações que nós fazemos que eu acho que não é legal e
você tira a responsabilidade do paciente e traz pra gente. Alimentação,
moradia, eu tenho experiência de ter ajudado, fiz um mutirão – pega telha,
madeira pra refazer o telhado de uma senhora – e aí, depois disso, todo mundo
que tinha telhado caindo queria que o posto fizesse. Você ajuda com roupa,
com cesta básica, é muito bom pra aquela pessoa que tá ganhando. Só que o
vizinho sabe e acha que o posto vai dar cesta básica e roupa” (ACS).
Neste contexto, de exaltação da importância do trabalho com foco comunitário, se
debateu a importância do local de residência do ACS. As opiniões neste sentido
também foram divergentes e estão apresentadas no item a seguir.
5.3.1.1 Local de Residência do ACS: uma Polêmica Decisiva
O local de residência do ACS é foco de discussão dos atores envolvidos com o
Programa Saúde da Família, uma vez que se debate a profissionalização da
categoria. Membros da coordenação do programa no município defenderam que os
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ACSs morassem na área em que atuam, com base na proposição de que esta é a
grande qualidade do Agente e do programa, sua inserção na comunidade. As
narrativas a seguir ilustram essa percepção.
“Eu acho que isso é o que garante que o agente comunitário seja o
representante da comunidade dentro da equipe, se nós não tivermos essa
garantia, nós vamos ter um profissional a mais dentro da equipe e o
diferencial do agente comunitário na equipe do PSF é justamente porque ele
conhece a realidade que ele trabalha, ele conhece as necessidades, ele
conhece os anseios daquela população e é isso que ele traz pra dentro da
sua unidade, pra dentro da sua equipe. Esse é o grande diferencial e nós não
podemos perder de vista essa conquista. O meu grande medo é a
profissionalização do agente comunitário, que nós venhamos a perder essa
conquista do agente comunitário como representante da comunidade na
equipe de saúde, porque se nós perdermos com certeza o programa vai
perder muito” (Membro da coordenação central).
“Eu acho que o agente comunitário precisa ser garantido essa característica
de inserção dele na comunidade senão nós corremos o risco de perder a
essência do PSF” (Membro da coordenação central).
Porém, diferentemente dos membros da coordenação, os ACS participantes da
segunda fase de coleta de dados estão divididos quanto às suas percepções do
que seria melhor para o programa e para a categoria. Este debate é decisivo para o
programa por remeter à função do ACS e suas competências. O quadro abaixo
(quadro 10) sistematiza os motivos pelos quais a residência do ACS na área em
que atua é defendida e atacada pelos agentes.
QUADRO 10 – O ACS DEVE MORAR NA ÁREA ONDE ATUA?
Propicia maior aceitação do ACS por parte da população
Maior acessibilidade para a população em caso de emergência
Menos risco para o ACS devido ao conhecimento prévio sobre a
comunidade e a relação de confiança com o crime organizado local
Implica na perda de privacidade do ACS
Gera maior risco para o ACS e sua família
devido a exposição ao crime organizado
Não é necessário morar na área para constituir vínculo
É injusto
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Motivos pelos quais o ACS deve morar na área onde atua


Mais acessibilidade devido à maior aceitação por parte da população
“Essa visão que a S. falou é certo mesmo. O agente comunitário tem que
ser agente comunitário. Uma colega minha teve bebê, a gente foi cobrir ela.
Pergunta se eu entrei em alguma casa, cobri 4 meses e nunca entrei. Por
quê? Porque não conhecia, porque eu fui pra outra área. Ninguém me
conhecia, e foi difícil mesmo” (ACS).
“Eu seria uma que rejeitaria um agente de fora. Se eu fosse usuário,
rejeitaria sim. Eu não conheço, eu não sei a procedência. Concurso
qualquer um faz. O que é bom não vem na testa” (ACS).



Mais acessibilidade e menos risco para o ACS devido à relação de confiança
com o crime organizado local
“Morando na comunidade você conhece as pessoas, você sabe o estilo de
vida de cada um. Morando fora você não tem esse acesso. Cada bairro é
diferente do outro. Onde eu moro tem lá a facção do PCC, então ele
conhece você, ele vai deixar você andar na rua a hora que você quiser, uma
outra pessoa vindo de fora não vai ter essa liberdade” (ACS).
“A confiança deles (membros do crime organizado) é que sabe onde você
mora, sabe quem anda com você” (ACS).
“Se você der uma bola fora, ele (membro do crime organizado) sabe onde
você mora, ele vai conversar com você. Quando é pessoa que vem de fora
já é mais complicado” (ACS).
“Na minha rua, em frente da escola, tem três tráficos de droga. É lugares
que passa mesmo pros adolescentes. E eu entro ali, mas ás vezes acontece
de eles estarem machucados. A equipe entra, nem sabe que é tráfico de
drogas. Mas eles não fazem nada com a gente. Quando eu vou, eu aviso,
“vou tá indo com a médica”, numa hora que não tem ninguém lá e vou.
Porque se eu escolher, vou na casa de um e não vou naquele complicado. E
assim eles respeitam a gente, não faz nada” (ACS).
“Roubaram os computadores da minha unidade, o microondas, televisão e
vídeo e um rádio. Aí esse rapaz, é da minha área, eu sou agente
comunitário dele, ele é traficante, ninguém mexe lá. Aí eu cheguei, eu tinha
que falar que o posto tinha sido roubado, eu tinha que encontrar ele. Passei,
quem estava no portão falando no celular? Passei aqui, passei ali de novo, e
ele me chamou: “tem jeito de eu levar o D. lá no posto, porque ele
amanheceu com o dente doendo”. Eu falei “ai, não vai dar, porque
acabaram de roubar o posto”. Ele me deixou falando. No mesmo dia
devolveu” (ACS).



Menos risco para o ACS devido ao conhecimento prévio sobre a comunidade
“Quando você mora na comunidade, um que você sabe quem é mais
estouradão, você tem um jeito, uma abordagem de chegar naquela pessoa,
diferente. A pessoa que vem de fora não conhece, então vai chegar de
qualquer jeito, aquela pessoa não gosta. Então eu acho importante o agente
comunitário morar na comunidade” (ACS).
“Tem uma casa na minha rua, a menina persegue todo mundo na rua, bate
em todo mundo com madeira, persegue com pá. Eu sou agente comunitária
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bem na casa dela e eu nunca entrei na casa dela, eu não me permito entrar
de jeito nenhum. Mas se fosse outra pessoa, ia levar pancada. Só que como
eu já morava na rua e o pessoal já me avisou, eu só converso com a mãe, a
filha é muito difícil. Se eu tiver que fazer uma visita eu vou e pergunto “dá
pra mim chegar lá?”, ela fala “hoje ela tá calminha, pode ir”. É muito
importante porque senão eu teria levado uma surra sem saber” (ACS).


Maior facilidade de acesso para a população em caso de emergências
“O legal do agente morar na comunidade é, por exemplo, tem uma paciente
com AVC que foi internada e aí teve alta à tarde, depois do expediente e a
família foi lá e buscou. Você já tem esse acesso a essa informação, pra
médica tá indo no outro dia pra tá avaliando, qual remédio, se mudou a
medicação, e você morando longe, até você chegar na UBS pra descer pra
fazer a sua VD, cê adianta muito, cê já chega na UBS com a informação
pronta ‘aconteceu isso, isso, isso, tem como resolver ainda hoje?’” (ACS)

Motivos pelos quais o ACS não deve morar na área onde atua


Perda de privacidade
“Você acaba perdendo a privacidade, mesmo no seu lar. Teve uma época
que eu estava dessa forma, eu não ia no supermercado, eu não ia na feira,
sabe porque? Eu estava me privando das pessoas. É a rua teu trabalho,
então eu não podia sair sábado e domingo” (ACS).
“Eu acho que por toda a circunstância de trabalho do ACS, bastava que
morasse na área de abrangência. Eu moro onde moro desde que nasci. Mas
eu trabalhava fora, estudava fora, lá era dormitório, chegava dormia e saía.
Pra mim foi difícil, “a menina que nunca tava na rua, agora, tá na minha
casa”. É difícil isso, atrapalha muito a nossa vida. Quando você pega férias,
você tem que viajar. Se você não viajar, você não pode passear com o
cachorro na rua, lavar o quintal, regar uma planta... é muito sufocante. Eu tô
com licença essa semana, eu tenho que ficar em casa, dentro de casa. Isso
não é bom. A pessoa fala com você coisa do posto no semáforo. Não tem
necessidade” (ACS).
“Quando você briga, você está chateada e sai na rua aí alguém fala “oi, tudo
bem?”, você não pode mostrar que você esta com raiva, que está brava”
(ACS).
“A minha coordenadora fala que cada volta é um “Flash”. Agora você é
famosa, o bairro todo te conhece. Você não pode trair o marido, não pode
fazer nada. Onde você passa todo mundo te conhece” (ACS).
“Eles vão na tua casa às seis horas da manhã, vão no fim de semana, vão
às oito horas da noite. E isso tua família não entende, teu marido não
entende, você também não entende porque, o médico diz que você dá muita
brecha, mas você está no mercado e eles param para falar com você.
Acham que você é médico, querem que meça a pressão, vão na tua casa
atrás de remédio. Então isso é o que mais me incomoda, é o que eu mais
detesto nesse serviço: não ter privacidade. O que eles mais colocam nesse
emprego é que você tem de morar no lugar, você não pode morar fora dalí.
Deu cinco horas da tarde, a pessoa não quer saber se você acabou seu
horário de trabalho, ela vai te procurar mesmo. Ela te vê na rua e não te
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olha mais como a amiga, vizinha Adriana. Ela diz: - é você mesmo que eu
queria ver. Não te fala “como vai?”, fala “Você sabe se no posto tem tal
coisa?”, “Você marcou minha consulta?”. Então você acabou como pessoa,
como vizinha, você virou uma coisa que eles te olham e precisam” (ACS).
“Mas eu acho que você não deveria morar na micro área. Porque eu sou
agente da minha vó. As vezes eu chego da balada, 3 horas, meu tio está me
esperando porque ele quer falar comigo. Minha tia vai no posto e fala “eu
preciso passar o V. no médico”. Eu falo “o que eu posso fazer por você? Vai
direto na recepção” (ACS).


Mais risco para o ACS
“Eu acho que no início, sim. Pra gente poder tá conhecendo e passando pra
eles que eu tô ali pra ver a saúde. Na minha área, bem na beiradinha do rio,
tá com uns oito meses mais ou menos que eu entrei, tem umas 9 famílias lá.
Quando eu cheguei lá eles tavam dividindo o fruto do roubo. Eu não temo
por mim, eu temo pelos meus filhos. Minha filha faz faculdade, chega em
casa à noite, meia noite e quinze, eu morro de medo. Eles não respeitam
nem a mãe deles quando eles querem alguma coisa” (ACS).
“Uma experiência que eu tive. A minha casa que eu moro é número 8, o
dela é 7, parede com parede, é barulho a noite inteira. Só que é uma pessoa
que eu não podia entrar pra fazer visita porque ela me impedia, ela me
atendia no portão. Só que as vizinhas começou a me chamar pra falar que a
criança dela tava sendo espancada. Todo mundo vinha falar, da população.
Aí eu falei assim, eu não posso tá fazendo a denúncia para o conselho
tutelar, eu levei pra reunião de equipe. Levei pra reunião de equipe, a
médica, a enfermeira, minha diretora, o conselho tutelar veio mas não
resolveu nada, continuou apanhando e o marido... Aí eu falava, vamos fazer
tal coisa, eu chamava ele pra vir no portão. Ela deu um beliscão embaixo do
braço dele que arrancou, ela deu um murro no olho dele. Aí ela falou assim
– Cris, eu quero passar na médica porque deram uma bolada bem no olho
dele. Mas eu sabia que era pancadas. Até mordia, judiava mesmo. Aí eu
falei vou fazer alguma coisa. Quando eu trouxe pra equipe, eu levei pra
diretora, o marido dela me ameaçou. Aí eu parei, porque eu moro paredeparede com eles. Eu tive que parar, acabei não resolvendo nada. O quê
acabou acontecendo? (...) Isso é uma parte do meu trabalho que eu fiquei
chateada mesmo” (ACS).
“Eu comecei a trabalhar numa comunidade com criança, aí via a criança
tristinha e ia conversar, quando via era espancamento, passava fome, isso
antes de ser agente de saúde. Aí eu ia lá, conversava com o pai,
conversava com a mãe e sempre conseguia assim, alguma coisa, sempre
eu tive melhoras, né? E agora no PSF aconteceu um caso, aconteceu até
comigo e com a Márcia. Eu tava lá no posto de saúde, aí chegou um
pessoal da comunidade “cê já fez esse trabalho, tem uma mulher que ela é
doente mental é espancada pelo marido, é estuprada à frente e atrás, e o
marido bate nas crianças, e todo dia mija na cama e manda a mulher lavar,
doente mental. Ela tá toda machucada a gente trouxe ela aqui”. Aí trouxe
pro posto ela passou pela médica psiquiátrica ela tava mal mesmo. Aí
levaram ela pro hospital, ela ficou três dias internada, e as crianças a
assistente social orientou pra gente levar na casa. Foi eu e a M. e chegando
lá a gente conversou com a mãe dela, a gente falou, “oh, sua filha tá
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internada, foi espancada pelo marido, você sabia que ele faz isso?”. Aí ela
falou “não, ele não faz nada com ela, ele é bonzinho, é um ótimo marido”.
“Mas a menina tá espancada, tá machucada”. Aí a família, né? Eu e a M.,
nós ficamos indignadas. A gente vê certas coisas difícil, arrisca a vida,
mas... Aí fomo eu e ela, fizemos oração lá na casa do homem lá, aí depois
fomo conversamos com a família, falamos “como é que você pode? Você é
mãe, você é mãe dela e como pode uma mãe ver tudo isso e apoiar isso?!”.
Porque eu não podia denunciar, tinha que ser ela denunciar. Aí foi tanto que
a gente conversou que a gente conseguiu que ela denunciasse. Aí depois
que eu fui saber que ele tava estudando na mesma escola que eu, à noite,
aí ele mostrou o revólver assim pra mim, falou que ia me pegar, eu falei “eu
não tenho medo, não”. (....) Aí continuamos a visita e ele parou de bater
nela” (ACS).


Não é necessário morar na área para ter vínculo
“Aí é que está. Agora, o vínculo se pega no dia a dia. Porque eu trabalho
com 210 famílias. Você acha que nas 210 famílias não tinha gente que eu
não conhecia? Tem gente que até se assusta quando eu falo que moro na
rua do lado” (ACS).



É injusto você não poder mudar, se não perde o emprego (não é certo)
“No começo é bom, porque você já conhece os arredores, você já conhece
a problemática. Mas depois, se acontecer de ser sorteado pra ganhar um
apartamento, casa, e ter que abrir mão. Teve isso, um benefício que ela foi
contemplada, outra que casou e ficou desesperada. Outra que mora de
aluguel, morava com a mãe e teve que alugar uma casa pra continuar na
micro área. Devia ser revisto, pra, a princípio você morar dois anos pra você
conhecer a micro área, mas depois que você tá trabalhando, que você já
conhece, você pode mudar pra área de abrangência. Se sair da área de
abrangência, aí, pode até se pensar em alguma coisa” (ACS).
“Hoje em dia não seria mais necessário. A partir do momento que você já
conheceu sua família, você poderia ter a liberdade de mudar. Tem muitas
pessoas que querem mudar, não muda, porque se você mudar perde seu
emprego” (ACS).
“Mas é isso. A pessoa pode deixar seus dados, seu endereço, na unidade,
para quem quiser saber, mas precisava morar necessariamente, porque - a
minha casa é minha – mas tem colega que mora de aluguel. E ela já mudou
três vezes de aluguel, mas ela tem que morar na área. Então fica
complicado porque a mãe dela mora ali perto. (...) Então eu acho errado
isso: que ela tem que morar ali se ela quiser conservar o emprego. Porque
ela já tentou morar na casa da mãe e foram falar para ela: se você não
voltar para a sua micro-área, você vai embora” (ACS).
“Eu acho que deve morar distante, porque a equipe técnica mora onde quer”
(ACS).
“Todo o PSF é área de risco, de periferia, favela. De repente você troca
daquela família, vai descobrir porque o pai bateu na filha. Se ele ameaça o
médico de morte, ele é transfirido. A enfermeira, a enfermeira vai embora.
Se ele ameaça o Agente, o Agente tem que pedir a conta” (ACS).
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5.3.2 VÍNCULO: UMA CONQUISTA DO PSF. MAS AFINAL, O QUE ESTÁ SENDO
CONQUISTADO?
O vínculo profissional/usuário foi apontado na primeira fase de coleta de dados como a
maior vantagem do PSF e como um facilitador para o trabalho com DSS. Na segunda
fase de coleta de dados exploramos o entendimento e as implicações deste vínculo
segundo a visão de diferentes profissionais do PSF envolvidos no trabalho com DSS.
Existe um consenso entre os profissionais pesquisados de que o vínculo
profissional/usuário é muito maior no PSF do que em outros equipamentos de saúde.
Acredita-se que o vínculo é uma conquista do PSF. Entretanto, não existe um
consenso entre os profissionais pesquisados em relação às funções e implicações
deste vínculo. Das narrativas, podemos agrupar três funções importantes do vínculo
profissional/usuário que estão de acordo com os profissionais pesquisados,
enriquecendo o PSF e trazendo a prática do programa mais para perto de suas
diretrizes. Qualificamos estas funções como vantagens proporcionadas pelo vínculo
profissional/usuário. A partir das narrativas obtidas, identificamos também funções e
ou implicações não intencionais do vínculo profissional/usuário. Classificamos estas
funções como efeitos colaterais do vínculo. O quadro 11 apresenta vantagens e
efeitos colaterais do vínculo profissional/usuário no PSF, segundo profissionais do
PSF do município de São Paulo.

Vantagens
Efeitos colaterias

Quais as implicações do vínculo
profissional/usuário para o PSF?

QUADRO 11 - QUAIS AS IMPLICAÇÕES DO VÍNCULO PROFISSIONAL/USUÁRIO PARA O PSF?
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A. Conhecimento/visão holística
Como uma primeira função do vínculo, temos o aumento do conhecimento por parte
do profissional, sobre a comunidade, o território e a situação de vida do usuário. Um
conhecimento que não se limita a aspectos biológicos, mas que compõe uma visão
holística, incorporando aspectos bio-psico-sociais. Como exemplos desta função do
vínculo no discurso dos profissionais do PSF, escolhemos as narrativas abaixo:
“... a gente vai nas casas, a gente conversa com eles como um todo, a
gente passa a ter conhecimento da família ... na parte econômica, social.
Com relação também à pessoa, à auto estima da pessoa. Então é muito
importante porque justamente a gente vai até eles, conhecer o espaço em
que eles moram, e conhecer eles acima de tudo. Não é eles só virem aqui e
passarem numa consulta, por que muitas vezes quando você vai em
consulta médica você toma um banho, você põe a melhor roupa, como se
você fosse pra igreja, aí você chega, passa no médico e tchau. Não, a gente
com o programa saúde da família, a gente conhece a realidade, vê onde
eles moram, vê o que eles tão passando, vê o que realmente eles precisam
receber...” (AE).
“... hoje a gente sabe, se ele está estudando se ele está desempregado, se
ele tá passando necessidade, ele acaba comentando...” (AE).
B. Credibilidade/confiança/adesão a tratamento/prevenção
Como segunda função do vínculo, temos o aumento da credibilidade do
profissional, uma maior confiança no trabalho e, por conseqüência, maior adesão a
tratamentos e atividades de prevenção de doenças. Para analisar a função do
vínculo do ponto de vista dos profissionais do PSF, escolhemos as narrativas
abaixo:
“Se você tem um bom vínculo, a sua opinião pra elas é muito mais
importante, muitas vezes eu já peguei gente falando: ‘Ah, esse aqui eu não
gostei, nem vou fazer isso daqui que ele falou’” (Médico).
“Tem mulheres que nunca colheu o Papanicolau, ou que teve o último filho e
fica 20, 30 anos sem colher. A gente consegue trazer pra fazer, porque elas
têm pavor de médico. (...) Tenho uma senhora que ela não fazia de jeito
nenhum, o filho dela mais novo tava com 30 e poucos anos. Eu falava
conversava com ela ‘A senhora. tem que ir, é perigoso”. Fui conversando
com jeitinho, ela foi, a primeira vez assim, meia sem querer ir, mas foi. Nos
outros anos eu não precisava nem falar “Ai, já não chegou o tempo de deu
fazer meu papa?’”(ACS).
“Porque quando você tem o vínculo com o paciente, ele acredita em você,
acredita no que você fala. Então se você fala para o seu João que ele tem
pressão alta, que ele tem que tomar remédio, se você tem vínculo, você
consegue com muito mais facilidade. Eu acho que é isso o que faz as
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pessoas fazerem a prevenção, tomando seu remédio, fazendo a coisa certa.
É o vinculo mesmo. Você descobre cada coisa do paciente. Às vezes até
doença como o HIV – que é uma doença incurável - ele chega, fala pra você
uma coisa muito íntima dele. E ele consegue falar para você. O vínculo é
tudo” (ACS).
“... através desse vínculo, pessoas que às vezes nem sabiam que eram
hipertensos, tava ali sofrendo as conseqüências da hipertensão e às vezes
nem sabia, e através das nossas visitas que a gente leva. Aconteceu na
minha micro área, descobri um rapaz lá, ele tinha vergonha de sair de casa,
ele é homossexual. Ele tava hipertenso, diabético, ele tinha uma hérnia
enorme no estomago. Aí levei a auxiliar de enfermagem também.
Convencemos ele a fazer uma consulta e encaminhamos ele pra cirurgia.
Ele tá tratando” (ACS).
C. Apoio e postura não discriminatória
Como terceira função do vínculo, temos o apoio que o profissional provê aos
usuários, como parte fundamental da rede de suporte social da comunidade. O
vínculo, neste sentido, é fortalecido na medida em que a população sente o apoio
dos profissionais através de uma postura não discriminatória. Como exemplos
desta função do vínculo, no discurso dos profissionais do PSF, escolhemos as
narrativas abaixo:
“Então eu acho que o PSF veio pra isso, porque quando você atende
consultório, ou individualizado, você deixa de ver isso, quando você vai lá
dentro da casa da pessoa você vê tudo isso, a angustia, às vezes você
chega lá o marido tá bêbado na cama, o filho ta drogado, e ela fica naquela
vergonha, naquela angústia… A gente tem uma família aqui que a gente
lembra muito, toda vez a gente fala deles, a mãe foi presa, a filha mais velha
de dezessete anos cuidava dos outros cinco irmãos, a mãe ficou dois anos
presa, a filha tá com dezenove anos e ela segurou a onda esses dois anos,
e assim, fora a vergonha, que elas sentem vergonha, né, o fato de mãe tá
presa, e quando ela vem aqui procurar, conversar, ela falava assim: ‘Acho
que eu vou jogar a toalha’. Eu falava: ‘Não joga não, olha seus irmãos, acho
que é pedi demais pra você não jogar a toalha’. Uma menina de dezessete
anos assumir o papel da mãe, o pai abandonou. “Meu irmão tá usando
droga, o que eu faço?’ ‘Traz ele aqui pra gente conversar’” (Enfermeira).
“Tem uma menina que usa drogas, ela é terrível, mas eu adoro ela. ... Aí eu
encontro com ela e ela fala assim pra mim: ‘Hoje em sua homenagem eu
não vou usar droga’ ... ‘Essa semana eu só usei uma vez’. Eu falei: ‘Porque
você veio me contar? Você não precisava me contar, se saiu lá de cima pra
me contar que usou só uma vez? ... Parabéns, para quem usava todo dia,
toda hora, só usou uma vez, parabéns’. ... Que delícia gente, eu achava que
eu não servia pra muito, olha quanta coisa, coisa que pra gente, a gente
acha que é bobagem, mas pro outro quanta importância tem” (Enfermeira).
“...é que forma o vínculo, você entra na família, na casa da família, a família
começa a confiar em você, ela já te olha na rua e te reconhece, ela vem
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aqui muitas vezes buscar apoio, não pra uma questão de saúde orgânica
muitas vezes é um problema de doença social que ela tem, que ela quer
dividir com você, ou então quando ela vem te contar uma vitória” (Médico).
“Outra experiência minha foi uma menina que – elas me chamam de tia –
perguntou: - ‘tia e agora o que é que faço? Eu tô grávida. A senhora. fala
para a minha mãe?’ Eu falei que não, mas eu posso estar perto. Então
aquela adolescente, ela vem pedir um socorro pra você. E aí você tem que
ser mãe, avó, para não deixar na mão, para não sair fazendo besteira. Mas
e a confiança que ela depositou?” (ACS)
... Têm outros que também não querem melhorar, eles querem ficar assim, e
a gente aprende a respeitar ele daquela maneira que ele resolveu ser, então
tá, dentro disso que você é, vamos tentar ser o melhor, posso até ser
bandido, então tá, dentro da bandidagem seja o melhor bandido, se
entendeu, não dá pra mudar tudo, mas algumas coisas você até consegue,
ele vai olhando, quando você aceita ele do jeito que ele é, ele acaba
querendo mudar, parece que ele quer brigar, ele fala vou fazer o contrário,
mas quando você aceita, então tá, então seja um bandido melhor, tá bom. E
a mesma coisa meus alcoólatras de tuberculose, pára de beber, não quero,
então tá, então bebe e toma o remédio, porque ficar 24 horas dentro da sua
casa, então vou te explicar. Acontece isso, isso e isso. A opção é sua, eu
não posso decidir por você, eu tenho que decidir por mim, então já que você
não quer parar, então faz os dois, fuma ou bebe e usa o remédio. Aí depois
ele vem aqui contar pra mim, olha, resolvi parar de beber e vou tomar só o
remédio, o seu corpo agradece, não sou eu que vou agradecer, é o seu
corpo” (Enfermeira).
“As pessoas vão criando afinidade com a gente. ... Às vezes ele nem vem
aqui pra verificar uma pressão ou pra fazer algum procedimento que seja da
área de enfermagem, mas eles vêem pra ouvir uma opinião nossa, pra
desabafar. Até mesmo nas visitas domiciliares a gente chega, eles ficam
emocionados, eles choram, desabafam. Quando a gente vai embora, às
vezes a gente fica uma, duas horas conversando com o paciente e ele já se
sente melhor. Então é um vinculo muito forte que realmente a gente cria...”
(AE).
“Eles têm confiança na gente. Eu tive uma usuária que ela teve bebê. E na
hora do parto em vez dela chamar o resgate, ela mandou me chamar. Eu
falei “chama o resgate”, “mas ela não quer o resgate, ela quer você”, porque
ela tinha uma confiança em mim. Eu fui lá, fiquei com ela até a hora dela ir
pro hospital. (ACS)
D. Relação profissional x relação pessoal
Um primeiro efeito colateral descrito é o risco da VD virar visita social e do ACS
virar amigo, parte da família e colocar “em risco” a relação profissional. Para
exemplificar este efeito colateral do vínculo no discurso dos profissionais do PSF,
escolhemos as narrativas a seguir:
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“...o que não pode acontecer é, por exemplo, o agente comunitário associar
a visita domiciliar a uma visita social, que esse vínculo não se transforme
numa visita da comadre, entendeu? É isso que a gente tenta falar com elas,
e fala com elas, porque senão, aí fica complicado o relacionamento coma
unidade, porque fica uma coisa caseira, e assim, você é obrigado a fazer
isso, a unidade é obrigada a fazer aquilo, não isso, tem que ser profissional,
não é? Se tem que ter o vínculo mesmo, só que você tem que colocar, não
é uma barreira, mas falar é até aqui, somos profissionais, tá. E se seu
vínculo ta ligado a uma credibilidade, uma confiabilidade, se virar coleguinha
não funciona” (Gerente).
“Já faz parte da família. Eles encaram assim, que já faz parte da família. Se
por ventura acontece alguma coisa e a gente não vai, eles já ficam
preocupados, querem saber se tá tudo bem. Então é um vínculo muito forte”
(AE).
“Na minha primeira visita eu já falo isso “Oh, vim aqui, pra ser sua amiga,
pra poder te ajudar...” (ACS).
“A gente acaba fazendo parte. Muitas vezes eu chego para fazer uma visita
e falam “a ... é de casa, já faz parte da família”. (ACS)
“Às vezes cê tá na rua, aí alguém, ‘quem é?’ ‘ah, é das minhas famílias’. É
da minha família. É meu bebê, meu idoso, minha gestante. Acaba adotando
eles. Você passa o bebezinho desde que o teste dá positivo. Ai quando
começa a falar, a mãe já ensina que você é a tia” (ACS).
“Você vai no supermercado ‘ai, ainda bem que eu te encontrei!’. Ou então a
criança tem febre, ela bate na minha porta “ai, minha criança tá com febre,
cê não tem um remédio?”. ‘Eu não sou médica, eu não posso medicar, eu
só sou agente comunitária. Eu não posso dar pra você nenhum remédio de
febre’. ‘Ah, mas você sabe qual que pode tomar’. ‘Mas se o seu filho passar
mal, na hora do hospital, você não vai dizer que foi a sua vizinha que deu ...
foi a menina que trabalha no posto que deu o remédio’” (ACS).
E. Desorganiza o atendimento, invade a privacidade
Um segundo efeito colateral descrito é o fato do vínculo fazer o usuário se sentir no
direito de acessar os profissionais a qualquer momento, o que, às vezes, é sentido
como uma invasão de privacidade e, às vezes, é percebido como um fator
desorganizador do atendimento. Como exemplos deste efeito colateral do vínculo
no discurso dos profissionais do PSF, escolhemos as narrativas abaixo:
“... agora o vínculo também, ele dá uma certa liberdade pras pessoas ....
então às vezes não é o momento, você tá atendendo, você tá com uma
demanda grande na sua porta e aquelas pessoas que te reconhecem como
alguém que pode ajudar, elas ficam se acumulando ali na frente pra tentar
ver se consegue uma palavrinha. Então eu acho que o vínculo ele é legal,
eu acho que isso ajuda, mas ele também as vezes desorganiza ... ele vai
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atrapalhando um pouco a questão da
principalmente de consultório...” (Gerente).

dinâmica do

atendimento,

“O vínculo ele é bom, só que também não é bom. Porque ele também não é
bom? Porque às vezes o vínculo é tanto, é tanto, que o paciente acaba …
que você pode atender ele a qualquer hora, que não tem fluxo de
atendimento na unidade, ele acaba passando por cima do processo de
trabalho nosso, dos fluxos, dos horários e acha que você não tem que
almoçar pra atender ele, você não tem vida pessoal, você não tem horário
pra sair e isso incomoda muito. ... O vínculo é bom em parte” (Enfermeira).
“A única coisa ruim do vínculo é você perder a sua liberdade. Às vezes você
ta jantando, chega alguém “cê tá ocupada?”. Cê olha com aquela cara
assim, porque o agente comunitário também é mau humorado, tem
problema. E eles com esse vínculo todo, não separam” (ACS).
F. Aumenta a demanda sem resolutividade
Um terceiro efeito colateral descrito é o fato do vínculo aumentar a demanda por
trabalho com DSS e a unidade não ter para onde encaminhar, por falta de
referência adequada tanto no setor saúde, como nos demais setores. Como
exemplos deste efeito colateral do vínculo no discurso dos profissionais do PSF,
escolhemos as narrativas abaixo:
“Fica no vínculo. Esse que é o problema, porque a gente, como profissional
de saúde, fica indo na casa da pessoa, fazendo contato, tentado criar,
formar esse vínculo com a família. Muitas coisas a gente não consegue dar
resposta, então a gente faz cartinha, faz memorando, encaminha e a gente
não tem esse retorno. Então é muito difícil. Estou com uma área, que é uma
área invadida, que logo quando o pessoal começou a se instalar em cima de
um rio, eles começaram a se instalar nas margens e aí a gente já brigou,
olha tá acontecendo isso, pra Prefeitura tomar alguma iniciativa porque a
gente já previa que aquilo ia encher de lixo, ia aumentar os ratos, essas
coisas que todo mundo sabe que vai acontecer, não precisa ser nem
profissional de saúde, né? ... Sem água encanada, sem luz, sem nada. A
gente entrou em contato com a Prefeitura, passei pra assistente social, fiz
uma cartinha, encaminhou, tão invadindo a área, é uma área de risco, se
chover pode cair tudo, tudo isso. Fizeram alguma coisa? Mandaram alguma
resposta? Não mandaram. E aí a gente manda de novo. Antes tinha dez
barracos, agora tem 200 famílias, eles fazem as necessidades num
saquinho e jogam, entendeu? Não tem banheiro, não tem nada, é um horror.
Então assim, cada dia que passa é pior, porque a gente comunica, mas a
gente não tem um retorno e agora lá é ponto de droga, tem um barraco que
é ponto de prostituição, as meninas menores que mora na nossa área tão
indo lá, tão se prostituindo em troca de droga, em troca de cinco reais. É
bem complicado. A gente não tem um respaldo, não tem mesmo, a gente
cutuca o formigueiro, as formigas saem e a gente não sabe o que fazer”
(Enfermeira).
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“Nós temos uma família que é uma família problema, eles são todos
patológicos, eles tem problemas mentais, a pessoa mais lúcida na família é
a matriarca ... é uma coisa totalmente surreal, você não acredita que
existem pessoas, seres humanos que estejam passando por aquilo. A
pessoa que pediu ajuda, a pessoa que tava precisando de ajuda médica é
uma paciente mental, ela é andarilha, e ela tem vários animais, e os
cachorros não permitiam que agente entrasse na casa, precisou a gente
acionar a zoonose, precisou a zoonose entrar com a gente pra gente poder
acessar a paciente. ... A paciente tinha uma lesão na cabeça, eu nunca vi
uma coisa igual, uma necrose absurda, com míase, com larvas de mosca,
com varejeira. Naquela cabeça, porque, porque ela não estava conseguindo
chegar no pronto socorro, porque ela não estava sendo tratada como ser
humano, então, nós conseguimos acionar a ambulância, levar essa paciente
pra um pronto socorro, e quando eu cheguei lá eu como médica fui
maltratada. ... E a forma como a paciente foi atendida na recepção, foi assim
como se ela fosse um animal, a própria auxiliar de enfermagem, gritando
com a paciente, com paciente com problema psiquiátrico... Então eu acho
que a gente faz a nossa parte aqui, a gente tenta o máximo, mas a gente
tem que ter esse apoio. Um paciente que precisa de um atendimento num
pronto socorro, muitas vezes porque ele é do PSF, muitas vezes eu sinto
essa discriminação, e é um paciente, é uma família, eles moram numa
casinha que tá caindo, mas é a dinâmica familiar deles, e a gente da nossa
forma, a gente tenta entrar e tenta ajudar. Tem um problema sério aqui, o
paciente ele vai lá e não é atendido, então, eu acho que isso falha, tá
faltando essa ponte pra gente...” (Médica).
“Porque você não tem um respaldo. Muitas vezes quando a gente detecta
um problema e traz o problema para a reunião de equipe, eu já ouvi: - o que
você quer que eu faça?” (ACS).
“Então você fica com a batata quente na mão. Então eu vou chegar na
Adriana e falar “olha, eu comentei o teu caso lá na reunião de equipe...Então
você não tem respaldo” (ACS).
“Eu já fui agredida na rua, não fisicamente, mas verbalmente. A pessoa
soltou os cachorros mesmo, e eu tive que sair chorando para não ficar
chorando na frente da pessoa e eu nem ia brigar porque não ia por em risco
o meu trabalho. Mas a pessoa desceu a lenha mesmo, falou tudo o que
tinha vontade, me escrachou na rua, para todo mundo ouvir. Quer dizer: ela
se sentiu no direito, porque eu fui na casa dela. Ela não foi no posto de
saúde atrás de mim. Eu fui e bati na porta dela. Então ela se achou no
direito de falar tudo o que ela quis. Ela disse “você vai na minha casa, sai de
lá e vem aqui, mas está me oferecendo o que? Que eu já fui atrás e não
consegui nada” (ACS).
G. Gera Stress e Depressão
Um quarto efeito colateral descrito é o stress e a depressão por parte dos
profissionais que uma vez que estabelecem vínculo com diversos usuários, sentem
o peso de compartilhar problemas e entram em choque com uma realidade que
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antes não conheciam. Como exemplos deste efeito colateral do vínculo no discurso,
escolhemos algumas narrativas dos profissionais do PSF obtidas nas entrevistas e
grupos focais.
“Você vem de um outro contexto social, principalmente o médico, ele vem
de um outro bairro, e você entra e se choca com muita coisa que você não
tem noção que existe, você meio que surta, eu não cheguei a surtar graças
a Deus, mas eu tenho colegas que já foram afastados, porque de repente a
cabeça dele fica funcionando 24 horas com aquele problema que ele viu. A
gente precisava de um apoio psiquiátrico e psicológico, terapia mesmo de
ouvir um pouco as nossas angústias, eu acho que isso falha um pouco”
(Médico).
“Quase todos na época, na unidade, todo mundo ficou doente, muitos
tiveram depressão. Eu tive um pico de pressão que foi lá em cima. A gente
mora numa comunidade, só que eu sempre trabalhei fora, eu saia da minha
casa e voltava à noite. Eu morava, mas eu não tinha aquele contato de
entrar dentro das casas. Então você conhece o seu vizinho ali, ele tá
bonitinho, limpinho. Só que você não sabe lá dentro. Quando a gente
começou a entrar dentro dos lares, muitas vizinhas você acaba descobrindo
que o marido espanca, que o filho usa droga, a filha tá se prostituindo.
Aquilo acaba te chocando, é difícil. É muito simples quando chega na
unidade e vai passar numa consulta. Só que a gente acaba conhecendo
eles a fundo” (ACS).
“Na unidade em que eu trabalho, muitas pessoas ficaram doentes e tomam
anti-depressivos. A USP vai até fazer um trabalho psicológico marcado com
a gente, amanhã, para fazer terapia, porque a gente via muita coisa errada e
fora do nosso alcance resolver. E ninguém ensinava para a gente como
resolver, como sair daquela situação” (ACS).

5.4 BARREIRAS
5.4.1 CARÊNCIA ESTRATÉGICA
“Tem o discurso,
mas a prática é totalmente diferente.”
(Membro da coordenação central)

Segundo membros da coordenação do PSF no município que foram entrevistados
não existe uma política para o trabalho com DSS no PSF do município de São
Paulo. Esta carência, abordada pelos membros da coordenação foi situada no
contexto de não priorização do trabalho de promoção da saúde por parte dos
governos, de dificuldade de se trabalhar numa metrópole do tamanho de São
Paulo, de falta de compreensão sobre a determinação social da saúde, de extensa
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demanda por assistência curativa e do pouco tempo de implantação do programa.
As narrativas citadas abaixo exemplificam este contexto de dificuldades.


Não priorização do trabalho de promoção da saúde por parte dos governos
“Não existe um programa organizado aqui da coordenação. Não é nem da
coordenação, acho que a coordenação é reflexo de uma política maior. Eu
acho que não existe no município, nem na secretaria” (Membro da
coordenação central).
“Tem todo um grupo de formação que cria os indicadores e faz um papel
maravilhoso de informação para o gestor central se orientar, pra
coordenação central se orientar mas, por exemplo, eu batalhei para que
entrasse um indicador de promoção, mas não saiu, saiu ouvidoria. É uma
questão de cultura mesmo. É uma questão de priorização” (Membro da
coordenação central).
“Todo mundo tá falando de avaliação, de institucionalizar a avaliação em
todos os níveis... então a promoção também, eu acho que não tá
consolidado mesmo, tem o discurso, mas a prática é totalmente diferente”
(Membro da coordenação central).



Dificuldade de se trabalhar numa metrópole do tamanho de São Paulo
“O que eu sinto é que as dimensões de trabalho no município de São Paulo
são tão grandes, que as ações muitas vezes não conseguem impactar lá na
ponta. O planejamento se dá no nível central, vai pro regional, do regional
pras supervisões, das supervisões pra chegar na ponta parece que vai
esvaziando o impacto dessas ações e quando chega na verdade na ponta,
chega de forma muito leve, muito incipiente. Então eu acho que ações
concretas precisam ser despertadas no sentido contrário, não do central pra
ponta, mas da ponta pra impactar na mudança das políticas municipais,
sabe eu acho que nós precisamos trabalhar do ponto de vista de
conscientização tanto da população que é usuária, quanto dos profissionais
que trabalham no PSF, pra fazer com que a questão da transformação da
realidade seja uma necessidade, porque ainda não tem sido” (Membro da
coordenação central).



Falta de compreensão sobre a determinação social da saúde
“Eu acho que não é dado muito instrumento, nem meios. Inclusive porque as
pessoas nem sabem o que é processo saúde – doença e nem sabem o que
é determinante social, pra começar, você vai contar nos dedos quem tem
uma visão de mundo que consiga. (...) O buraco é bem mais embaixo. (...)
As pessoas ficam falando em ação de promoção, que a equipe tem que
fazer ação intersetorial, mas a ação intersetorial, coitado, cai na mão do
agente comunitário, que tem que correr na creche pra achar a vaga”
(Membro da coordenação central).
“As pessoas não entendem o que seja isso, se articular com o conselho
tutelar, poucas coisas nesse sentido, eu acho que não tem instrumento. Eu
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acho que não tem esse entendimento nem no nível central, dessa forma.
Existe atualmente um grupo intersetorial que tá trabalhando com morador de
rua, que eu acho que é a primeira vez que eu vejo aqui dentro 2, 3
secretarias se reunirem pra ver como é que vai tratar o assunto de morador.
Então isso como política de um governo ou de uma secretaria, não existe. Ai
chega lá na base do jeito que as pessoas entendem, como podem fazer”
(Membro da coordenação central).


Extensa demanda por assistência curativa
Ainda vejo as equipes trabalhando no sentido de atender demandas
pontuais, a população pedindo a resposta a necessidades físicas, e as
equipes não conseguem avançar além disso, ficam naquele ciclo de apagar
incêndio, de apagar incêndio sem trazer pra garantia do que é realmente
preconizado pelo PSF e que é missão mesmo, a atenção básica” (Membro
da coordenação central).



Pouco tempo de implantação do programa
“A gente ainda tá num nível tão incipiente do programa que nós não
conseguimos avançar além do atendimento das demandas, que a gente sabe
que a própria história de implantação do PSF no Brasil tem mostrado que
num primeiro momento, a tendência é aumentar a busca por consultas, por
internações, por exames, até porque você deixa de ter uma demanda
espontânea e passa a fazer busca ativa na casa do paciente. O PSF de São
Paulo, pelo tempo de implantação que ele tem, ele ainda tá nessa fase de
aumentar as demandas por doença, nós precisamos chegar numa outra
etapa de implantação do programa que é a de intervir no processo saúde –
doença, nos determinantes do processo saúde – doença, pra que esse
processo patológico não se instale e nós não conseguimos chegar lá ainda,
nem em termos de prática, nem em termos de formação” (membro da
coordenação central).

Membros de instituições parceiras do PSF trazem preocupações parecidas e
somam a este contexto de dificuldade a alta rotatividade dos membros da
coordenação central.
“Existe uma diretriz nacional que não consegue se colocar como ela deveria
em todos os momentos. Há nuances políticas, politiqueiras, que fazem
comprometer esse programa. (...) As normas e as diretrizes não conseguem
se implementar realmente. Isso a gente nota em tudo quanto é lado. Seja na
formação das pessoas, na própria valorização dos elementos do governo,
na própria valorização dos elementos da academia, extremamente
importante, eu que estou ali de frente pros médicos - eles não estão
preparados para a chamada integralidade. Por que se a integralidade for
bem feita, nós vamos integrar nível local e vamos integrar com outros níveis,
e aí a eqüidade e a intersetorialidade elas fazem parte, se eu conseguir ser
o mais integral possível, eu não vou ter a coisa contrária à entidade e eu vou
precisar da intersetorialidade e eu vou costurar isso. Mas tem que ter uma
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vontade política essencial, e que passa lá na frente pra isso acontecer”
(Membro de instituição parceira).
“A gente não conseguiu fazer essa virada. (...) A gente não tá pronto pra
essa discussão. Em vários espaços, esse sofrimento, o adoecimento,
desenvolvido de forma muito intensa” (Membro de instituição parceira).
“Como trabalhar isso também com os colegas, como lidar com essas
mudanças constantes, no processo de construção do PSF. É um
determinante importante do resultado que a gente consegue atingir na
comunidade. Essas idas e vindas, os desafios do PSF, as dificuldades,
fazem parte até de desbravar essa nova proposta na cidade de São Paulo,
mas isso aniquila um pouco as equipes, as comunidades” (Membro de
instituição parceira se referindo a rotatividade na coordenação central).
“Tem muita rotatividade, a gente tem que estar, de certa maneira, um pouco
pra frente e um pouco pra trás” (Membro de instituição parceira se referindo
a rotatividade na coordenação central).
A carência estratégica para o trabalho com DSS no PSF do município se reflete no
discurso dos ACS, que não se sentem apoiados para este tipo de trabalho.
“Tá vendo? Você tem apoio?” (ACS A) “Da comunidade eu tenho. A
comunidade está presente, é muito legal.” (ACS B) “Mas é a comunidade
mesmo que apóia. A pessoa acredita em você, e quer fazer transformação.”
(ACS A) “Isso é o PSF.” (ACS C) “Só que o PSF lá de cima não apóia a
gente, não.” (ACS B) “Mas quando o PSF te colocou lá, ele acreditou em
você, que você tem capacidade pra estar fazendo essa parceria com a
comunidade.” (ACS C) “A gente é humano, a gente não é máquina.” (ACS
B) “Mas a fé também precisa ser trabalhada. Você tem, mas eu tô falando
pelo lado delas.” (ACS D) “Eu acho que o parceiro e o ministério podia
apoiar mais nós. Nós temos um valor, o PSF é muito importante dentro da
comunidade, eu tenho a minha comunidade, você se importa em dar
artesanato, famílias bem estruturadas, famílias que agora já não vivem de
mal do marido, falando que vai separar, é um novo motivo pra se agarrar.
Por que a gente teve a idéia e depois foi lá, mas eu acho que isso tem que
ser valorizado pelo governo, pelo parceiro” (ACS B).
Membro de instituição parceira fala de estratégia utilizada por sua instituição para
trabalhar programaticamente com os DSS. Uma experiência riquíssima que merece
ser melhor explorada.
“Nós temos uma experiência interessante (com DSS) nas 14 unidades que
nós acompanhamos. Nós montamos uma classificação de famílias de risco.
E apontamos uma série de situações com determinantes, que seriam
importantes pra gente ficar mais atento. Nós chegamos em algumas
questões biológicas, sociais e condições ambientais. Isso foi muito
interessante, esse processo, porque de fato ele foi construído com as
equipes. Surgiu a idéia a partir da equipe de saúde bucal, eqüidade, acesso
ao serviço, e nós transportamos essa discussão pras condições da família.
Começamos a discutir que determinantes seriam esses, que condições que
nos teríamos, que passar a considerar, o processo de monitoramento de
outras práticas e ações que teria que se passar a desenvolver. Sair da
intervenção individual, porque o PSF traz isso, o prontuário familiar, mas
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ainda a prática dos nossos profissionais é muito voltada pro sujeito. E foi
muito interessante ,porque a gente passou pras equipes, as equipes
discutiram, devolveram e chegamos até a colocar uma pontuação. Algumas
unidades se apropriaram e trabalham até hoje com esse planejamento, tem
tantas famílias dentro dessas condições. E outras ainda estão no processo
de assumir essa nova visão. O que de fato a gente faz na nossa prática,
como a gente organiza o nosso trabalho. Essa lógica do coletivo, da família,
da comunidade, é difícil mesmo, por conta da formação dos profissionais e
do que ainda o PSF tem sido, ele tem funcionado em função de uma
demanda, e não de uma necessidade. Sair da pressão da demanda. Foi
interessante, algumas unidades conseguiram, têm trazido um olhar diferente
pra equipe de saúde da família. Trabalhar com determinantes, os agentes
comunitários têm isso mais. O médico, o enfermeiro, os outros técnicos, eles
ainda não conseguem colocar isso como algo importante pra ser alvo de seu
planejamento, pra ser alvo de suas ações. Eu acho que essa é uma
experiência mais interessante que possibilitou uma mudança de visão e de
prática das equipes” (Membro de instituição parceira).
A gerência lembra da estratégia das subprefeituras como uma potencialidade a ser
explorada, por facilitar a integração entre as ações e, portanto, a ação sobre os DSS.
“Eu acho que a subprefeitura foi uma estratégia, se você olhar de cima ela
era interessante, mas não vingou, porque, eu acho assim, juntar a
Secretaria do Verde, da Educação, o Serviço de Assistência Social, a
Saúde, é uma boa idéia, porque todo mundo as vezes trabalha com as
mesmas pessoas, são as mesmas pessoas que vão no parque, que tão
morando em condições ruins, são as que precisam de vaga na creche, na
escola, enfim, são as mesmas pessoas, mas todo mundo trabalhando de
uma forma isolada. Eu acho que falta uma gestão política, é gerencial, ter
um norte pra se seguir, alguns bairros tão criando esses encontros, mas ele
é mais marginalizado do que oficial, porque as instâncias governamentais
mesmo, as subprefeituras, não têm participado” (Gerente).
Temos, portanto, uma identificada carência de política de trabalho com DSS no
PSF do município. Está carência é verbalizada por membros da coordenação
central em um contexto de dificuldades que necessitam ser superadas. Como
possíveis estratégias para auxiliar na construção de uma política de trabalho com
DSS no programa, foram mencionadas a estratégia das subprefeituras e o
desenvolvimento de uma ação programática nas unidades, que considerem a
vulnerabilidade social das famílias e não somente o risco biológico. A falta de
política para o trabalho com DSS se reflete na fala dos ACSs que não se sentem
apoiados para o trabalho com DSS.
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5.4.2 AVALIAÇÃO: ESTABELECENDO PRIORIDADES
A questão dos determinantes sociais,
se isso é tão importante. Como é que nós
estamos mudando o modelo se não estamos
avaliando nada disso aí?”
(Membro de instituição parceira)

Segundo os profissionais envolvidos com o trabalho com DSS no PSF do município
de São Paulo, a política de avaliação adotada pela coordenação no município
funciona como uma barreira para o trabalho com DSS. A segunda fase de coleta de
dados ocorreu em um momento de especial cobrança por metas assistenciais por
parte da coordenação. O processo avaliativo não foi bem recebido pelas unidades.
O quadro 12 apresenta as queixas dos profissionais das unidades em relação à
política de avaliação da coordenação e os argumentos de suporte ou justificativa
para a política de avaliação vigente.
QUADRO 12 - POLÍTICA DE AVALIAÇÃO

Críticas

Priorização do quantitativo em detrimento do qualitativo
Avaliação é necessária, mas ela tem que levar em conta o contexto de
dificuldade das unidades no seu modo de avaliar
É um avanço dentro de um projeto maior

Suporte

Política de avaliação

Visão reduzida

Precisamos utilizar os instrumentos disponíveis
Avaliar promoção da saúde é difícil
É uma forma de verificar se as unidades estão trabalhando

Uma avaliação tem, a groso modo, o papel de compreender se uma iniciativa está
cumprindo com os objetivos propostos e, em alguns casos, de dar subsídios para
seu aperfeiçoamento. No caso das políticas de avaliação descritas pelos
profissionais das equipes de saúde da família, somente alguns objetivos estão
sendo avaliados pela coordenação, o que acaba por dirigir os esforços dos
profissionais para as iniciativas relacionadas a estes objetivos. Entre as críticas dos
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profissionais temos o entendimento que a política de avaliação da coordenação do
programa utiliza uma visão reduzida do modelo PSF.


Visão reduzida sobre PSF
“A gente puxa isso muito porque infelizmente a gente tem que digitar no final
do mês, compatível com o que eles pedem, porque senão vem um
comunicado de que as metas não estão sendo cumpridas. Então as metas
eu acho que são muito fechadas, como eu posso explicar, como a proposta
de ver a pessoa como um todo, ver toda a família, ela fica muito reduzida à
proposta, porque você acaba vendo criança, gestante, mas você não
consegue abranger as outras coisas como a gente deveria fazer”
(Enfermeiro).
“Eu acho assim, primeiro é essa questão do Ministério priorizar 6
indicadores importantes versus a demanda, e uma cobrança da secretaria
em cima do quantitativo. Tem um documento norteador que prevê que um
médico faça 400 consultas/mês, é muito difícil você conseguir dar conta das
duas, da queixa aguda, da demanda espontânea, e da demanda
programada com qualidade. Assim, como que você vai conseguir fazer um
bom pré-natal, conversar .... Então assim, a gente optou uma época por
fazer a primeira consulta do pré-natal no domicílio, o médico, pra já
conhecer como é a família e tal, mas essa consulta é cara, porque consome
uma agenda de quase 1 hora, que ele pode atender um monte de gente,
entendeu? Então a gente sempre tá entre a qualidade e a quantidade. Como
a gente tem que ser racional e dividir o tempo, eu acho que isso é um stress
muito forte pra equipe, as pessoas começam a ter crise de ansiedade,
porque a cobrança é muito forte. Se morre uma criança menor de 1 ano
numa região onde tem o Programa Saúde da Família, o pessoal cai
matando na equipe. Agora se você faz um atendimento muito rápido, você
pode comer bola também, então, eu acho que isso é uma dificuldade. Então,
a gente.precisa cotizar a agenda entre a demanda prioritária e a demanda
espontânea” (Gerente).
“Pra mim descaracteriza totalmente o PSF, o PSF não é atendimento, é o
planejamento pra melhorar as condições de vida da população, não é
consulta só, consulta faz parte, tem a coisa preventiva também. Não aquela
consulta de tratamento, né, a gente faz também, mas é mais preventivo. A
gente tem que fazer ações na saúde preventiva, é isso que interessa. Por
quê? Pra que as pessoas não fiquem doentes, e não fiquem procurando a
unidade porque ficam doentes. Tá sendo feito um trabalho preventivo, ce
entendeu? É isso que não funciona, ou pelo menos a gente não tem
respaldo” (Médico).
“A gente sempre fala que tudo que a gente faz precisa ter começo, meio e
fim e saber o que tá fazendo e saber avaliar. E eu acho que você trouxe
isso: e aí, e a avaliação? Até os políticos não avaliam. Agora lá no
ministério, vamos avaliar o PSF, vamos avaliar a satisfação. A questão dos
determinantes sociais, se isso é tão importante. Como é que nós estamos
mudando o modelo, se não estamos avaliando nada disso aí?” (Membro de
instituição parceira).
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Foram apontadas também insatisfações em relação à utilização exclusiva de
critérios quantitativos para a avaliação. Essa categoria nos chama a atenção pelo
discurso oposicionista entre o quantitativo e o qualitativo, presente nos profissionais
das equipes de saúde da família.


Priorização do quantitativo em detrimento do qualitativo
“O trabalho com a comunidade é muito gratificante. (...) Pena que na parte
administrativa, muitos não reconhecem esse seu valor, esse seu esforço.
(...) Eles acham que não tem muita necessidade. (...) Então eu acho que a
qualidade fica um pouco comprometida. Eles se importam mesmo é com a
quantidade, com o número de visitas que você faz” (ACS).
“Eles querem números, e não é por aí. Tá aí uma coisa que realmente ta
batendo de frente com a gente, não só aqui, mas nas outras unidades
também. A gente tem sentido isso na pele, porque não é uma questão de
números, é uma questão de qualidade. A gente busca qualidade. Qualidade
de vida, qualidade de melhorar a assistência. Porque se a gente for atrás de
números, a gente vai atender a população em 5 minutos e não vai resolver
nada. (...) Não é isso que a gente quer, a gente quer que as pessoas
recebam orientação como um todo, é da alimentação, é da medicação, é da
atividade física, é sobre auto-estima, é prevenção, é um todo. Não só uma
questão de você chegar e o médico prescrever, você passa na farmácia e
tchau” (AE).
“Olha, a avaliação pelo SIAB, né, o relatório que nós temos está tendo uma
grande dificuldade agora, que há uma cobrança de metas para o PSF, e a
equipe, ela, e eu concordo com a equipe, que não é só produtividade, então,
você dizer que tem que cumprir essa meta, tudo bem, mas eu gostaria de
saber se eles tão sabendo com que a gente tá trabalhando, né. Os grupos
que nós estamos fazendo, se a gente tá cometendo erros, de não marcar se
fez essa consulta ou outra, tudo bem, mas eu quero saber, se eles tão
sabendo o que que a gente tá fazendo aqui, toda a atenção que a gente tá
dando pra região, sabe, que não é só fazer a produtividade do médico, da
consulta médica, isso tá sendo um impedimento, porque a nossa avaliação
não tá sendo boa, vamos dizer assim, pela meta ... a equipe tá brava com
isso, e até foi muito bom você ter ligado, porque eles falaram assim: “Nossa,
vai ter uma pesquisa da saúde pública, uma coisa boa!” No meio das coisas
que eles tão cobrando. Você entendeu? Porque eu acho que tem que
produzir, tem que produzir, eu concordo, eu acho que não é pra deixar a
coisa no ar sem a gente ter avaliação, mas o SIAB, não é só a produção
médica, né, tem todos os fatores determinantes” (Gerente).
“O problema do PSF hoje, que tá sendo mesmo, esse negócio de cobrança
de números, meta, o que eles querem não é se você tá acompanhando bem
aquela família ou não. Eles querem número: papel, “X” de visita e pronto.
Não importa se você falou com todos os seus hipertensos, não importa, tem
que jogar, vamos jogar. Se é qualidade nas visitas, se você tá fazendo suas
visitas de qualidade, não interessa” (ACS).
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Outra crítica à política de avaliação está relacionada à sua forma de implementação
que, segundo alguns profissionais, não está levando em conta o contexto de
dificuldades das unidades de saúde.


Avaliação é necessária, mas ela tem que levar em conta o contexto de
dificuldades das unidades.
“A gente sempre discutiu metas assistenciais, mas isso caiu como uma
bomba, porque as pessoas se revoltaram, esse contexto de dificuldades,
não sabem dar resposta, e vem um processo de cobrança, isso é muito
difícil “(Membro de instituição parceira).
“No final do mês eu vou ter que somar essa produtividade, então são
instrumentos que são criados visando melhorar, eu entendo que seja por aí.
(...) Eu entendo na minha cabeça assim, posso estar errada, eu acho que
quem tá no comando de algumas situações, eu acho que eles lidam muito
com o ideal, eu acho que é legal isso, é a função deles, só que a gente lida
com real, e o real aqui na base, por mais que essas pessoas que fazem,
que elaboram, por mais que elas tenham total consciência do que é isso
aqui, mas nem de longe elas tem consciência do que é isso aqui,
entendeu?” (Gerente).
“Eu acho que eles tinham que vir aqui na base e ver as dificuldades daquilo
que eles colocam de implantação pra gente. (...) Eu não sei se as pessoas
pensam nisso lá, né. Quem tenta fazer isso ao pé da letra se desgasta e vai
pra um stress tremendo, e a saúde dela não agüenta, não dá conta. Então
isso tem que ser revisto, sem dúvida nenhuma, senão vai chegar um
momento que você não vai ter pessoal e se tiver ele vai estar doente,
afastado. Uma pena, a gente tem comprometimento, mas a gente tem
limites também” (Gerente).

Em contraponto às críticas apresentadas, membros da coordenação central e de
instituições parceiras nos lembram que, até pouco tempo atrás, nem avaliação de
produção existia no programa e apresentam a política de avaliação existente como
um avanço, parte de um processo maior. É colocada a dificuldade de se avaliar
iniciativas de promoção e a necessidade de utilizarmos os instrumentos que o
programa tem disponível no momento. Argumenta-se ainda que a política de
avaliação vigente é uma forma de verificar se as unidades estão efetivamente
trabalhando.
“Não tinha nenhuma forma de avaliação, nem quantitativa de produção,
comecei a fazer alguns estudos (...) Tinha sido feita aquela avaliação que o
ministério ... que mostrava pouquíssima gente que informava o SIAB, 1 mês
sim, 2 meses não. A produção, quanto mais equipes, menos produção tinha,
uma coisa bem... A gente não tinha esse controle de hoje de saber as
equipes certinhas, de saber quantas unidades eram” (Membro da
coordenação).
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“É uma diretriz da secretaria, porque não tinha, então você tem todo tipo de
auditoria do Ministério Publico, todo mundo cobrando. Cadê a produção, a
gente tá pagando, qual o resultado? (...) Começou-se a analisar indicadores
de resultado mas não o impacto dessas ações na população, mas
minimamente os índices de produção. Que tá havendo muita cobrança, que
realmente é um fato. Essa semana mesmo eu respondi uma demanda de
uma associação de bairro cobrando saber quantas equipes tinham, quantos
profissionais tinham, quantas famílias eram cobertas na região, cobrando
mesmo de 2 unidades. Ai eu fui a partir desse banco de dados olhar a
produção, por exemplo, no trimestre a produção do médico era de 35%,
então a população tem razão quando cobra a meta - 70%, não é nem os
100%, não é nem as 400 consultas por mês das 40 horas da semana ideal
do PSF, você tem 62% que são 25 horas pra atender, 3 consultas marcadas
e uma eventual, isso daria 400 consultas por mês, e mesmo a meta sendo
70% dessas 400, as pessoas tão fazendo 35, 50, tem 10% do enfermeiro, é
realmente absurdo, eu acho.” (Membro da coordenação)
“Você amplia, qualifica pra assistência, amplia pra escuta e pro cuidado,
incorpora a questão dos determinantes sociais... como é que você traz isso
pra se transformar na integralidade na prática, o que fazer? (...) Se a gente
não consegue avaliar minimamente o SIAB, que é um instrumento frágil,
mas é um instrumento de grande utilização das equipes” (Membro de
instituição parceira).
Tem duas coisas que a gente não pode fazer: perguntar pro SIAB o que ele
não pode dar, e deixar de usar o que ele pode. Senão, não tem nem
conversa, vira aquela coisa acadêmica de louco” (Membro de instituição
parceira).

5.4.3 FALTA DE REFERÊNCIA: “SOMOS PORTA DE ENTRADA QUASE SEM SAÍDA”

“Você procurou tanto saber,
você quis tanto saber, e agora
você não pode resolver” (ACS)

A falta de referência também foi destacada pelos profissionais como uma
importante barreira para o trabalho com DSS. A falta de referência para
especialidades foi abordada como fator incremental da demanda na unidade, uma
vez que esta assume funções não pertinentes à atenção primária. Este aumento da
demanda leva, segundo os profissionais, a um desequilíbrio entre a oferta e a
demanda (principal barreira para o trabalho com DSS, segundo os gerentes), o
qual, por sua vez, mantém os profissionais reféns da demanda, não sobrando
tempo ou energia para trabalhos programados. As frases abaixo, de profissionais
de diferentes unidades do PSF, exemplificam esta visão.
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“Assim, a gente gostaria que fosse exatamente como tá lá na
documentação, tudo bonitinho, que desse pra sair, fazer todas as medidas
auxiliares que são pedidas, que a gente gostaria de fazer, de estar mais em
contato com a população, ir dentro da casa né, realmente você... médico de
família, o PSF né, mas assim, às vezes a demanda aqui é muito grande e
não é possível estar saindo tanto pra ter um contato na casa, né, a gente
acaba tendo um contato aqui no Posto de Saúde, mas não numa situação,
assim, de saúde, mas uma questão da pessoa tá doente e está procurando
a unidade pra aqui dentro estar tratando da doença e não estar prevenindo”
(AE).
“Uma das coisas que toma mais o nosso tempo é esse atendimento da
demanda espontânea que a gente não tá contando, né, que lógico, algumas
coisas cabem a nós sim, algumas alterações, mas a maioria não é da nossa
alçada e a gente acaba tendo que resolver. Falta médico no pronto socorro,
tem muitos casos que eles vão pro pronto-socorro e voltam pra cá porque
não tem médico, a gente acaba tendo que responder” (Enfermeiro).
“Hoje na minha unidade não é só posto: ali é manicômio, ali é hospital, tudo
que é emergência. O hospital fica ... super perto. Os pacientes vão a pé.
Tem paciente que mora na entrada do hospital e eles não vão pro hospital,
eles vão pro posto, enfartando, a criança tendo parada respiratória... Então
o posto virou, tá meio desfocado o trabalho do posto” (ACS).
“Eu acho que o que falta é, como eu posso dizer, os hospitais,
especialidades, pronto-socorro, todo esse processo inteiro funcionar de
forma correta, porque se a gente não tivesse na retaguarda funcionando
bem, a gente não consegue fazer realmente programa de prevenção aqui, a
gente tenta, mas todos os dias a gente acaba fazendo atendimento que não
deveria ser feito, entendeu?” (Enfermeiro).
“O maior desafio mesmo é que a UBS se tornou porta de entrada sem
saída. Eu acho isto péssimo, as equipes não terem o que fazer com os
casos que não são da sua alçada, não tem referência, não tem pra onde
mandar, é um absurdo. A pessoa, ela é jogada de um lado pra o outro,
ninguém resolve o problema dela. (...) Tá muito desorganizado. Pra quem é
médico de família, você áa com a batata quente nas mãos, paciente com
câncer quase terminal, coisas assim graves na tua cara, e você tendo que
falar todo dia “Bom dia, boa tarde” pra essa família sem ter resposta pra dar,
sem ter o que fazer” (Gerente).
“Eu tenho medo desse programa virar um programa de medicina pra pobre.
Um médico que é mil e uma utilidades pra você estar evitando o
especialista. Eu acho que a função do PSF é você construir um programa de
atenção primária, não no sentido de primário – simples, mas no sentido que
é primeiro contato. (...) Como é que você vai conseguir ser a porta de
entrada se você tá com a porta de saída fechada” (Médico).
“O PSF a idéia dele mesmo é tirar a unidade de dentro da unidade e trazer
pra comunidade. Sair um pouco das paredes. Mas é o que geralmente
algumas UBS não acontece, por causa da demanda, termina transferindo,
voltando ao inverso: a comunidade pra UBS, e ficando poucos grupos,
poucas palestras” (ACS).
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“Ela disse que o encaminhamento tá fazendo aniversário, um aninho, ela
falou. (...) Eu vou falar o quê? Nada. Não tem o quê falar nessa hora. (...) Só
pedir desculpas” (ACS).
“A dificuldade maior que a gente tem mesmo é dessas especialidades. A
quantidade de vagas que a gente recebe é muito pequena pela demanda
que nós temos. Então isso dificulta pra gente. Por que a população fala “pra
quê que eu vou lá passar se não vai resolver meu problema?” Porque ela
continua com problema. O médico muitas vezes só pode dar o paliativo,
vamos dizer assim. Mas acabou aquela medicação, muitas vezes não pode
tá continuando e ela continua com problema. Quer dizer, a quantidade de
pessoas é muito grande e a gente tenta de todas as maneiras, onde a gente
tem o recurso pra dar, mas precisa um pouco mais, das especialidades.
Tem casos que às vezes demora pra ser resolvido. E quem tá mal, ele não
tá vendo que ele quer esperar, ele fala ‘eu vou morrer primeiro?’ é o que a
gente escuta direto e ‘depois que eu morrer que ceis vão vir com a vaga?’”
(ACS).
Existe, desta maneira, uma competição por tempo e dedicação entre as diferentes
atribuições do profissional PSF.
“Mas é dureza, tem que comprar tênis, elas tem que estar pontualmente na
praça às 7 horas da manhã, puxar o grupo e não sei o quê. Por um lado é
bacana, por conta de vínculo, mas aí elas vêm tudo suada, as vezes umas
querem ir pra casa tomar banho antes de vir trabalhar, e aí perde a reunião,
então é difícil de você conseguir coordenar os 2 trabalhos. Se você cobra
muito, não deixa a menina tomar banho, ela não quer depois mais fazer a
caminhada” (Gerente).
Pra tá restaurando mesmo famílias e o que é legal de tudo isso é que às
vezes parece uma coisa bem banal, mas a gente percebe o importante que
foi praquela pessoa que participou. E como ela vive hoje, depois dessa
participação, então é muito importante esses grupos. Mesmo os agentes
sofrendo, porque sempre a gente acaba sofrendo alguma cobrança de uma
determinada forma. Isso não tem jeito porque sempre a gente acaba se
ocupando de uma coisa e outra fica sem dar pra cumprir. Mas de toda forma
vale a pena” (ACS).
“O que a gente questiona é que tudo que você vai fazer, por mais que seja
um grupo simples de educação alimentar... Você precisa elaborar esse
grupo, você precisa fazer convite, você precisa ir na casa das pessoas,
então tudo isso leva tempo e requer uma dedicação. E pra isso você tem
que deixar as visitas” (ACS).
“No ano passado a gente fez o adote uma criança, mas levou um tempo
muito grande. Por mais que todo mundo se envolveu. Cê tinha que levantar
nome, idade, número do sapato, ir atrás do padrinho, fazer contato, porque
dava uma roupa, um sapato, um brinquedo e um panetone. Você tinha que
levantar padrinho, levantar os números da criança, sem que a família
soubesse. Levou um tempo muito grande. E a produção foi lá embaixo. E
depois a gente levou um crau” (ACS).
“Antigamente a gente tinha prazer em fazer outras coisas, só que o ônus do
tempo vai calejando, vai desgastando. Se você me perguntar hoje se eu sou
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feliz como eu era antes eu vou dizer que não, e eu não tô mentindo. Cansa
realmente, e não é só os pacientes, é o trabalho no geral, é a coordenação
que cobra muito, um lado puxa aqui, o outro puxa ali, você fica que nem um
elastiquinho, sendo puxado por todos os lados. Mas tem ações que são
primordiais, está dentro do PSF e é necessário fazer” (ACS).
Além do desequilíbrio entre oferta e demanda, a falta de referência, muitas vezes,
segundo os profissionais pesquisados, torna o trabalho de prevenção e promoção
da saúde inútil, uma vez que eles só levantam demandas que raramente são
respondidas. As narrativas abaixo exemplificam esta linha de pensamento:
“E eu conheci uma menina de 8 anos, a Sâmara, que a coluna dela, quando
ela nasceu, não fechou, ela nasceu com aquela bolsinha e a mãe é
prostituta e alcoólatra, e a mãe não cuidava dessa menina, ela com 8 anos e
passava com os pezinhos no chão e os bichos estavam comendo ela,
literalmente, os bichos estavam comendo ela. A hora que a gente jogava
água oxigenada, os bichinhos fervia lá dentro, comendo a menina viva. (...)
Mas eu acho que eu não ajudei ela, eu prejudiquei ela. Enquanto ela vivia só
naquele buraco, era o mundo dela, ela conhecia só aquilo, mas de repente
eu levei ela a conhecer que existe um mundo ali fora. (...) Ela falou assim
pra mim “Dona M. eu quero ser professora”. Ela tá com dez anos hoje. E
ficou ali naquele mundo, a escola não aceita, você vai procurar o Atende e o
Atende não atende também. Ceis desculpa, eu não sei se as minhas
colegas concordam comigo, mas é só nome, é só nome, é só pra inglês ver.
Não tem como, cê chega ali e ta tudo barrado, tudo fechado. Isso é só um
exemplo que eu tô contando pra vocês. E a gente cai em depressão” (ACS).
“Elas fizeram um trabalho muito bonito também em relação à saúde ocular
nas escolas, aplicando os testes. Só que aí o trabalho não frutificou porque
as mães continuavam sem dinheiro pra comprar óculos. Não tem
oftalmologista na rede. Aí criou um outro tipo de ansiedade, que não teve
pra onde mandar as crianças que de fato você reconhecia que tinham uma
deficiência visual. Também esse é um trabalho que desanimou um pouco”
(Gerente).
“Porque muitas vezes o usuário tem necessidade de um exame ou de uma
especialidade, e é muito difícil encontrar. Quando encontra, demora meses
– às vezes até um ano para achar aquela especialidade. Então, se tivesse
mais perto, mais direção de onde mandar o usuário fazer um exame, a
passar num especialista, já melhorava bastante. E se fosse um pouco mais
rápido, porquê muitas vezes a gente tem um paciente que acaba indo à
óbito por falta de uma direção. Porquê tudo demora muito. Isso me deixa um
pouco chateada. Fico muito triste porque você está fazendo um trabalho ali,
uma prevenção. Você corre atrás, orienta – por que nosso trabalho é
orientação e prevenção. Então se você faz uma prevenção e uma
orientação, a pessoa busca. Só que ela não encontra” (ACS).
“Ah! Você vem aqui na minha casa, mas eu chego lá no posto e não
consigo nada mesmo. O que você vem fazer na minha casa? Isso a gente
escuta muito” (ACS).
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5.4.4 STRESS E COBRANÇA: “A GRANDE FRUSTRAÇÃO É A EXPECTATIVA”
“Como se as equipes fossem salvadoras. A
grande frustração é a expectativa. (...) Todo
mundo se perde. Não tem quem te apóie.”
(Membro de instituição parceira)

O stress e a cobrança foram temas que apareceram na primeira fase de coleta de
dados, em conversas paralelas que tivemos com os gerentes das unidades. As
reuniões nas supervisões (local de coleta de dados) eram, em sua maioria tensas.
Muitas delas tinham discussões e mais de uma vez gerentes choraram. Nas
conversas com alguns gerentes sempre apareceram desabafos e grandes
descontentamentos. O tema ‘stress e cobrança’ também apareceu na questão do
questionário sobre a principal desvantagem do PSF. Na coleta de dados com os
profissionais envolvidos no trabalho com DSS, o tema Stress reaparece como uma
importante barreira para o trabalho com DSS.
Segundo estes profissionais, por um lado (1) a cobrança da população e da
coordenação, (2) a violência do dia-a-dia do trabalho, (3) a exposição à tristeza e ao
sofrimento (4) a falta de material para o trabalho e (5) a falta de apoio, geram stress
nos profissionais, que ficam sem energia para trabalhar com DSS. Por outro lado, a
própria dificuldade de se trabalhar com DSS aparece como um foco gerador de
stress e angústia nos profissionais do PSF. Esta linha de pensamento está
exemplificada nas narrativas a seguir.


Sensação de impotência e frustração por não conseguir trabalhar com DSS
“Isso que ela falou, que ela acabou entrando em depressão, entra naquilo
que eu menos gosto no PSF, que tem muita gente que tem limitação, tanto
da nossa parte, quanto da UBS, quanto da equipe ‘até aqui você vai, agora
é a família’. Ele tem uma família totalmente desestruturada que você sabe
que não vai conseguir, e que você fica lá de mãos atadas sem poder fazer
nada” (ACS).
“Na unidade em que eu trabalho, muitas pessoas ficaram doentes e tomam
anti-depressivos. A USP vai até fazer um trabalho psicológico marcado …
porque a gente via muita coisa errada e fora do nosso alcance resolver. E
ninguém ensinava para a gente como resolver, como sair daquela situação.
Por isso deveria ter parceria” (ACS).
“Eu acho que aqui a gente tá cumprindo, eu digo que a gente faz às vezes
além, porque a gente lida com situações frustrantes, não só a questão da
saúde, né. Não adianta você cuidar de uma pessoa que ta frágil, doente, se
tem outras questões envolvidas, e até no conselho gestor a gente procura
discutir com a população quando a gente faz seleção de agente, qual o
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papel da unidade básica, cuidar da saúde, prevenir, fazer promoção, nas
outras coisas que estão ao redor e que interferem na saúde, né, habitação,
educação, moradia, porque tem pessoas que vê que a unidade tem que
resolver. Uma cesta básica, um telhado que tá caindo, eu acho que a gente
faz além até. Eu acho que a isso causa muito stress, as pessoas se sentem
frustradas, porque você encaminha dependendo da situação pra Sabesp,
por que a família dependendo da situação não tem dinheiro pra pagar, e que
tem uma história que todos os relógios de água estavam ligados na casa
dela, aí depois dividiram, aí você explica toda situação, que tem 3
deficientes mentais na casa, a pessoa não tem condições de pagar, aí o que
você faz? Vamos parcelar, mas a pessoa não tem renda, ela não tem
documento, ela não tem nada. (...) Então eu acho que a gente faz bastante,
mas mesmo assim fica se sentindo frustrado, porque deveria ter mais
parcerias” (Gerente).


Gerente: pode cobrar, mas tem que dar suporte também.
“Porque só cobrança não ajuda. Nesse momento, a gente tá precisando de
um pouco de colo, entendeu? Porque não dá, a gente, eles tão, é assim, o
que dizem pra gente é assim: “Mas tem que cobrar.” Mas não é só isso. Não
é só isso. Eu posso tá fazendo 5 atividades, e cobram 5, só que se uma
atividade tem problema, tudo que eu fiz não valeu nada. Então isso não é
legal. Então, que pudessem incentivar, mostrar outras coisas, sabe, fazer
um trabalho mais com a unidade. Eu gostaria muito, sabe” (Gerente).
“Você tem que ter uma paixão pela saúde pública, não adianta. Porque as
dificuldades são muito grandes no nosso dia a dia. (...) Se você não tem um
envolvimento com a coordenação, com a supervisão, com o parceiro, dando
capacitação, dando supervisão pro gerente, uma supervisão, eu tô dizendo,
não é uma coisa: “faça isso”. (...) Precisa chorar, precisa colocar os
problemas, porque não agüenta. (...) Tem que ter também uma
sensibilização das autoridades pra nos dar esse suporte. Porque não
adianta colocar carga e não ajudar. A queixa da equipe agora tá sendo
essa... Eu tô tentando levar as coisas pra que não se desmotivem. Aí um
fala assim: “Ninguém valoriza o nosso trabalho, porque que a gente vai fazer
isso?” (...) E isso acarreta muita coisa, né. (...) O gerente precisa desse
suporte. O Gerente, ele é um funcionário como qualquer um, e ele precisa
ter visão do que ele pode fazer, e ter o suporte também. Não sei se é o
parceiro que tem que dar, se a secretaria, alguém precisa dar, senão a coisa
não vai” (Gerente).
“Olha, o que existe é a ouvidoria, a ouvidoria pro paciente. Então vem
queixa da secretaria, queixa da supervisão, queixa da unidade. (...) Então
isso tá sendo, eu não tô gostando disso. Eu gostaria que tivesse uma
ouvidoria pra nós também” (Gerente).
“A cobrança é muito grande e aí a população, às vezes, está insatisfeita
porque alguém respondeu torto pra ela, e ela quer ser ouvida. (...) Tem
coisas que acaba ficando e eu não consigo responder. (...) Eu tô muito
estressada, tem hora que eu preciso tomar um calmantezinho pra poder
tocá, é muita coisa, muita coisa. É uma cobrança natural que é do
programa, que é da situação... A gente começa a discutir uma coisa, tô
discutindo o agendamento, daí um pouco o médico falta na farmácia, daí a
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pouco estourou um cano no banheiro, tem que correr ligar pra manutenção,
você não consegue falar ... e assim, muita correria e aí vêm não porque eu
marquei uma palestra, é verdade você marcou, eu sei disso, mas agora
chegou as atas novas. (...) Eu tenho que checar ponto, checar o horário,
tenho que cobrar o horário, se você cobra muito duro, o funcionário começa
a boicotar, então você tem que ter muito tato com o funcionário, você tem
que fazer a coisa fluir de uma forma que tem que cumprir com metas,
prazos, datas e por um outro lado, respeitar o profissional, porque ele
também se estressa, ele também se irrita, ele também tá cansado, é
complicado. (...) Tá demais, todos os gerentes têm reclamado, é muita
coisa, muita coisa. Gerenciar uma unidade não é fácil” (Gerente).
“Às vezes eu me desmotivo um pouco porque eu vejo tanta coisa incoerente
com a realidade que a gente tá vivendo, que eu me desmotivo. (...) Você
para e pensa, meu Deus, mas eu motivo, motivo, motivo, mas só que depois
que retorno essa motivação toda tem? Não tem, parece que ninguém ouve a
gente, parece que... o gerente é uma pessoa só com milhões de cobranças
que vêm de um lado, vêm de outro. A população cobra, cobra a
coordenação do PSF, cobra se cumpre e cobra, cobra, cobra, daí a
secretaria cobra mais alguma coisa, daí a supervisão cobra outra, e mais
não sei quem cobra, cobra e dai você fica com tudo isso, eu chego a ficar
com tontura às vezes, fui no cardiologista ontem, eu preciso me cuidar, eu
preciso viver com prazer e não tô conseguindo fazer meu trabalho com
prazer, porque é muito stress, muita demanda e a cobrança continua”
(Gerente).


400 toneladas nas costas do ACS
“Vem da coordenação lá não sei daonde, que eu nem conheço, e ele vem
esmagando o outro, que vem esmagando o outro e quando chega em nós, a
gente já não agüenta a pressão é 400 toneladas nas costas da gente”
(ACS).
“Na minha unidade tem, acho que cinco agentes comunitários afastados
com depressão. Eu a cada dificuldade, eu procuro fazer um desafio pra
mim, eu vou, eu vou conseguir, mas há momentos assim que...” (ACS).
“O programa é muito bonito, mas eu acho que tinha que ter um peso menor,
levar em consideração que nós somos seres humanos, somos gente, nós
temos os nossos momentos também” (ACS).
“Tem dia que é muita pressão, é muita coisa. (...) O suporte pro agente
comunitário eles não dão, eles não dão valor. (...) Tá com stress o médico
ele não vai trabalhar, porque ele é médico. A enfermeira também. Mas vai o
agente comunitário falar “eu tô estressado, eu não tô agüentando, eu tô com
problema até aqui”, é difícil alguém da equipe sentar e ouvir você. Porque
sempre tem muita cobrança, muito papel. Cê vai justificar o quê? Que cê
tava estressada?” (ACS).
“É o excesso de cobrança, a parte administrativa é um trabalho burocrático
que não aparece. Então você se mata, o trabalho não aparece e a gente
não é valorizada, e eles também não descontam o tempo que você fica
preenchendo essa papelada. É muito papel” (ACS).
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Violência – Dia-a-dia do ACS
“Eu tenho medo de mostrar pra eles o meu medo. Demonstrar pra eles o
pavor que eu tenho. Por que quando eu vi, eu não sabia o que fazer. Você
fica gelado, porque às vezes você paga por saber demais. Tinha um
menininho de 10 anos, ele tava freqüentando a casa de um traficante e a
mãe dele pegou esse moleque e sambou. A bandidagem todinha reuniu e
veio pra pegar a mãe, porque a mãe tava proibindo o menino de ir lá. E se
eu entrar e a polícia chegar? Eles vão achar que fui eu. Ai eu dei meia volta,
andei e a criançada falando “a policia tá vindo, a policia tá vindo”. Aí a mãe
tava chorando, eu perguntei pra mãe “o quê que aconteceu?”. Eu não
interferi. Até que a policia realmente veio e eles se espalharam tudo e
graças a Deus não aconteceu nada, porque eles poderiam achar que era
eu. Porque ao mesmo tempo que eles confiam em nós, eles têm medo de
nós também” (ACS).
“Eu fui fazer o cartão do SUS, começa a pedir todos os documentos. Eu não
fiz o deles, porque dá de um ser preso, vai falar que fui eu que entreguei”
(ACS).
“Eu já tive esse problema, porque geralmente eles moram escondido. Eles
moram em alguma casa e lá nos fundos eles têm uma visão boa, ampla, do
bairro, porque eles comandam tudo. Aí a menina falou assim, “aí o fulano tá
aí, você não vai fazer o cartão dele?”, eu falei “ah, eu faço”. Então eu
aproveitei a oportunidade. Porque fica difícil você chegar falando “você tem
que fazer o cartão”. Se você cadastra, vai pegar os dados dele, muito
íntimos” (ACS).
“Na minha micro é só viela, não tem uma rua, é só vielinha. Se a polícia vem
atirando nos bandido pega nós no meio. Eles proibiram agora a gente de
andar de tamanco. A gente não pode andar de sandalinha, porque cê corre
o risco de cair e quebrar a perna. Mas eles não te dão nada pra não levar
uma bala na cabeça” (ACS).
“Eu tô com um quintal de 7 casas. E teve uma fuga de um presídio que eu
nem sei onde é, e nesse quintal tem quatro que fugiu desse presídio. E
nesse quintal eu tenho 2 menor de 1 ano, tem um HIV, e uma gestante e
tenho 4 hipertensos. São todos prioridades. Eu fui falar pra minha gerente
que eu tô com medo desse quintal, mas você tem que ir, são prioridades,
você tem que fazer, são sete casas. Aí eu falei pra ela “eu só vou, se você
for comigo, sozinha eu não vou”. E ela “eu não posso largar meu trabalho na
unidade pra fazer visita com você”. “Eu não vou, porque eu moro aqui, eu
tenho três filhos. E eu não vou expor minha família ao perigo” (ACS).
“Quanto à mim, eu costumo dizer: já estou no PSF há cinco anos (...) eu
comparo o PSF com um carneirinho bem bonito, lindo, bem peludinho, e que
com o passar do tempo, cada um foi arrancando o pelinho dele. E ele só
tem pelo na cauda – e aí? Nós vamos deixar o bichinho perder o pelinho da
cauda? A turma fala que eu sou festeira - não é que eu sou festeira. A gente
tem tanta doença. Orientar é bom. A gente vibra quando consegue trazer
aquela família para o nosso lado. Mas por excessos de papel, aqueles
grupos que nós fazíamos de auto-estima com as crianças ... Os jovens de
hoje não querem fazer companhia ao idoso, então a gente vê aquele idoso
afastado. E a criança é a mesma coisa: ela sofre porque não sabe se
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defender. Então eu gosto de trabalhar com auto-estima e eu deixei muito
isso por causa da burocracia dos papéis. Então meu carneirinho está
pendurado pelo rabo” (ACS).


A gente se cansa de ver tristeza
“A gente se cansa de ver tristeza, esse bairro é muito triste, triste de coisas
ruins que tá acontecendo na família, né, aí a gente pede ajuda pra
psicóloga, tem uma psicóloga aqui no posto que dá uma aliviada no grupo
pra gente poder caminhar, e fora que a gente também aprendeu a não
trazer todos os problemas externos pra gente, não dá, não dá, porque você
não ajuda eles, você deixa de ser PSF, você começa a trazer os problemas
aí você não ajuda, e não pode se envolver, se envolver assim, não se
envolver é impossível, você acaba se envolvendo um pouco, mas não pode
deixar que este envolvimento interfira na conduta, no que você vai orientar,
ou se você não é a pessoa indicada pra orientar, pra quem você vai
encaminhar, que possa orientar” (Enfermeiro).
“Eu também acho que falha um pouco, o profissional do programa saúde da
família, ele tinha que ter um apoio psicológico, porque você vê coisas que
você não acredita que exista” (Médico).



Falta de material para trabalho
“Doação. Eu dou da minha casa, a outra doa da casa dela, a outra traz
alguma coisa da casa dela, faz vaquinha e assim a gente vai levando.
Precisa de carteirinha? Aí não tem dinheiro, precisa de aparelho de PA? Aí
eu trago o meu da minha casa. Eu preciso de “esteto”, é o meu da minha
casa, entendeu? Às vezes eu to na rebeldia e eu falo assim, não vou trazer
nada, né. Eles têm que me dar o mínimo, o mínimo, cê vê olha, eu tinha
criança hoje das oito horas pra atender, comecei a atender às nove e meia
porque eu tô sem balança. (...) como é que eu faço, tudo eu me baseio no
peso do bebê. Pra exame físico eu não tenho balança, não tenho sala,
então assim é complicado, onde a gente vai? Manobra daqui, manobra de lá
que não deveria, porque você acaba se estressando, você atende meio que
cansada, né, as vezes você passa meio que uma angústia pro cliente, e ele
também tá angustiado, porque ele vem com um problema da casa dele e
encontra um profissional com problema, é desagradável” (Enfermeiro).



Suga tudo que é seu
“O que eu menos gosto? Vou pensar. O que eu menos gosto é da
solicitação o tempo todo do paciente. O tempo todo tá batendo na sua porta,
você vai no banheiro, ele vai atrás de você, você vai na cozinha, ele vai
atrás de você, você está no carro indo embora, ele tá lá falando do remédio,
falando da consulta e ela não entende que você tem o seu tempo pessoal,
que você é uma pessoa, que tem filho, que você tem sua vida, não entende.
Eles acham que você é totalmente pra eles. Acho que é essa coisa de sugar
tudo o que é seu, todas essas energias eles sugam” (Enfermeiro).
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Trabalhar com a população não é fácil
“Sabe, que eu acho assim, é estressante? É, eu digo, repito, trabalhar com a
população não é fácil. Como eu te falei, eles chegam aqui às vezes só pra
agredir você. Só que se você for retribuir você já quebra todo o objetivo, a
finalidade de você ta aqui, que não é essa a finalidade. É de você tá
orientando e ajudando essa população que precisa” (AE).
“E esse pai chegou e tinha muita gente na vacinação à tarde, ele queria ser
atendido antes, ficava aqui em cima, ele veio aqui me chamar, começou a
dizer no corredor que as funcionárias eram vagabundas, que estavam
demorando muito, gritando assim. Eu não admito isso. Ai eu entrei, as
meninas estavam nervosas, dando vacina pra bebê, até de 2 meses. Elas
estavam querendo chorar, você entendeu? E ele gritando lá fora. Aí eu falei
para elas assim: “Calma, o que está acontecendo?” “Não, ele não quer
esperar.” (...) Aí ele disse: “Eu conheço o Serra, e conheço tal pessoa e eu
vou fazer isso e aquilo...” Então, essa ameaça existe em todo momento. (...)
Eu não sou vagabunda, e eu não gosto que me ameacem. Com isso, neste
momento tá sendo um horror. Todo dia, toda hora pessoas que vêm e te
intimidam. (...) Então eu não admito isso, isso tá me cansando, sabe. E os
funcionários também. Então assim é muita tarefa, muita coisa e tem isso
aí...” (Gerente).
“E assim, eles chegam na nossa unidade, hoje tem o cartão do SUS,
demora mais um pouquinho na farmácia, chega lá, quebra o pau, tá sendo
muito difícil, você ouve muita reclamação. (...) Mas assim, a gente tá
tentando não levar em consideração, porque você pira. Eu era uma que eu
tava enlouquecida” (ACS).

5.5 O TRABALHO COM DSS NO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:
PERTINÊNCIA EM CHEQUE
Você tem que acreditar que isso
modifica a qualidade de vida da
população” (Gerente)

Afinal, devemos trabalhar com DSS no contexto do PSF? Esta foi uma das
questões que indagamos para os profissionais envolvidos no trabalho com DSS,
membros da coordenação e membros das instituições parceiras. Como retorno,
obtivemos cinco categorias de resposta, sumarizadas no quadro 13.
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QUADRO 13 - VISÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF SOBRE A PERTINÊNCIA DE SE
TRABALHAR COM DSS NO CONTEXTO DO PROGRAMA

A primeira categoria de resposta (devemos) está associada a uma visão holística
da saúde, a qual inclui seus determinantes sociais e implica na responsabilidade do
setor saúde em agir de forma integral. Entende-se que o PSF não só pode como
deve trabalhar com DSS. Essa opção de resposta passa pelo conhecimento
técnico-político da ampla determinação do processo saúde-doença. Se pressupõe
que, pelo fato de ser a saúde determinada socialmente, é necessária a intervenção
no meio social por parte daqueles responsáveis ou interessados em sua promoção.
A ausência de iniciativas de trabalho focadas nos DSS representa, nesta
perspectiva, um distanciamento do princípio da eqüidade. Advoga-se por um
sistema de saúde acessível, com foco na atenção primária, de base comunitária,
com participação efetiva da população, onde o empoderamento comunitário é peça
chave para o processo de assumir controle sobre a própria saúde e seus
determinantes. Esta linha de argumentação é central ao campo da promoção da
saúde e ao movimento da reforma sanitária. Ela traz a noção fundamental do
imperativo ético pela eqüidade e a problematização do reducionismo da assistência
médica, porém corre o risco de ficar na superficialidade das intenções e
desconsiderar o significado prático de suas proposições para o setor saúde e os
serviços que presta. Como exemplo desta categoria, escolhemos as narrativas
abaixo:
“Porque a saúde não depende só de medicamento, da consulta e do
diagnóstico médico, mas depende de alimentação, de moradia, qualidade de
vida, o enfrentamento que a pessoa tem com as situações que vive...”
(Enfermeiro).
“O principal é o social mesmo, porque a partir do momento que o
trabalhador, a mãe de família, ela tem o que comer em casa, ela adoece
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menos, ela tem menos problemas psicológicos, ela precisa menos de
antidepressivo, ela procura menos o posto, porque ela tem o que comer
adoece menos, ela, os filhos, o marido” (Médico).
“Quando você acredita no PSF, quando você acredita na prevenção a gente
melhora a qualidade de vida e de saúde desse povo. Paralelamente, você
organizando esse povo pra reivindicar do poder público um melhor
atendimento e pra se auto-responsabilizar com a sua saúde... Eu costumo
dizer que a saúde não tem poder de polícia, e não é pra ter, mas assim a
saúde tem que ter um conhecimento, ela tem que ser acessível pra
população” (Gerente).
“Esse momento de troca foi muito bom. Voltei na minha cabeça aos tempos
antigos com a que a gente discutia muito a questão de determinantes
sociais de saúde, discussões homéricas, modelo natural... E hoje, você
trazendo os determinantes sociais, eu fiz um recorte na minha cabeça,
daquela época que a gente brigava, “não, não é só isso, é aquilo e aquele
outro”, então. E como isso é um dandan, como dizem os japoneses, a gente
sabe que tem trabalhar com eles e como fazer” (Membro de instituição
parceira).
“Ser ACS, tem que sair desafiando algumas coisas, entendeu? O PSF, o
que é? É exclusão? Não! Ele é incluir, inserir as pessoas na sociedade. Tem
exceção de pessoas? Não! … Tem que ser igualdade mesmo” (ACS).
“Acho que vocês citaram coisas como prioritário. O que é o PSF é uma
estratégia estruturante, mudança de modelo, entra pra fazer, vem de onde,
antiga, lá da promoção da saúde, as cartas, traz no seu embasamento o
estilo de vida, moram, trabalham, isso tem que ser valorizado. Política como
um programa, fazer a promoção, a prevenção, a assistência, a reabilitação”
(Membro de instituição parceira).
“Acho que ele (o PSF) tem que cumprir as diretrizes para qual ele foi criado,
que é organizar a atenção básica ... ser uma referência para a região ... e
resolver as iniqüidades.” (Membro da coordenação central)
A segunda categoria de resposta (é inevitável) está associada à prática do dia-a-dia
do PSF e à visão de que os profissionais do PSF estão inevitavelmente tendo que
lidar no seu cotidiano de trabalho com os DSS das comunidades que atuam. É uma
imposição vinda da realidade. Ela está entranhada nas conseqüências do modelo
PSF, centrado no território e na formação do vínculo profissional/comunidade. Essa
perspectiva advoga que o modelo PSF foi concebido para criar uma relação, entre
os profissionais e comunidade, que expõe os problemas sociais e faz dos
profissionais participantes de uma escuta ampliada10, a qual se confunde com as
demais demandas da população e engrossa o caldo da falta de referência do
sistema de saúde. Sem referência, o trabalho com DSS ocorre na forma de reações
mais ou menos articuladas de profissionais em contato direto com a demanda
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Aludindo ao conceito de Clinica Ampliada de Gastão Wagner de Sousa Campos.
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social, os quais se sentem na obrigação moral de responder às demandas que
encontram. A moral, nesta linha de argumentação, diferentemente da primeira linha
de argumentação, é advinda da prática, da relação com a comunidade e da
impossibilidade de se mostrar indiferente à realidade exposta, em virtude do próprio
modelo PSF, que leva o profissional à comunidade, dentro das casas das pessoas
e promove a construção do vínculo. Essa obrigação moral não passa,
necessariamente, por um conhecimento técnico-político da ampla determinação do
processo saúde doença, embora possa contemplá-lo. Assinalando a necessidade
do trabalho com DSS na atenção primária como demanda manifesta e a
incompletude do PSF e do SUS (que foram concebidos para incluir o trabalho com
DSS, mas que não conseguiram incluí-lo de fato na programação de seus serviços),
esta linha de argumentação aponta para o imediatismo das respostas à
determinação social da saúde. Nesta lógica, respostas não programáticas e não
necessariamente coerentes com o princípio da eqüidade em saúde surgem como
respostas possíveis e reativas ao contexto de implementação do PSF do município
de São Paulo. Para concretizar melhor o entendimento desta categoria, escolhemos
as narrativas abaixo:
“Só que às vezes eles não entendem quando a gente briga pelas pessoas,
briga pelas coisas. (...) Uma coisa é você estar ali no posto recebendo.
Outra coisa é você ir na casa da pessoa, entrar, ver como ela vive. Então
não tem como não brigar por aquela pessoa. É isso que eles não entendem”
(ACS).
“Eles acham que o agente comunitário tem que ter a mesma frieza, coisa
que não acontece comigo, acaba não acontecendo com nenhum de nós.
Você acaba se envolvendo” (ACS).
“Eu acho que a principal dificuldade que a gente tem é, por exemplo, vir a
mãe com uma criança, uma criança com amidalite, ela tem uma resistência
com a medicação que tem na cesta básica do ministério da saúde e você ter
que prescrever uma medicação que de repente foge do que é o padrão e
aquela mãe vira pra você e fala que não tem como comprar, é você começar
um tratamento com um diabético, sabendo que ele tem que comer a cada 3
horas, que ele é insulina dependente, e você vai na casa dele e ele não tem
o que comer. Então eu acho que o principal problema é o social que essas
pessoas passam, o desemprego, a falta da estrutura familiar que eles não
têm” (Médico).
“E aí, você é ser humano, como você dorme? Não dorme. Não é minha
atribuição, mas acaba sendo! Saber que uma criança está sendo
espancada” (ACS).
“Pro próprio agente comunitário, ele mora na área que ele atua no mínimo
há dois anos. (...) Tem pessoas que moram há dez, vinte anos, uma vida
inteira, mas nunca tiveram contato com o sofrimento das pessoas, nunca
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tiveram contato com situações extremas. E trazem sofrimento muito grande.
As equipes são chamadas a partilhar com as famílias essas questões.
Quando eles partilham, quando eles acolhem, quando eles ouvem, eu vejo
uma grande angústia, isso também é um dos grandes fatores que gera o
afastamento das pessoas do PSF. Porque a partir do momento que elas
estabelecem vínculo e sabem dos problemas, elas querem resolver, elas
sentem uma responsabilidade de minimamente conseguir reduzir um pouco
daquele sofrimento. Ninguém da academia não passou pra fazer essa
discussão” (Membro de Instituição parceira).
“Você vê aquele garoto que sai da escola e começa a beber, usar droga
porque ele não tem trabalho, não tem oportunidade - Ninguém abriu as
portas pra ele. Você vê o pai de família passando fome – quantas vezes nós
fizemos cesta básica? Várias vezes. Roupa de criança, fizemos vaquinha de
dinheiro. Quantas vezes? ... Porque é difícil ir na casa de uma pessoa, ver e
não tirar de dentro da sua casa” (ACS).
A terceira categoria de resposta (não sei) é a da incerteza, onde não está claro se é
papel do PSF ou não trabalhar com DSS. Essa opção de resposta expõe o estado
de duplo dilema do trabalho com DSS no âmbito do PSF, o qual é vivenciado por
profissionais do programa de forma conflituosa e estressante. A dúvida se faz
presente mesmo entre os profissionais das unidades que realizam este trabalho
com maior intensidade. O duplo dilema compõe a construção da opinião subjetiva
individual de cada profissional do programa sobre qual deveria ser a função do PSF
e engloba também o entendimento das normas, diretrizes, princípios e objetivos do
programa, integrando um plano teoricamente mais objetivo, sobre qual é a função
do PSF segundo sua coordenação. Assim, ao mesmo tempo em que permeia todas
as linhas de argumentação anteriores como dilema não resolvido, esta categoria de
resposta expõe a falta de clareza da coordenação do programa sobre o lidar com
DSS no âmbito do PSF. Como exemplos desta categoria, escolhemos as narrativas
abaixo:
“O PSF está dado como uma questão da promoção, mas não se tem clareza
de como fazer. Há pessoas que acham que a instituição de saúde é quem
tem que dar conta das questões intersetoriais. E tem gente que acha que a
saúde tem que dar conta da saúde, que o intersetorial é que tem que
despertar pra se agregar à saúde. Mas essas conversas são difíceis, por
exemplo, há quem recrimine que a unidade tenha grupo de artesanato,
porque quem deveria ter grupo de artesanato era uma outra instância. O
agente comunitário não deveria perder tempo fazendo grupo de artesanato,
ele deveria indicar o local que faz. A agente comunitária, não deveria ela
estar fazendo a prática corporal, deveria ter alguém, um educador físico que
viesse, que fizesse isso. Por exemplo, alfabetização, tem um grupinho da
equipe preta que identificou um número muito grande mulheres analfabetas
e que então quer bolar um grupo de alfabetização, a equipe preta que é aqui
da nossa, aqui da favela ..., e aí tem gente questionando, por que vai
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alfabetizar, porque é o agente comunitário que vai alfabetizar, porque não é
a Educação? Porque tem o MOVA, tem não sei o que, tem vários projetos
de alfabetização, porque a saúde vai alfabetizar o adulto? Então, nesse
conflito assim, se a gente faz ou se não faz a gente tem feito. Mas a gente
também não tem clareza. .... Eu acho que pro gerente é difícil, é difícil
porque a gente não tem clareza de como é que a região quer fazer esse
trabalho, e se é que quer fazer. Então as iniciativas são individuais”
(Gerente).
“Muitos valorizam o trabalho da gente. Mas tem o aspecto negativo da gente
fazer esse tipo de coisa, porque depois a cobrança é redobrada em cima da
gente. O que a gente deveria tá fazendo na rua, a gente deixou de fazer pra
estar fazendo alguma coisa nesse sentido. O casamento comunitário foi na
nossa unidade. Então a gente deixou de fazer as visitas pra organizar o
casamento. Aí, depois a cobrança em cima da gente do que não foi feito, aí
a gente falou “valeu a pena?”. Pra comunidade sim, mas pra gente, depois,
pinta uma dúvida” (ACS).
A quarta categoria de resposta (não devemos) está relacionada ao entendimento de
que o PSF não deve (dado o seu contexto de dificuldade) trabalhar com DSS neste
momento. Essa opção de resposta, apesar de contrária ao trabalho com DSS no
âmbito do PSF, não é fundamentalmente contra o trabalho com DSS no âmbito da
atenção primária, não se faz necessariamente contrária ao imperativo ético da
eqüidade e nem desconsidera a necessidade de se trabalhar com DSS, porém,
neste momento, não atribui ao PSF esta função. Esta linha de argumentação expõe
a crescente demanda por assistência médica e a singularidade do setor saúde
como prestador de serviços para atender esta demanda. Acredita-se que a
ampliação das funções do setor saúde (para além do cuidado com a doença), neste
momento, em que não se consegue atender à demanda já existente no setor,
contribui para uma precarização dos serviços de saúde, que não conseguem trazer
resolutividade para nenhuma de suas funções e nem qualificar seus profissionais
para futuras demandas. Preservando o compromisso com o imperativo ético da
eqüidade, nesta linha de argumentação, o trabalho com DSS, intrinsecamente
intersetorial, não passaria necessariamente pela liderança do setor saúde, mas se
faria presente no setor enquanto prestação de serviço assistencial e preventivo
acessível e, na medida do possível, conectado com os demais setores sociais.
Nesta perspectiva, em última instância, a ampliação das funções dos profissionais
do PSF para o trabalho com DSS acabaria por desfavorecer a eqüidade social, uma
vez que comprometeria a prestação dos serviços singulares do setor saúde para a
população menos favorecida (SUS dependente). Como exemplos desta categoria,
escolhemos as narrativas abaixo:
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“Mas eu tenho uma certa preocupação da questão da assistência da saúde,
que a gente não pode perder, a assistência é fundamental. O que a gente
consegue fazer hoje precisa incorporar a uma boa assistência resolutiva, na
hora de curar, tratar, diagnosticar, sim, os outros processos. A gente não
pode esquecer da atenção. Mesmo incorporando as redes, avançando. O
que periga um pouquinho é que a gente não tá nem conseguindo fazer a
promoção e a assistência esteja complicado. Então, talvez, não sei que
medida a gente está avançando demais nisso. Porque a gente não tem
pessoas formadas, a assistência tá com problema também, se for só a
promoção, era uma coisa. Agora, dentro do setor saúde, você ter uma
assistência que não está extremamente qualificada é muito mais
problemático do que as outras questões. Promoção, você pode fazer em
outros setores, não precisa ter todos os determinantes do setor saúde.
Agora, cuidar de doença, das pessoas doentes, só o setor saúde pode
fazer” (Membro de instituição parceira).
“Existe uma coisa em todas as unidades: aqueles pontos que são bons e
são de nossa categoria, nossa alçada. Existe coisa que também pode ser
bom, mas já não cabe tanto ao PSF. Por exemplo, no caso delas. Organizar
o casamento comunitário já não tem nada a ver com o ACS, isso aí já tá
fugindo da função do ACS, porque a gente começa a se envolver muito com
o problema social, parece uma bola de neve. Começa a crescer, crescer,
crescer, e a gente perde o controle da situação. Porque nós já somos
cobrados de tudo. Se a gente arranjar uma função a mais, aí que a coisa
fica pesada. Esses grupos de ajuda, eu acho muito importante, nós temos
terapia ocupacional, são três vezes por semana e ajuda muito as pessoas,
mas aí tá dentro mesmo do PSF, já é coisa da saúde. Não dá pra gente
fugir. Igual à cobrança em cima de vocês. Pra população foi legal aquilo que
vocês fizeram, ajudou, mas pra coordenação, de uma forma geral, foi uma
coisa que fugiu” (ACS).
“Determinantes sociais, lidar com a realidade é muito duro. Um agente falou
a seguinte frase: ‘eu vivo a realidade’, mas eles vivem. Qual é o limite? Nós
estamos resolvendo os problemas de alguém? O setor saúde tem ações
determinadas. Não sei se a gente não está se perdendo. O vínculo é
escutar, é tentar compreender e criar possibilidade. Quais são os limites?
Nós sempre vamos nos frustrar muito. Crianças, o limite está dado. Não tá
na nossa possibilidade. O cara mora nos outros setores também. É o
compromisso desses setores, é muito além, tudo que está na saúde são
conseqüências do modo de vida das pessoas” (Membro de instituição
parceira).
“Eu acho que tinha que ser visto bem com olhar de direcionar em cima da
necessidade básica dessa população a princípio. Porque o PSF, a gente
fala de prevenção, só que a gente também tem o doente, ele tá doente, a
população tá doente, eu acho que a gente tem que fazer a prevenção, mas
a gente não pode esquecer do curativo porque ele taí. O doente tá crônico,
ele precisa de cuidado e às vezes a gente não consegue dar muita ajuda aí
porque essas questões dos exames de alto custo, das especialidades que é
muito sofrido na região por ser uma região carente, por falta de acesso do
profissional, porque ele acha que é distante, tudo isso influencia” (Gerente).
“Fica se desgastando, vai entrar em depressão, com coisa que não compete
ao agente comunitário. E ai o que acontece: você faz, o outro acha que não
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é serviço dele, “ah! mas a fulana faz, por que você que é da minha área,
você não vai fazer?” Acaba sobrecarregando um outro agente comunitário”
(ACS).
A quinta categoria de resposta (não é possível) é o entendimento de que não é
possível verdadeiramente se trabalhar com os DSS no PSF, por que os DSS estão
ligados a problemas de raízes econômicas, de forma que esta batalha teria que ser
traçada em outro nível. Essa opção de resposta, assim como a anterior, é contrária ao
trabalho com DSS no âmbito do PSF, mas não é contrária ao imperativo ético da
eqüidade. Nesta linha de argumentação, advoga-se pela necessidade de se trabalhar
com DSS, porém não se acredita na sua viabilidade no âmbito da atenção primária.
Essa linha de argumentação parte de uma concepção de poder centralizador, baseado
na lógica marxista, que assume não ser possível viabilizar qualquer mudança social na
perspectiva da eqüidade através de intervenções pontuais que não alteram as
condições estruturais de distribuição de poder na sociedade. Aponta-se para a
necessidade de trabalhar as causas das causas e a impossibilidade de fazê-lo no nível
local. Como exemplos desta categoria, escolhemos as narrativas abaixo:
“Inclusive você conhece o meu ponto de vista com a briga com o
Documento Norteador, pra aceitar essa coisa de interferir no processo
saúde – doença, que eu achava que não era possível se não mudasse o
modelo econômico, eu sou radical nessa questão” (Membro da coordenação
central).
“É um trabalho difícil, mas muito bom. Se continuar, que eu espero que
continue, que o governo realmente invista na saúde, vai ser uma coisa muito
boa. Onde você já viu um Programa onde o médico vai na casa das
pessoas, conversa, entra lá. ... Espero que continue assim, espero que o
governo invista muito, nisso porque vai melhorar muito a saúde. E a outra
parte, a social, só melhorando as condições econômicas do país. Isso aí é
mais difícil da gente resolver” (Médico).
“As vezes os papéis são confundidos. Então, nós temos um programa,
vários programas de ajuda, bolsa família, bolsa isso e aquilo, eu acho que
tudo bem. Mas não é só isso. Então a Agente Comunitária, ela tem a
capacidade de ver como é que tá a casa ... elas trazem os problemas. Então
o que a gente tenta fazer … Pode tá encaminhando pra subprefeitura, pode
fazer isso, mas não dá pra resolver o problema. A gente pode conhecer a
questão da violência, mas a gente não tem condição de resolver problema
de violência doméstica. (...) Acho que a saúde até tem feito muito mais coisa
do que as outras, vamos dizer assim... Mas a gente não consegue, é aquilo
que eu estava falando, né. Muito pontual aquilo que a gente consegue fazer”
(Gerente).
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6.1 CONTRADIÇÃO FUNDAMENTAL
Na convergência de movimentos nacionais e internacionais de renovação da
atenção primária como veio de estruturação dos sistemas de saúde, com foco na
integralidade, eqüidade e participação, a Estratégia Saúde da Família constitui hoje,
no Brasil, uma esperança de reforma sanitária, para além do provimento universal
de assistência médica conquistado desde 1988. Em seu ideário, a estratégia
compõe a ampla determinação do processo saúde-doença e a ânsia de intervir nos
determinantes sociais da saúde. Objetivando uma mudança de foco da doença para
o território (MS, 2007a), a Estratégia Saúde da Família subsidia, em seu ideal, a
intervenção nos DSS no nível local.
No entanto, o ideal do PSF de trabalhar com a saúde como conceito positivo não se
traduz nas diretrizes do programa de alocação de recursos financeiros, recursos
humanos e na sua política de avaliação. Em São Paulo, não existe uma política
para o trabalho com DSS no PSF do município. Esta carência estratégica foi
situada (p.173), segundo membros da coordenação, no contexto da não priorização
do trabalho de promoção da saúde por parte dos governos, da dificuldade de se
trabalhar numa metrópole do tamanho de São Paulo, da falta de compreensão
sobre a determinação social da saúde, da extensa demanda por assistência
curativa e do pouco tempo de implantação do programa. Membros de instituições
parceiras somam a estes fatores a ruptura institucional causada pela alta
rotatividade dos coordenadores da atenção básica no município. Em conseqüência,
as equipes de saúde da família descrevem falta de apoio (p.176) e direcionamento
para o trabalho com DSS, expressos nas políticas de alocação de recursos
humanos (p.63), financiamento (p.155) e avaliação (p.178).
Neste contexto, desenvolveu-se uma contradição fundamental: o PSF do município
é voltado, no ideário, para os problemas e potencialidades da saúde no território,
mas é gerido essencialmente para responder questões relativas à prevenção,
tratamento e cura de enfermidades. De forma geral, o trabalho com DSS, quando
presente, funciona ainda como um apêndice das unidades, não influenciando a
estrutura de funcionamento do programa e a programação dos serviços.
Não é de se estranhar que a existência do ACS tenha sido eleita pelos gerentes
das unidades como o maior facilitador para o trabalho com DSS (p.120). A
existência destes profissionais, preconizada pelo programa, é o que acaba, de
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baixo para cima, por lembrar o próprio programa de sua ampla função social – do
cuidado com a saúde para além do cuidado com a doença. Enquanto isso, os
conselhos de saúde, estratégia do PSF para incorporar a participação comunitária,
foram citados como facilitadores para o trabalho com DSS somente por 12% dos
gerentes das unidades de saúde da família do município de São Paulo (p.123). O
único exemplo de trabalho com DSS obtido (p.153) no estudo, envolvendo o
conselho gestor, foi parcialmente atribuído à oportunidade do momento (sorte),
relevando a importância do envolvimento do conselho gestor propriamente dito.

6.2 ATIVIDADES DO PROGRAMA
Trazendo o arcabouço da promoção da saúde como referência para este estudo,
discutimos diferentes modelos de promoção da saúde, assim como sua articulação
e distinção da clínica e da prevenção. Através da identificação e classificação das
atividades do programa segundo objetivos específicos (p.72), relacionados aos
grupos de promoção da saúde descritos em nosso referencial teórico (p.22), foi
possível visualizar o trabalho com DSS realizado no programa e compará-lo com as
demais atividades do PSF.
A partir da construção do escopo das atividades do programa, ficou clara a
inconsistência (já esperada) das categorias estabelecidas enquanto regras únicas
de classificação, uma vez que certas atividades poderiam constar de mais de uma
categoria. Esta inconsistência classificatória, no entanto, não comprometeu a
metodologia utilizada, a qual se provou extremamente útil na visualização do
escopo das atividades do programa e na localização de iniciativas relacionadas a
determinantes e/ou objetivos específicos.
Em primeiro lugar, os resultados do estudo demonstraram exemplos de atividades
no PSF em todos os grupos de promoção identificados na literatura (sistematizados
em nosso referencial teórico). As atividades possuem freqüências diferenciadas,
porém representativas. De forma geral, elas apontam para a potencialidade de uma
prática abrangente no PSF, onde se consideram as determinações biológicas,
comportamentais, psicológicas, sociais e estruturais da saúde. No entanto, fica
clara a priorização das atividades relacionadas a determinantes biológicos e
comportamentais, assim como a falta de regularidade no tocante ao trabalho com
determinantes sociais e estruturais.
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Chamamos a atenção para a diversidade de estratégias do programa que, muitas
vezes para lidar com um único tema, engloba todos os grupos de promoção da
saúde descritos em nossa literatura. Este é o caso do tema Alimentação, por
exemplo. As atividades relativas a este tema incluem: (1) consulta médica e de
enfermagem

relativas

a

questões

de

desnutrição

e

obesidade;

(2)

acompanhamento nutricional; (3) grupos de orientação alimentar; (4) grupos de
aproveitamento de alimentos; (5) campanhas e palestras sobre aleitamento
materno; (6) reeducação alimentar e nutrição; (7) semana do aleitamento materno,
confraternização de mães com aleitamento exclusivo; (8) grupos de troca de
receitas; (9) café da manhã e chá na unidade; (10) horta comunitária; (11)
distribuição de alimentos e (12) atividades de geração de renda. Como outro
exemplo, citamos o tema Paz. As atividades relacionadas a este tema incluem: (1)
mobilização para construção de praça; (2) grupo de trabalho de combate à
violência; (3) grupos de discussão sobre violência; (4) caminhadas pela paz; (5)
diversas atividades físicas e de lazer; (6) trabalho de identificação ativa de casos de
violência doméstica; (7) diversos grupos de auto-ajuda; (8) grupos de alcoólicos
anônimos; (9) palestras sobre álcool e droga-adição e (10) aconselhamento
individual durante consultas. É importante notar, entretanto, que apesar da
diversidade de iniciativas relativas a um tema ou determinante específico, não
existe direcionamento nem integração das ações para lidar com estes
determinantes. Os grandes temas do PSF ainda são enfermidades e cobertura, que
representam o hegemônico enfoque biológico do programa.
A força criativa do programa (no sentido de diversidade e particularidades das
atividades desenvolvidas), apesar de fortemente concentrada no trabalho com DSS,
apareceu de forma mais acanhada em todos os grupos estudados. Este é o caso
das atividades de coleta de exames em detentos e a confraternização de mães com
aleitamento exclusivo, exemplos dos grupos biológico e comportamental,
respectivamente.
Entre as atividades descritas, chamamos especificamente a atenção para as
atividades de participação em conselhos locais e terapia comunitária, atividades
que apresentaram maiores níveis de padronização e freqüência do que as demais
atividades de seus grupos. Acreditamos que este fato tenha ocorrido devido à
legitimidade institucional das duas atividades. Lembramos que o conselho gestor é
atividade estruturante do PSF e a terapia comunitária foi recentemente implantada
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pela coordenação. Estas atividades demonstram a força organizacional da
coordenação para além das atividades de caráter biomédico e comportamental,
uma vez havendo compromisso político.
De maneira geral, percebemos que as atividades descritas pelos gerentes
correspondem ao que é preconizado pelo programa, no que diz respeito à
variedade das atividades desenvolvidas. Quanto à sua freqüência, fica difícil a
comparação, uma vez que o documento norteador do programa trata de
horas/semana e esta pesquisa, de escala de freqüência. É importante assinalar,
entretanto, que as duas horas semanais preconizadas pelo programa para
atividades na comunidade precisam dar conta de todas as atividades realizadas em
conjunto com a comunidade que objetivam a melhoria da qualidade de vida dos
membros da comunidade e/ou a resolução de problemas locais e todas as atividades
que objetivam a elaboração e/ou mobilização por políticas públicas que interfiram
na saúde e/ou qualidade de vida da população. Estas duas horas demonstram-se
insuficientes diante da variedade de atividades potenciais dos grupos social e
estrutural, que vimos expressas de forma desigual no programa (p.97).

6.3 O TRABALHO COM DSS
A despeito da esperada concentração de atividades direcionadas ao cuidado
com a doença, o PSF do município de São Paulo realiza diversas atividades
relacionadas à determinação social da saúde (p.91). Estas atividades se
diferenciam das ações de assistência médica e prevenção do programa, entre
outros motivos, por serem mais dispersas em freqüência e estratégia. A
inconstância

das

atividades

espelha

a

falta

de

direcionamento

das

coordenações e do governo como um todo quanto ao tema. No entanto, apesar
de não se traduzir em constância e assiduidade, existe um padrão de
comportamento quanto ao trabalho com DSS no município de São Paulo,
normalizado por suas barreiras e facilitadores contextuais, e expresso no tipo e
variedade de DSS trabalhados em cada unidade (p.103).
As atividades com DSS no município contemplam uma grande variedade de
determinantes, abarcando todos os principais DSS citados na literatura. No entanto,
elas se concentram ao redor de 11 DSS mais tradicionais do campo da saúde
pública, sendo estes: (1) ambiente de trabalho; (2) droga-adição; (3) stress; (4)
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modelos de atenção à saúde; (5) educação; (6) inclusão social; (7) auto-estima; (8)
primeiros anos de vida; (9) saneamento; (10) lazer e (11) alimentação. Este grupo
de DSS, nomeados determinantes clássicos, é trabalhado por 38% das unidades de
saúde da família do município de São Paulo. No entanto, vimos também que existe
um grupo de DSS, trabalhados no PSF do município, ligados a fatores
macroestruturais. São eles: (1) recursos sustentáveis; (2) distribuição de renda; (3)
emprego; (4) paz; (5) rede de suporte social; (6) justiça social/eqüidade; (7) renda;
(8) habitação; (9) segurança; (10) transporte e (11) ecossistema saudável. Este
último grupo de determinantes, nomeado de DSS amplos, é trabalhado em 16%
das unidades de saúde da família do município de São Paulo.
Mapeando o trabalho com DSS clássicos e amplos, notamos um padrão de
distribuição destes determinantes nas unidades de saúde da família do município
(p.103). Neste sentido, as unidades podem ser divididas em três grupos quanto ao
tipo e variedade de DSS trabalhados. O primeiro grupo, nomeado de Grupo
Negativista, trabalha menos do que a média com todos os DSS descritos na
literatura. O segundo grupo, nomeado de Grupo Essencialista, trabalha mais do que
a média com alguns DSS descritos na literatura, sendo estes os DSS clássicos. O
terceiro e último grupo, nomeado de Grupo Inclusivo, trabalha mais do que a média
das unidades do município com todos os DSS descritos na literatura.
É importante notarmos que, apesar do escopo dos DSS ter sido previamente
definido pelo estudo através de revisão da literatura (p.32), sua classificação em
DSS amplos e clássicos e a formação dos grupos Negativista, Essencialista e
Inclusivo ocorreu a partir da análise de correspondência múltipla realizada com
dados coletados pelo estudo (questão E do questionário - anexo 1). Deste modo, a
construção destes grupos contempla unicamente o universo dos determinantes
mencionados pela pesquisa, mas sua classificação é regrada pela prática do
trabalho com DSS no PSF do município de São Paulo.
A associação dos grupos com distintas coordenadorias de saúde (p.111) – Grupo
Negativista (com a Coordenadoria Sul), Grupo Essencialista (com a Coordenadoria
Leste) e Grupo Inclusivo (com a Coordenadoria Sudeste) – se faz, neste sentido,
expressiva de diferentes influências regionais no tocante ao trabalho com DSS, que
podem ser exploradas pela coordenação do programa. Chamamos a atenção para
a Coordenadoria Sudeste, a qual foi associada com o Grupo Inclusivo. O trabalho
que vem sendo desenvolvido por uma das instituições parceiras desta região
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(Fundação Zerbini), de programação baseada em vulnerabilidades bio-psico-sociais
(p.176), é um ponto a ser explorado. Chamamos também a atenção para o fato de
que apesar da Coordenadoria Centro-Oeste não estar associada com nenhum
grupo de DSS (Negativista, Essencialista ou Inclusivo), ela não possui nenhuma
representação no Grupo Inclusivo. Todas as outras coordenadorias possuem
representação neste grupo. Este evento pode, talvez, se explicar pelo simples fato
desta coordenadoria ser substancialmente menor do que as outras em termos de
quantidade de unidades de saúde da família. Porém, mesmo assim, a total
dissociação da coordenadoria Centro-Oeste com o Grupo Inclusivo merece
atenção. Seria interessante a realização de futuros estudos no sentido de investigar
as singularidades desta coordenadoria quanto ao trabalho com DSS, no que diz
respeito à sua forma de organização e no que diz respeito a particularidades de seu
território de atuação.
A classificação dos DSS amplos e clássicos, além de utilizada para a formação dos
grupos de unidades constituídos neste estudo, é um dado consistente para futuras
comparações entre municípios e serviços e pode servir de base referencial para a
diferenciação dos DSS trabalhados na prática dos serviços de atenção primária de
base comunitária.
Mesmo não podendo inferir sobre a ênfase real dada para o trabalho com cada
determinante, é possível notar especificidades do PSF do município de São Paulo
quanto à seletividade do trabalho com diferentes determinantes sociais na dinâmica
do serviço, como por exemplo: (1) a elevada proporção de unidades que
incorporaram determinantes psico-sociais, como: lazer (64%), auto-estima (55%),
inclusão social (48%) e stress (38%); (2) a seletividade relacionada à DSS mais
tradicionais da atenção primária, como: alimentação (69%), saneamento (64%) e
primeiros anos de vida (57%); (3) a consistência proporcional de trabalhos com
DSS menos tradicionais do campo da saúde pública em cerca de 20% das
unidades, como: ecossistema saudável (22%), transporte (21%), segurança (20%)
e habitação (20%); (4) o fato de 59% das unidades não trabalhar com o DSS
educação e 29% não trabalhar com o DSS alimentação, determinantes já
tradicionais da saúde pública.
De modo geral, a existência dos grupos (Negativista, Essencialista e Inclusivo), cria
um precedente de classificação quanto a tipo e variedade de DSS trabalhados no
âmbito do PSF. Infelizmente, devido à particularidade do tema e à inovação
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metodológica utilizada, não encontramos nenhum estudo para comparar os
resultados de nosso trabalho quanto à normalização do trabalho com DSS. Seria
interessante um estudo comparativo no PSF de outras regiões do país, assim como
em serviços de atenção primária de base comunitária em outros países.
Apesar da impossibilidade de comparação quantitativa, os exemplos de trabalho com
DSS descritos no estudo (p.97 e p.148), são exemplos típicos do campo da promoção
da saúde e encontram ressonância na literatura sobre promoção da saúde no âmbito
do PSF (CAMPOS et al., 2005; COHEN et al., 2004; COELHO et al., 1999; BECKER,
2001; WIMMER e FIGUEIREDO, 2006).
Em especial, chamamos a atenção para um estudo qualitativo (abordado em nosso
referencial teórico) desenvolvido em nível nacional. O estudo investigou 11
iniciativas de trabalho de promoção da saúde no âmbito do PSF, sendo elas
relacionadas a diferentes DSS, entre eles: educação, renda, inclusão social,
violência e modelos de atenção à saúde. O estudo abarcou iniciativas pontuais do
PSF escolhidas pelo seu potencial promotor da saúde. As iniciativas do estudo
foram selecionadas através de amostra intencional, onde se levou em conta, além
de diversidade regional, o envolvimento com a promoção da saúde, a intensidade
de trabalho no sentido da autonomia, e vivências e/ou experiências singulares ou
significativas (CAMPOS et al., 2005).
Apontando para um potencial positivo de sinergia entre o PSF e o campo da
promoção da saúde, o estudo conclui que, apesar do PSF ser uma “estrutura
produtora de promoção da saúde”, esta prática não está institucionalizada no
programa, sendo necessário o acionamento de fatores externos a este para a
implantação deste tipo de ações no PSF. Os projetos de promoção da saúde
possuem, segundo os autores, alto grau de fragilidade. Esta fragilidade é
contextualizada no âmbito de: financiamento irregular e insuficiente, processos de
gestão incipientes, processos de comunicação limitados, raro envolvimento
intersetorial, mecanismos de avaliação e prestação de contas incipientes ou
inexistentes e um alto grau de dependência de protagonistas individuais e/ou
vinculação estreita do projeto a uma posição partidária (CAMPOS et al., 2005).
A descrição de fragilidade das iniciativas de promoção da saúde relatadas no
estudo de Campos et al. vai ao encontro com o que observamos no município de
São Paulo e aponta semelhanças do trabalho com DSS no município com o nível
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nacional. Em particular, o estudo contempla ao menos um aspecto que
consideramos central às iniciativas de trabalho com DSS no município de São
Paulo, seu caráter extraordinário.

6.4 FORMA FLUIDA E CARÁTER EXTRAORDINÁRIO
O trabalho com a determinação social da saúde no PSF assume, no município de
São Paulo, forma fluida e caráter extraordinário. Sua fluidez, característica típica,
abarca de forma oportunista, em uma mesma iniciativa, diferentes conceitos de
saúde (saúde como ausência de doença, qualidade de vida e recurso para vida) e
diferentes objetivos (empoderamento comunitário, qualidade de vida, prevenção da
depressão

ou

obesidade

e

outros).

Ao

invés

de

estabelecer

objetivos

verdadeiramente abrangentes (no sentido da integralidade), estabelecem objetivos
principalmente oportunistas, que fluidamente assumem a forma necessária para a
sobrevivência da iniciativa no contexto contraditório do PSF (item 6.1 Contradição
Fundamental).
Neste sentido, como iniciativa característica do trabalho com DSS no PSF do
município de São Paulo, apontamos um grupo de artesanato. Estes grupos são
descritos como comuns nas unidades de saúde da família. Seu objetivo se coloca
de maneira fluida: como prevenção das doenças mentais, estratégia de inclusão
social, processo de empoderamento comunitário, meio de geração de renda,
melhoria da qualidade de vida e outros. Em geral, o grupo não é programado nem
avaliado e para ele não se estabelece objetivos precisos. Adaptável ao ideal e às
diretrizes do programa, sua fluidez de objetivo permite sua institucionalização
dentre os grupos educativos. Quando transcende as diretrizes do programa,
adquire a segunda característica das iniciativas de trabalho com DSS no PSF do
município: seu caráter extraordinário.
O trabalho com a determinação social da saúde assume, no município de São
Paulo, caráter extraordinário. Por um lado, é considerado como atividade extra,
realizada por algumas unidades, em conseqüência do encontro fortuito de
profissionais de coordenação, equipes de saúde da família e membros da
comunidade interessados em trabalhar a determinação social da saúde. Não faz
parte de um sistema de planejamento, monitoramento e avaliação do programa no
município e não é priorizado nem mesmo nas unidades que mais trabalham com a
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determinação social da saúde. Por outro lado, muitas iniciativas são valorizadas
pelas unidades e coordenação como resposta aos pressupostos, princípios e
objetivos do programa. Desta vez, as atividades são apresentadas como
extraordinárias no sentido de respeitáveis, admiráveis, importantes. Este é o caso
da iniciativa do casamento comunitário, a qual, apesar de bastante incomum,
consideramos iniciativa símbolo do estado do trabalho com a determinação social
da saúde no PSF do município de São Paulo. Uma atividade que: (1) trabalhou a
auto-estima e inclusão social de membros da comunidade; (2) ocorreu por iniciativa
de agentes comunitários; (3) foi realizada com recursos doados e emprestados; (4)
não foi formalmente avaliada; (5) foi informalmente avaliada pelos profissionais
como geradora de melhor qualidade de vida para a população; (6) prejudicou a
avaliação da unidade organizadora em virtude do tempo e dos recursos humanos
utilizados para a atividade; (7) gerou forte repercussão na coordenação do
programa, atraindo atenção nacional; (8) mesmo depois de reconhecida e exaltada,
não se configurou como potencial função do PSF; (9) foi gratificante para os
profissionais que nela participaram, mas gerou frustração quanto às diretrizes do
programa e (10) deixou dúvida quanto à sua pertinência no âmbito do PSF.

6.5 NATURALIZAÇÃO DO CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DO TRABALHO
COM DSS NO PSF
Reforçando o caráter extraordinário do trabalho com DSS no âmbito do PSF do
município de São Paulo, as barreiras e facilitadores para o desenvolvimento deste
tipo de trabalho comprometem a sustentabilidade das iniciativas e põem em dúvida
sua viabilidade, dado o atual contexto institucional. Segundo os gerentes das
unidades, as principais barreiras para o desenvolvimento de iniciativas de trabalho com
DSS no PSF do município de São Paulo são: condições socioeconômicas
desfavoráveis, falta de recursos, falta de adesão da população e desequilíbrio entre
oferta e demanda. Como barreiras majoritariamente de caráter estrutural, elas
relacionam o trabalho com DSS do PSF do município de São Paulo com formas de
organização do governo e da sociedade. Somam-se a elas, ainda, barreiras
intrinsecamente institucionais que foram apontadas em especial pelos profissionais
envolvidos no trabalho com DSS. Estas barreiras aparecem como impedimento para a
sustentabilidade das iniciativas já em andamento, uma vez que não encontram
respaldo institucional no programa.

209

Neste sentido, os profissionais envolvidos no trabalho com DSS descrevem uma
força de trabalho cansada, que se estressa por não conseguir trabalhar com a
determinação social da saúde e também não consegue trabalhar com a DSS por
causa do stress do dia-a-dia. Eles sentem o peso do trabalho extra que realizam e
condenam a política de avaliação da coordenação, a qual é vivenciada pelo grupo
como barreira institucional, por conta do seu rígido foco na quantidade de consultas e
visitas domiciliares realizadas.
A “natureza extraordinária” do trabalho com DSS no PSF está hoje enrraigada nos
atores do PSF. Servindo de base para as argumentações a favor e contra o
trabalho com DSS no PSF, a naturalização do caráter extraordinário do trabalho
com DSS é utilizada, por um lado, como justificativa para o trabalho
desinstitucionalizado e, por outro, para mostrar uma incompatibilidade natural de se
trabalhar a determinação social da saúde no âmbito do PSF.
Contextualizando barreiras político-institucionais para o trabalho com DSS,
RAPHAEL et al. (2007) já nos advertiu que as ciências da saúde apesar de não
serem necessariamente conservadoras quanto à sua orientação política, tendem a
“conformizar” com a ideologia liberal, que justifica a orientação individualizada dos
serviços de saúde ao invés do investimento na saúde coletiva. Neste sentido,
SCHRAIBER & MENDES-GONÇALVES (1996) vêm nos advertindo sobre a
necessária abertura tecno-política no sentido da integralidade.
É preciso haver um entendimento das barreiras para o trabalho com DSS no seu
contexto histórico e político e consequentemente a crença na possibilidade de
superação destas barreiras. Em outras palavras, é necessária a negação do caráter
extraordinário do trabalho com DSS na atenção primária, como se este estivesse
inexoravelmente preso a barreiras político-institucionais inabaláveis.
Em contraponto às barreiras, os principais facilitadores para o trabalho com DSS no
PSF no município, segundo os gerentes das unidades, são: existência do ACS,
mobilização da população e empenho dos profissionais. Esses facilitadores referem-se
principalmente à existência e ao empenho de pessoas e grupos individualizados (ACS,
profissionais, comunidade) e, mesmo dentre um seleto grupo de profissionais
amplamente envolvidos no trabalho com DSS, estes facilitadores individuais não se
sustentam e perdem a força diante das barreiras apresentadas.
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A existência do ACS foi descrita como o maior facilitador para o trabalho com DSS
pelos gerentes. Porém, o entendimento que os próprios ACS envolvidos no trabalho
com DSS têm sobre o seu papel demonstrou fortes inconsistências e dúvidas sobre o
grau necessário de envolvimento com a comunidade e a pertinência do trabalho com
DSS (p.191).
Da mesma forma, o vínculo profissional/comunidade foi descrito pelos gerentes como
facilitador do trabalho com DSS e a maior vantagem do PSF. No entanto,
profissionais envolvidos no trabalho com DSS descrevem experiências contraditórias
de vivência do vínculo com a comunidade, que inclui entre outros fatores, o
comprometimento da programação do serviço e o aumento do stress dos
profissionais (p.186). Lembramos que o vínculo é considerado característica central
de vários modelos de atenção à saúde, no sentido da autonomia e do
empoderamento (PSF, defesa da vida, método Paidéia, ação programática em
saúde, entre outros). É necessários discutir, entretanto, a qualificação deste vínculo
na estrutura do PSF.
Visto como naturalmente extraordinário, o trabalho com DSS, se desenvolve por
conta de facilitadores individualizados, sem se institucionalizar, organizar ou
qualificar como parte de uma estrutura integral de promoção da saúde. Como
exceção à regra, lembramos novamente da iniciativa descrita por membro de uma
das instituições parceiras do PSF no município (p.176), a qual envolveu critérios
para a organização do serviço baseados em determinantes sociais de saúde.
Importante notar que esta mesma instituição parceira aparece indiretamente
associada ao Grupo Inclusivo por atuar na Coordenadoria de Saúde Sudeste
(coordenadoria esta estatisticamente associada ao Grupo Inclusivo). No entanto,
mesmo esta iniciativa não se institucionalizou no nível da coordenação central do
programa e conseqüentemente, não foi valorizada e considerada na formulação de
critérios de avaliação dos serviços.

6.6 MOTIVAÇÕES: DO IMPERATIVO ÉTICO À MITIFICAÇÃO DO SOCIAL
Apesar de estressados, descontentes com a política de avaliação da prefeitura e
confusos quanto ao seu papel no lidar com a saúde para além da doença, os
profissionais envolvidos no trabalho com DSS se mostraram comprometidos com o
PSF e interessados no tema da determinação social da saúde. Eles também se
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caracterizaram como um grupo de profissionais em busca de reconhecimento de seu
empenho por parte da população e da coordenação. Alguns deles tiveram sua
avaliação assistencial prejudicada pelo empenho no trabalho com DSS. Estes
profissionais se sentem injustiçados e desvalorizados. Ao mesmo tempo, sentem a
necessidade de trabalhar com algo positivo (qualidade de vida), como forma de fugir
e compensar para si mesmos e para a população a relação com aspectos negativos
do trabalho (doença, falta de resolutividade).
Neste estudo identificamos diferentes motivações dos profissionais do PSF para o
trabalho com DSS: (1) a necessidade dos profissionais de trabalhar com algo
positivo; (2) o comprometimento ético pela eqüidade social; (3) a demanda
ampliada do modelo PSF, resultante da nova relação constituída com a
comunidade e (4) a santificação do social pelo movimento da reforma sanitária
brasileira e pelo movimento internacional de promoção da saúde.
No que diz respeito à última motivação: o trabalho social, principalmente no grupo
dos graduados, adquiriu, nas narrativas coletadas, condição santificada, no sentido
de que não se deve falar contra ele. Essa condição ficou especialmente clara no
grupo focal com as instituições parceiras, que estabeleceu uma dinâmica de
condenação para qualquer opinião contrária ao trabalho com DSS no âmbito do
PSF, seguida por uma modificação no discurso do “condenado”, onde se exaltava à
importância da determinação social da saúde. Esta mesma preocupação com o
estado santificado do social no movimento sanitário brasileiro aparece nas
entrevistas individuais, onde, em alguns casos, se defendia e valorizava o trabalho
com DSS, apesar de demonstrar falta de entendimento sobre seu significado. O
entendimento das motivações dos atores do PSF para o trabalho com DSS é, a
nosso ver, um dos passos necessários para a objetivação de políticas de saúde
voltadas para este tipo de trabalho. Conforme mencionamos anteriormente, este
ponto necessita ser explorado em estudos futuros. No entanto, como uma primeira
aproximação ao tema, acreditamos ser importante que os atores do PSF deixem de
supervalorizar todo e qualquer trabalho social no âmbito do programa como forma
de exaltar a potencialidade “extraordinária” do PSF para lidar com a ampla
determinação do processo saúde-doença. Não é todo trabalho com DSS que é
eficiente e pertinente e os profissionais envolvidos no trabalho com DSS não estão
mudando o modelo trabalhando nas margens de sua estrutura. Ao mesmo tempo,
existe um contingente de trabalho com DSS em andamento no PSF do município
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de São Paulo, o qual merece e necessita reconhecimento e apoio por parte da
coordenação do programa. Fazer esta diferenciação e trabalhar a determinação
social da saúde dentro da estrutura dos serviços não é tarefa fácil, uma vez que se
busca uma nova lógica de organização dos serviços. Porém, a contradição
fundamental entre as diretrizes do programa e seu ideal está posta e pode ser
utilizada como força dialética para sua superação.
Por fim, iniciada a discussão sobre as motivações para o trabalho com DSS, como
forma de contextualizar o estado atual deste trabalho e a discussão sobre sua
pertinência, sugerimos o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre o
tema das motivações, os quais podem encontrar na motivações aqui identificadas
um ponto de partida.

6.7 PERTINÊNCIA EM CHEQUE
A pertinência do trabalho com DSS no âmbito do PSF é colocada em cheque pelos
profissionais que trabalham com o programa no município de São Paulo. Quando
perguntados se devem trabalhar com DSS no âmbito do PSF, os membros da
coordenação, das instituições parceiras e os profissionais envolvidos no trabalho
com DSS devolveram todas as possibilidades de respostas possíveis, como figuras
opostas de julgamento, apresentadas em cinco argumentações distintas (p.191).
As argumentações a favor do trabalho com DSS no âmbito do PSF passaram por
duas opções de resposta, sim devemos e é impossível não trabalhar. A primeira
está fundamentalmente relacionada ao imperativo ético da eqüidade. A segunda
está

fundamentalmente

relacionada

ao

determinismo

do

vínculo

profissional/comunidade como propulsor do trabalho com DSS. As argumentações
contra o trabalho com DSS no âmbito do PSF agregam duas novas categorias de
resposta, sendo elas: não devemos e não é possível. A primeira categoria de
resposta prioriza o lidar com a doença como papel singular do setor saúde. A
segunda categoria de resposta ressalta a importância de trabalhar com as causas
das causas, mas aponta a impossibilidade de afetar a estrutura social através de
intervenções locais do PSF. Por fim, uma última opção de resposta (não sei)
compõe o duplo dilema sobre a pertinência do trabalho com DSS no âmbito do PSF
no município: (1) uma dúvida filosófica e técnica sobre sua pertinência e viabilidade
e (2) uma falta de entendimento sobre a intencionalidade do programa.
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Analisando criticamente as linhas de argumentação apresentadas para defender e
atacar o trabalho com DSS no PSF do município de São Paulo, algumas ausências
nos discursos nos chamaram a atenção. Uma primeira ausência que chama a
atenção é a defesa do trabalho com DSS no âmbito da atenção primária em virtude
de singularidades do setor saúde e da atenção primária. A argumentação contra o
trabalho com DSS aponta para a singularidade do setor saúde como provedor de
assistência médica, porém este não é o único aspecto singular do setor a ser
considerado. Não foram ponderadas singularidades conjunturais do setor saúde e
da atenção primária, as quais possuem grandes implicações para a governança
social, como: (1) a liderança singular do setor saúde e seus profissionais para a
eqüidade social, (2) o espaço singular que o PSF ocupa no nível nacional enquanto
equipamento de base territorial local e (3) a proporção singular do orçamento do
setor saúde.
Também nos chama a atenção que nenhum profissional tenha argumentado
diretamente ou implicitamente contra o imperativo ético da eqüidade e a
necessidade de se intervir de alguma forma nos DSS. Esta ausência se explica em
virtude do perfil dos profissionais abordados na coleta de dados (membros da
coordenação, de instituições parceiras e de um grupo de unidades envolvidas no
trabalho com DSS), profissionais com história no movimento sanitário brasileiro.
Porém, ela também explicita a complexidade do tema do trabalho com DSS no
âmbito da atenção primária, para além do firmamento de posições ético-políticas, o
que aponta para uma terceira ausência nas argumentações: a ausência de
argumentações a favor do trabalho com DSS com base na eficiência da atenção
primária em lidar com estes determinantes e conduzir à eqüidade social.
A relação direta entre o comprometimento com a eqüidade em saúde e a
necessidade de se trabalhar com DSS no âmbito da atenção primária pode ser
questionada enquanto estratégia de intervenção. Remetendo-nos aos conceitos de
eqüidade em saúde apresentados em nosso referencial teórico (PORTO, 1998;
WHITEHEAD, 1990; RESTREPO, 2000), lembramos que o mesmo refere-se a:
tratamento igual para necessidades iguais, igualdade de acesso, igualdade de
saúde e desenvolvimento de oportunidades iguais para a saúde. Argumenta-se,
ainda, pela necessidade de estratégias participativas para o desenvolvimento de
ambientes saudáveis. Estes conceitos enfatizam a necessidade de se garantir
acesso eqüitativo a cuidados com a doença, trabalhar com DSS e garantir a
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participação social. A atenção primária à saúde, por conta de seu potencial foco
territorial e participativo, por onde se estabelece contato direto com grande parte da
população, pode ser justificada como estratégia eficiente para o alcance destes
objetivos, porém não é o único meio de alcançá-los. É necessário mais do que uma
escolha de princípios para justificar o trabalho com DSS no âmbito do PSF. É
necessária, também, uma escolha de estratégia e a argumentação pela sua
eficiência.
O imperativo ético da eqüidade não se sustenta sozinho como argumentação de
defesa pelo trabalho com os DSS no âmbito do PSF (ou da atenção primária à
saúde). Esta argumentação deve estar acompanhada pela defesa da eficiência da
atenção primária como plataforma sinérgica para o trabalho com DSS, o
empoderamento comunitário e o lidar com a doença.

Deve ainda, estar

complementada pela defesa da eficiência do trabalho com DSS e do
empoderamento comunitário enquanto determinantes de eqüidade em saúde.
Passa, ainda, pela defesa de estratégias participativas na construção da eqüidade
social, como necessária estratégia complementar à democracia representativa.

6.8 SUPERANDO O ESTADO ATUAL DO TRABALHO COM DSS NO PSF
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apesar do baixo grau de sustentabilidade e viabilidade das iniciativas de trabalho
com DSS em curso no contexto organizacional do programa, defendemos a
pertinência do trabalho com DSS de forma articulada e institucionalizada no PSF. É
importante frisarmos que não objetivamos com isso tirar o espaço criativo que as
atividades com DSS hoje ocupam, nem fazer destas atividades regulamentações de
cima para baixo, onde a participação e o diálogo perdem espaço. Porém,
defendemos a organização de uma estrutura de trabalho com DSS no âmbito do PSF
que contemple aspectos básicos de gestão e gerência, como: programação,
avaliação e alocação de recursos humanos e financeiros. Hoje, por não fazer parte
da programação do serviço, o trabalho com DSS ocupa no PSF um espaço
concorrente com o da assistência. Dar espaço institucional para o trabalho com DSS
de forma complementar e articulada com assistência é, em parte, romper com esta
dualidade.
Neste sentido, como iniciativa capital para a qualificação do PSF, no início de 2008
foi regulamentada a portaria 154, determinando a criação de Núcleos de Apoio à
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Saúde da Família (Nasf). Segundo a portaria, os Nasf têm o objetivo de ampliar a
abrangência, o escopo e a resolutibilidade da atenção básica. Poderão compor as
equipes nos Nasf: médicos acupunturistas, assistentes sociais, professores de
educação

física,

farmacêuticos,

fisioterapeutas,

fonoaudiólogos,

médicos

ginecologistas, médicos homeopatas, nutricionistas, médicos pediatras, psicólogos,
médicos psiquiatras e terapeutas ocupacionais. Estas equipes serão parceiras das
equipes de saúde da família, porém não se constituem como porta de entrada do
sistema. Consideramos fundamental monitorarmos e avaliarmos a implementação e
desenvolvimento do trabalho destes núcleos, no que diz respeito a seu futuro impacto
no trabalho com DSS.
A evolução da estratégia saúde da família no nível nacional está caminhando para
a formação de alianças intersetoriais com o potencial de superar barreiras
estruturais e institucionais e compor a ampliação programática do trabalho com
DSS no âmbito do PSF (como o anunciado programa de integração do PSF com o
setor educacional). Em alguns municípios (tais como Sobral, no Ceará) temos
exemplos de outras formas de organização municipal que melhor posicionam o PSF
para atingir seus ideais. Sabe-se, no entanto, que a intersetorialidade é um
processo difícil. Neste sentido, ANDRADE (2006) aponta para a importância das
políticas intersetoriais e o espaço municipal como espaço privilegiado para a
integração de políticas setoriais, porém adverte sobre a dificuldade de execução da
intersetorialidade em virtude “do duplo condicionamento que a organização exerce
sobre o propósito e sobre o método”, além da influência das três esferas de governo.
O campo da promoção da saúde deixa claro que a atenção à saúde precisa ser
gerida dentro e fora do setor saúde. Neste sentido, a OMS defende a revitalização
de modelos abrangentes de atenção primária à saúde como estratégia de reforço e
integração de características promotoras de eqüidade em saúde. Segundo o
relatório final do Núcleo de Sistemas de Saúde da Comissão de Determinantes
Sociais de Saúde da Organização Mundial da Saúde (WCSDH, 2007), as
características de sistemas de saúde que objetivam trabalhar com os determinantes
sociais da iniqüidade em saúde são: (1) liderança nos processos e mecanismos que
alavancam ação intersetorial; (2) organização que favoreça o envolvimento da
sociedade civil organizada (em particular grupos marginalizados) no processo
decisório de alocação dos recursos da saúde; (3) financiamento que garanta a
universalidade do atendimento e a redistribuição dos recursos para os grupos com
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maiores necessidades e (4) revitalização de um modelo abrangente de atenção
primária à saúde, como estratégia de reforço e integração de características
promotoras de eqüidade em saúde.
Valorizamos o trabalho sinérgico de construção de políticas públicas eqüitativas e
desenvolvimento comunitário local, onde as representações participativas e
representativas se somam na construção da democracia. Recuperando SANTOS
(2000), à medida que o capitalismo se converteu no modelo exclusivo de
desenvolvimento das sociedades modernas, as relações sociais encontraram
dificuldade em serem regradas por relações democráticas radicais. Neste sentido,
como expresso pelo autor na citação seguinte, desenvolve-se o espaço da cidadania
como espaço liberal para o desenvolvimento da democracia.
“Para resolver esta antinomia sem com isso destruir a credibilidade do projeto liberal,
o caráter universal das exigências democráticas foi preservado mediante a
transformação de um campo de relações sociais relativamente restrito – o espaço da
cidadania” (SANTOS, 2000, p. 315).

Foucault já nos advertiu da dificuldade de questionamento dos modelos estruturais
de nossa sociedade, uma vez que nos encontramos entranhados neles. Consciente
desta dificuldade, a promoção da saúde busca legitimar movimentos sociais, muitas
vezes contra-hegemônicos, mas mesmo assim pertencentes ao espaço da
cidadania, como forma de construção processual de eqüidade social. Neste sentido,
WESTPHAL et al. (2006) ressaltam a importância dos processos participativos na
promoção da saúde como formas de ação pedagógica e política de construção
compartilhada de conhecimento e poder. A participação é, neste sentido,
considerada pelos autores como “elemento chave na democratização da sociedade
e na redução das desigualdades sociais”.
Segundo BAUM (2007), o fato da maioria dos determinantes sociais da saúde não
serem constituintes do setor saúde complica a tarefa de trabalhar com estes
determinantes. Por este motivo, o autor defende a utilização de estratégias
combinadas, resultantes do que nomeou de Efeito Quebra-Nozes – “Nutcracker
Effect”. Ele advoga pela combinação do desenvolvimento de políticas públicas (de
cima para baixo) com o desenvolvimento comunitário (de baixo para cima) como
forma de quebrar a iniqüidade social. O papel de organizações de saúde de base
comunitária (como é o caso do PSF) é exaltado, neste contexto, como instrumento
articulador para o desenvolvimento comunitário.
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Por fim, mesmo diante das barreiras político-estruturais, acreditamos no potencial do
resistente movimento da reforma sanitária brasileira e dos atores da Estratégia Saúde
da Família para produzir as mudanças necessárias no programa, no sentido da
integralidade

da

atenção,

incluindo

formas

participativas

de

gestão

e

institucionalização do trabalho com DSS. Este processo de superação, mesmo que
guiado pelos princípios da promoção da saúde, incorrerá em escolhas, que poderão
ser percebidas por alguns, em determinados momentos históricos, como
reducionismo diante de uma visão holística de saúde. Porém, assim como as
escolhas que levaram à efetivação fluida e extraordinária do trabalho com DSS no
PSF do município de São Paulo, as novas escolhas serão parte de seu processo de
superação.
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Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de identificar o trabalho realizado com
DSS no PSF do município de São Paulo, assim como analisar seu escopo,
barreiras e facilitadores e discutir sua viabilidade e pertinência do ponto de vista da
promoção da saúde. No início, estabelecemos como hipótese de trabalho que, no
âmbito do PSF do município de São Paulo, pouca ênfase é dada ao trabalho com
DSS e ao estabelecimento de políticas específicas de financiamento, capacitação e
gerenciamento para a potencialização deste tipo de trabalho. Esta hipótese se
confirmou no decorrer do estudo, o qual explicitou, como uma contradição
fundamental do programa no município, diferenças entre o ideal e as diretrizes, no
tocante ao posicionamento técnico e político para o trabalho com a ampla
determinação do processo saúde-doença. No entanto, apesar das barreiras políticoinstitucionais para o desenvolvimento de iniciativas de trabalho com DSS,
surpreendeu a diversidade de atividades realizadas visando impactar estes
determinantes, que se mostraram significativas em variedade e freqüência.
No que se refere ao estado atual do trabalho com DSS no município de São Paulo,
concluímos que este assume forma fluida e caráter extraordinário. A fluidez das
iniciativas com DSS, considerada característica típica do programa, é determinada
por atividades adaptáveis ao ideal e às diretrizes do mesmo. As iniciativas que
fogem da tipicidade fluida do trabalho com DSS assumem, por sua vez, a segunda
característica deste tipo de trabalho no município: seu caráter extraordinário. O
caráter extraordinário do trabalho com DSS, considerado característica símbolo do
programa, é constituído pelo duplo entendimento das iniciativas de trabalho com
DSS no âmbito do PSF do município: trabalho extra, realizado em detrimento da
programação do PSF e trabalho extraordinário, realizado como forma de exaltação
do potencial do programa para lidar com a ampla determinação do processo saúdedoença.
As ações do PSF no município, como era de se esperar, se concentram em
atividades que objetivam prevenir, tratar, detectar precocemente e/ou curar
doenças através de intervenções biomédicas. Estas atividades apresentaram maior
índice de freqüência e regularidade do que as demais atividades do programa,
porém todos os grupos de atividades desenvolvidos em nosso referencial teórico
estão bem representados no PSF do município. Neste sentido, se destaca a
abrangência das atividades do programa, quanto ao trabalho com determinantes
biológicos, psicológicos, comportamentais, sociais e estruturais. Esta abrangência,
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entretanto, não se traduz em integralidade, uma vez que as atividades não estão
integradas e nem completamente institucionalizadas.
Na prática, no contexto de mensagens dúbias entre o ideal e as diretrizes, algumas
unidades do município, com o ideal em mente, subvertem as diretrizes do programa
em tentativas isoladas de mudar o modelo e trabalhar com a determinação social
da saúde. Este trabalho, no município de São Paulo, é subsidiado principalmente
por uma atitude heróica, de liderança individualizada e desinstitucionalizada, sendo
conduzido por grupos de nobres “românticos” profissionais de saúde (TOMAZ,
2002), os quais assumem para si o “papel social” do PSF não contemplado nas
diretrizes do programa do município de São Paulo.
Apesar de não se organizar para a programação e institucionalização de atividades
com DSS, o programa demonstra força criativa e potencial poder institucional para
o trabalho com DSS. Notamos a variedade de atividades desenvolvidas no
programa, em especial atividades em conjunto com a comunidade que objetivam a
melhoria da qualidade de vida dos membros da comunidade e/ou a resolução de
problemas locais. Estas atividades, típicas do meio social, englobam exemplos de
assistência social e empoderamento comunitário, os quais contemplam diferentes
correntes das disciplinas sociais.
O trabalho com DSS se desenvolve em um contexto de bastante diversidade e
pouca regularidade. No entanto, enquanto a freqüência das atividades varia
substancialmente, o trabalho com DSS no PSF do município de São Paulo assume
um padrão de comportamento no que se refere à variedade e tipo de determinantes
trabalhados. Neste sentido, dois grupos de DSS se destacaram diferenciando os
DSS mais tradicionais do campo da saúde (nomeado de DSS clássicos) e os DSS
tipicamente ligados a fatores macro-estruturais (nomeados de DSS amplos). Os
DSS clássicos são: ambiente de trabalho, droga-adição, stress, modelos de
atenção à saúde, educação, inclusão social, auto-estima, primeiros anos de vida,
saneamento, lazer e alimentação. Os DSS amplos são: recursos sustentáveis,
distribuição de renda, emprego, paz, rede de suporte social, justiça social/eqüidade,
renda, habitação, segurança, transporte e ecossistema saudável.
Os esforços do programa para com os DSS estão dirigidos para os determinantes
clássicos. Existe, porém, um grupo minoritário de unidades (nomeado de Grupo
Inclusivo) que, além de trabalhar com os DSS clássicos, trabalha também com os
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determinantes amplos. Este grupo foi estatisticamente relacionado à Coordenadoria
de Saúde Sudeste.
As principais barreiras para o trabalho com DSS no PSF do município de São
Paulo, segundo os gerentes das unidades, são: condições socioeconômicas
desfavoráveis, falta de recursos, falta de adesão da população e desequilíbrio entre
oferta e demanda. Os principais facilitadores para o trabalho com DSS no PSF são,
segundo os gerentes: existência do ACS, mobilização da população e empenho dos
profissionais.
Segundo os profissionais envolvidos no trabalho com DSS, a política de avaliação
do município funciona como uma barreira para o trabalho com DSS. Para eles, a
coordenação atua com uma visão reduzida de saúde, prioriza avaliação quantitativa
em detrimento do qualitativo e não leva em conta o contexto de cada unidade. Em
suporte à política de avaliação adotada, membros da coordenação e instituições
parceiras lembram que política de avaliação no município representa um avanço
dentro de um projeto maior, que estão utilizando os instrumentos disponíveis, que
avaliar promoção da saúde é difícil e que a política adotada é uma forma de
verificar se as unidades estão trabalhando.
A falta de referência também foi referida pelos profissionais envolvidos no trabalho
com DSS como uma importante barreira. A falta de referência para especialidades
foi abordada como fator incremental da demanda na unidade, uma vez que esta
assume funções não pertinentes à atenção primária. Este aumento da demanda
leva a um referido desequilíbrio entre oferta e demanda, o qual, por sua vez,
mantém os profissionais reféns da demanda, não sobrando tempo ou energia para
trabalhos programados. É apontada uma competição por tempo e dedicação entre
as diferentes atribuições do profissional PSF. Além do desequilíbrio entre oferta e
demanda, a falta de referência setorial e intersetorial torna, muitas vezes, segundo
os profissionais pesquisados, o trabalho de prevenção e promoção da saúde inútil,
uma vez que ele só levanta demandas que raramente são respondidas.
Outra importante barreira citada pelos profissionais envolvidos no trabalho com
DSS foi o stress. Por um lado, a cobrança da população e da coordenação, a
violência do dia-a-dia do trabalho, a exposição à tristeza e ao sofrimento, a falta de
material para o trabalho e a falta de apoio geram stress nos profissionais, que ficam
sem energia para trabalhar com DSS. Por outro lado, a própria dificuldade de
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trabalhar com DSS aparece como um foco gerador de stress e angústia nos
profissionais do PSF.
A existência dos ACS foi considerada, pelos gerentes das unidades, o maior
facilitador para o trabalho com DSS. Neste sentido, o papel dos ACSs foi debatido
pelos ACS diretamente envolvidos no trabalho com DSS, gerando convergências e
divergências. Foi unânime o entendimento do ACS como elo de ligação entre a
unidade e a comunidade, como agente de prevenção de doenças e como um
profissional cujo papel não deve ser administrativo. Foram pontos de divergências
entre os ACSs do grupo inclusivo o papel do ACS no trabalho com DSS e a
maneira de trabalhar o social: se através do empoderamento comunitário e/ou
assistência social. Neste contexto, debateu-se a importância do local de residência
do ACS, para que seu foco fosse o trabalho comunitário. As opiniões neste sentido
também foram divergentes. Os agentes defensores do modelo atual argumentaram
que o fato do ACS morar na área propicia maior aceitação por parte da população,
maior acessibilidade em caso de emergência e menos risco para o ACS devido ao
conhecimento prévio da comunidade e a relação de confiança com o crime
organizado. Os defensores da mudança do modelo argumentaram que o ACS não
precisaria morar na área, uma vez que: (1) isso implica na perda de privacidade do
mesmo; (2) Gera maior risco para o ACS e família devido à exposição ao crime
organizado; (3) Não é necessário morar na área para constituir vínculo e (4) é
injusto, uma vez que os outros profissionais não são selecionados para o programa
por seu local de residência.
O vínculo profissional/comunidade foi escolhido pelos gerentes como principal
vantagem do PSF e importante facilitador para o trabalho com DSS. Os
profissionais envolvidos no trabalho com DSS, no entanto, ressaltam as vantagens
e desvantagens deste vínculo. Como vantagens, foram citadas: (1) o aumento do
conhecimento sobre a comunidade, o que permite uma visão holística do território,
(2) o aumento da confiança e credibilidade da população em relação aos
profissionais, o que resulta em maior adesão ao tratamento e às atividades de
prevenção e (3) maior suporte dos profissionais para com os usuários/comunidade,
através da adoção de uma postura não discriminatória. Como desvantagens, foram
citadas: (1) o conflito na relação profissional x pessoal, (2) a desorganização do
atendimento, (3) o aumento da demanda sem resolutividade e (4) o aumento do
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stress e depressão, em virtude do aprofundamento de uma relação de confiança,
onde existe sofrimento e pouca resolutividade.
A pertinência de se trabalhar com DSS no PSF foi motivo de dúvida e divergência,
mesmo entre os profissionais envolvidos diretamente neste tipo de trabalho. A
discussão sobre a pertinência contemplou o imperativo ético da eqüidade social; a
imposição vinda da realidade; a incerteza; a priorização do trabalho com a doença
enquanto singularidade do setor saúde; e a impossibilidade de intervenção
estrutural no nível local. Nas narrativas, foram ainda observadas a mitificação do
conceito de social e a naturalização do caráter extraordinário do trabalho com DSS
no âmbito do PSF. Neste contexto, onde o trabalho social não chega a ser
explicitamente contestado e/ou qualificado, se desenvolve uma aceitação natural do
caráter extraordinário do trabalho com DSS. Esta naturalização aparece, por um
lado, como forma de exaltar uma incompatibilidade natural do trabalho com DSS no
âmbito PSF e por outro lado, como forma de justificar a não institucionalização das
iniciativas em andamento. Neste sentido, barreiras estruturais são exaltadas como
forma de defesa e ataque ao trabalho com DSS no âmbito do PSF, que permanece
preso à sua condição extraordinária.
Mesmo assim, os gerentes das unidades de saúde da família do município
consideram o PSF adequado para o território de São Paulo. Os típicos gerentes das
unidades do programa no município são médicos ou enfermeiros, mulheres de meia
idade que têm de dois a seis anos de experiência no cargo e no território. Estes
profissionais têm uma visão bastante positiva do modelo PSF. Além de considerar o
programa adequado para o município, eles o consideram melhor do que os
programas

tradicionais

de

atenção

primária municipais.

Existe

uma forte

assertividade, por parte da gerência, da eficiência do programa na construção do
vínculo profissional/comunidade e no aprofundamento do conhecimento do território.
Características de resultado do programa também foram bem avaliadas pelos
gerentes, porém com menor assertividade do que suas características de processo.
Os gerentes de unidades exclusivamente PSF baseiam-se, mais do que a média dos
gerentes do programa, no desenho do modelo PSF para defender a adequação do
modelo para o território de São Paulo. No entanto, o motivo de adequação do modelo
mais citado pelos gerentes (37%) foi o baixo nível socioeconômico da população
atendida. Este entendimento por parte da gerência, de que o PSF é um modelo
adequado para populações de menor nível socioeconômico, é um ponto a ser
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explorado no sentido de entender quais são as características do programa que o
fazem adequado para esta população, suas precariedades ou seus benefícios.
Por fim, dado o panorama do trabalho com DSS no PSF do município de São
Paulo, concluímos que, para além das necessárias reformas sociais defendidas
pelo campo da promoção da saúde, onde a intersetorialidade e a participação
devem ser estruturais no processo de governança, o PSF pode, a médio prazo,
qualificar o trabalho com DSS, trazendo-o para dentro de sua estrutura financeira,
avaliativa e programática. Esta institucionalização do trabalho com DSS não
somente tem o potencial de qualificar o trabalho com DSS no programa, como
também de impulsionar reformas intersetoriais.
Da maneira como o trabalho com DSS se organiza hoje no PSF do município de
São Paulo, ele não é viável ou sustentável. Sua pertinência, entretanto, se coloca
para além do contexto atual de sua caracterização fluida e extraordinária,
abrangendo singularidades e potencialidades do setor saúde como aliado dos
princípios da promoção da saúde. Neste sentido, advogamos contra a naturalização
do caráter extraordinário das iniciativas de trabalho com DSS no âmbito do PSF e
propomos o debate pela qualificação, programação, avaliação e potencialização
deste tipo de trabalho como parte estrutural da Estratégia Saúde da Família.
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RECOMENDAÇÕES
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DO PONTO DE VISTA METODOLÓGICO:


Recomendamos a utilização de métodos mistos de pesquisa. Neste estudo,
a utilização conjunta de dados qualitativos e quantitativos possibilitou, além
da validação parcial dos dados coletados, maior desenvolvimento do poder
interpretativo de cada método;



Recomendamos no caso de pesquisas seqüenciais explanatórias (com uma
primeira fase quantitativa, seguida por uma fase qualitativa), a classificação
dos dados quantitativos em grupos, como forma de amostragem para a
segunda fase do estudo, o que pode facilitar a integração real dos dados
nas etapas de análise e discussão. Para esta classificação é possível o
auxílio da técnica de análise de correspondência múltipla e da análise de
agrupamento.

DO PONTO DE VISTA TEÓRICO-ACADÊMICO:


Recomendamos a utilização

dos grupos

de promoção da

saúde

desenvolvidos no estudo e aplicados em nossa coleta de dados (biológico,
psicológico, comportamental, social e estrutural) como modelo conceitual
para coleta de dados sobre o escopo das atividades do PSF e a
organização de ações programáticas;


Recomendamos a utilização paradoxal explícita de modelos classificatórios
diferenciados, como forma de contemplar a complexidade do campo da
promoção da saúde;



Recomendamos maior esforço, por parte dos profissionais que advogam
pela ação nos determinantes sociais e estruturais de saúde, no
reconhecimento da demanda por assistência médica como parte de um
olhar integral à saúde dos povos.



Recomendamos a desmistificação e a qualificação do conceito de social,
como caminho para a superação da naturalização do caráter extraordinário
do trabalho com DSS no âmbito do PSF.



Recomendamos o desenvolvimento de outros estudos sobre o trabalho com
DSS no PSF, que apesar de centrais à proposição do programa, são ainda
extremamente raros.
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Recomendamos a ampliação do debate sobre a pertinência de se trabalhar
com DSS no âmbito da atenção primária à saúde e, especificamente, do
PSF, de forma a ultrapassar os argumentos do compromisso ético da
eqüidade e da singularidade do setor saúde como prestador de assistência
médica e abarcar singularidades contextuais e evidências de efetividade
para a eqüidade em saúde.

DO PONTO DE VISTA DA GERÊNCIA E GESTÃO DO PSF NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:


Recomendamos, com base neste e outros estudos, a discussão sobre o
posicionamento técnico-político dos distintos níveis de governo quanto ao
seu papel no trabalho com DSS.



Recomendamos a avaliação do Grupo Inclusivo (identificado no estudo) no
sentido de compreender, entre outros aspectos, se possuem suas
avaliações assistenciais prejudicadas diante do comprometimento do
trabalho com DSS, se os profissionais deste grupo encontram-se mais
estressados do que os demais profissionais do programa, e se possuem
capacitação diferenciada.



Recomendamos

a

investigação

do

trabalho

desenvolvido

pela

coordenadoria sudeste e suas instituições parceiras, no sentido de
compreender sua associação com o Grupo Inclusivo.


Recomendamos uma organização programática baseada na ampla
determinação do processo saúde-doença, contemplando temas centrais
para além de enfermidades, cobertura e humanização do atendimento.



Recomendamos a qualificação e a institucionalização do trabalho com DSS
no âmbito do PSF, incluindo estratégias participativas de gestão,
programação de recursos humanos e financeiros, planejamento e avaliação
das ações.
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Questionário sobre o Trabalho com os Determinantes Sociais de
Saúde no Programa Saúde da Família da Cidade de São Paulo
Para ser aplicado com Gerentes de Unidades de Saúde com PSF ou PACS do Município de São Paulo

Dowbor TP & Westphal MF, 2005

IMPORTANTE: POR FAVOR UTILIZE LETRA DE FORMA.
A. Caracterização sobre o Entrevistado e Unidade de Saúde
A1. Informações sobre o entrevistado
1.

Nome completo: ____________________________________________________________

2.

Sexo:

5.

Telefone para contato: ____________________ 6. E-mail: __________________________

7.

Tempo no cargo:

8.

Tempo na unidade: _______ anos _______ meses

9.

Tempo na região:

F

M

3.

Idade: _________ 4. Graduação em: __________________

_______ anos _______ meses
_______ anos _______ meses

A2. Informações sobre a unidade de saúde em que trabalha
10.

Nome oficial da unidade:

___________________________________________________

11.

Nome fantasia da unidade: ____________________________________________________

Modalidade de assistência:  PSF
 PSF + PACS
 UBS + PSF + PACS
 PSF + AE  UBS + PA + PSF
 UBS + PA + PACS
 Outro __________________

12.

 norte

 sul

 UBS + PSF
 UBS + PACS

 sudeste  centro-oeste  leste

13.

Coordenadoria de saúde:

14.

Instituição parceira: _________________________________________________________

15.

Subprefeitura:

________________________________________________________

16.

Bairro:

________________________________________________________

17.

Tel: _____________________________ 18. Fax: ________________________________

19.

Idade da unidade: _______ anos _______ meses

20.

Total de famílias cadastradas:

21.

Total de famílias acompanhadas: ___________

___________

No caso de PSF:
22. Tempo

como PSF: _______ anos _______ meses

23a.

Número de equipes completas: __________

23b.

Número de equipes incompletas (por mais de 60 dias): __________

No caso de PACS:
24. Tempo
25a.

como PACS: _______ anos _______ meses

Número de equipes: __________

25b.

Número de ACSs: __________
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B. Tendo como referência a Unidade de Saúde em que trabalha, por favor indique
a freqüência de realização das atividades listadas utilizando a tabela de freqüência abaixo.
Em situações intermediarias, assinale a alternativa que mais se aproxima da realidade.
Diariamente
- 1
Semanalmente - 2
Mensalmente - 3

Trimestralmente - 4
Semestralmente - 5
Anualmente
- 6

Nunca
- 0
Não sabe - N
Sem padrão de regularidade

- Z

b1. Atividades que objetivam prevenir, tratar, detectar precocemente e/ou curar
doenças através de intervenções biomédicas

Freqüência

26. Consulta médica

(

)

27. Consulta de enfermagem

(

)

28. Consulta odontológica

(

)

29. Pronto atendimento

(

)

30. Primeiros socorros/urgências

(

)

31. Dispensação de medicamentos

(

)

32. Aplicação de medicamentos

(

)

33. Vacinação

(

)

34. Inalação

(

)

35. Visita domiciliar do Médico

(

)

36. Visita domiciliar do Enfermeiro
37. Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem

(
(

)
)

38. Visita domiciliar do Agente Comunitário de Saúde

(

)

39. Identificação e análise de dados epidemiológicos visando a identificação de grupos de risco

(

)

40. Atividades de grupo – Quais: _________________________________________________

(

)

41. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

42. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

43. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

b2. Atividades que objetivam a mudança de comportamento de membros
da comunidade para o desenvolvimento de estilos de vida mais saudáveis.
44. Aconselhamento individual

Freqüência

(

)

45. Realização e/ou veiculação de campanhas – Quais: __________________________

(

)

46. Condução de palestras – Quais: _______________________________________________

(

)

47. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

48. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

49. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

50. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

b3. Atividades que objetivam estimular membros da comunidade a se ajudarem
mutuamente no enfrentamento de problemas individuais.
51. Realização de grupos – Quais: ________________________________________________

Freqüência

____________________________________________________________________________

(

)

52. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

53. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

(

)

54. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

Freqüência
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b4. Atividades em conjunto com a comunidade que objetivam a melhoria da saúde e qualidade
de vida dos membros da comunidade e/ou a resolução de problemas locais.
55. Terapia Comunitária

(

)

56. Atividades de identificação de problemas e/ou vulnerabilidades locais – Quais: _________

(

)

57. Atividades de educação – Quais: ______________________________________________

(

)

____________________________________________________________________________
58. Atividades de lazer – Quais: __________________________________________________

(

)

(

)

60. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

61. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

62. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

63. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

64. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

65. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

66. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

67. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

68. Outra atividade – Qual: ______________________________________________________

(

)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
59. Atividades de geração de renda – Quais: ________________________________________

____________________________________________________________________________

b5. Atividades que objetivam a elaboração e/ou mobilização por políticas públicas que
interfiram na saúde e/ou qualidade de vida da população.

Freqüência

69. Reuniões de equipe para a definição de políticas locais de promoção da saúde

(

)

70. Participação de profissionais da unidade em conferências de saúde

(

)

71. Participação de profissionais da unidade no orçamento participativo

(

)

72. Participação de profissionais da unidade em reuniões ou oficinas de planejamento local

(

)

73. Participação de profissionais da unidade em reuniões de planejamento municipais

(

)

74. Participação de profissionais da unidade em conselhos locais de saúde, educação, etc

(

)

75. Participação de profissionais da unidade em conselhos regionais ou nacionais

(

)

76. Atividades que estimulem a comunidade a participar de conselhos, reuniões de planejamento, etc

(
(

)
)

(

)

79. Outra atividade – Qual: _____________________________________________________

(

)

80. Outra atividade – Qual: _____________________________________________________

(

)

81. Outra atividade – Qual: _____________________________________________________

(

)

82. Outra atividade – Qual: _____________________________________________________

(

)

83. Outra atividade – Qual: _____________________________________________________

(

)

84. Outra atividade – Qual: _____________________________________________________

(

)

85. Outra atividade – Qual: _____________________________________________________

(

)

86. Outra atividade – Qual: _____________________________________________________

(

)

77. Organização de conselhos gestores locais – Quais: _______________________________

___________________________________________________________________________
78. Organização de grupos de trabalho – Quais: ____________________________________

___________________________________________________________________________
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C. Além das atividades descritas por você na questão anterior (questão B) a Unidade de Saúde
em que trabalha realiza ou realizou nos últimos dois anos ações de promoção da saúde que
não estivessem exclusivamente relacionadas com o tratamento e/ou prevenção de doenças
específicas? Se sim, por favor, exemplifique e indique a freqüência segundo tabela abaixo.
Diariamente
- 1
Semanalmente - 2
Mensalmente - 3

Trimestralmente - 4
Semestralmente - 5
Anualmente
- 6

Ações

Não sabe
Sem padrão de regularidade

- N
- Z

Freqüência

87a.

(

)

87b

88a.

(

)

88b

89a.

(

)

89b

90a.

(

)

90b

91a.

(

)

91b

92a.

(

)

92b

93a.

(

)

93b

94a.

(

)

94b

95a.

(

)

95b

D. A Unidade de Saúde em que você trabalha realiza ou realizou nos últimos dois anos
parcerias com outros setores, instituições ou equipamentos? Se sim, por favor identifique os
setores, instituições e/ou equipamentos parceiros:

 escolas públicas (96)

 ONGs locais (102)

 outro (108) _____________

 escolas privadas (97)

 ONGs nacionais (103)

 outro (109) _____________

 casas de cultura (98)

 ONGs internacionais (104)

 outro (110) _____________

 comércio local (99)

 hospitais privados (105)

 outro (111) _____________

 indústria local (100)

 hospitais públicos (106)

 outro (112) _____________

 igrejas/grupos religiosos (101)

 soc. de amigos do bairro (107)  outro (113) _____________

E. A Unidade de Saúde em que você trabalha realiza ou realizou nos últimos dois anos algum
trabalho relacionado a algum determinante social de saúde citado abaixo?
Se sim, por favor, assinale todos os determinantes trabalhados.

 saneamento (114)
 inclusão social (115)
 transporte (116)
 segurança (117)
 modelos de atenção à saúde (118)
 habitação (119)
 alimentação (120)
 auto-estima (121)

 droga-adição (122)
 lazer (123)
 emprego (124)
 educação (125)
 paz (126)
 renda (127)
 stress (128)
 primeiros anos de vida (129)

 rede de suporte social (130)
 distribuição de renda (131)
 ambiente de trabalho (132)
 justiça social/equidade (133)
 recursos sustentáveis (134)
 ecossistema saudável (135)
 outro (136) _____________
 outro (137) _____________
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F. Na sua opinião quais são as três principais barreiras para o trabalho com os determinantes
sociais de saúde no âmbito do Programa Saúde da Família da Cidade de São Paulo? Por que?
138a

barreira 1: ______________________________________________________________________

138b

motivo: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

139a

barreira 2: ______________________________________________________________________

139b

motivo: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

140a

barreira 3: ______________________________________________________________________

140b

motivo: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
G. No caso da Unidade de Saúde em que trabalha realizar ou ter realizado alguma atividade
buscando impactar determinantes sociais de saúde, quais foram os três principais facilitadores ao
desenvolvimento desta atividade? Por que?

141a

facilitador 1: ____________________________________________________________________

141b

motivo: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

142a

facilitador 2: ____________________________________________________________________

142b

motivo: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

143a

facilitador 3: ____________________________________________________________________

143b

motivo: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
H. Na sua opinião, o Programa Saúde da Família, em relação aos programas tradicionais de
atenção básica à saúde municipais:
Concordo
fortemente

144
145
146
147

Concordo

Não
tenho
opinião

Discordo

Discordo
fortemente

aumenta a resolutividade dos problemas de
saúde da população
tem maior impacto na qualidade de vida da
população
aumenta o vínculo com a comunidade
atendida
propicia maior identificação dos problemas do
território de atuação

I. Baseando-se na sua experiência como gestor, defina em uma palavra a principal vantagem
e a principal desvantagem do Programa Saúde da Família enquanto modelo de atenção à
saúde para o seu território de atuação:
148

vantagem:

_________________________

desvantagem:

_________________________

149

244
150

150b

J. Na sua opinião, o Programa Saúde da Família é um modelo de atenção adequado para seu
território de atuação?  sim  não
Por que?
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ANEXO 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE
COM DIRETORES DE USF
1. No questionário você citou ... Como surgiu esta iniciativa?
2. Por favor descreva a iniciativa para mim.
3. Quais os profissionais envolvidos na iniciativa? Como se dá o envolvimento
deles?
4. Quais as principais dificuldades e como elas foram superadas?
5. Quais os principais facilitadores para o desenvolvimento da iniciativa?
6. Quais os gastos relacionados com a iniciativa? Como eles foram financiados?
7. Como o seu orçamento está organizado?
8. A iniciativa esta sendo avaliada? Como? Qual o resultado?
9. Qual é são na sua opinião as principais barreiras para iniciativas como esta?
10. Na sua opinião quais as principais causas destas barreiras?
11. Como as atuais políticas de avaliação do PSF interferem nesta iniciativa?
(SIAB, pacto da tenção básica, outros)
12. Como as atuais políticas de financiamento do PSF interferem nesta iniciativa?
13. Como as atuais políticas de gerenciamento do PSF interferem nesta iniciativa?
(parcerias, coordenadorias de saúde, supervisores de saúde, etc)
14. Como as atuais políticas de capacitação do PSF interferem nesta iniciativa?
(treinamentos, etc)

Com Membros da Equipe de Coordenação do PSF

1. Existe alguma iniciativa planejada de trabalho com os DSS no âmbito do PSF?
Quais? Como elas surgiram? Por favor descreva-as para mim.
2. Existe alguma linha de financiamento prevista para o trabalho com os DSS no
âmbito do PSF?
3. Existe algum instrumento de avaliação desenvolvido para o trabalho com os
DSS no âmbito do PSF?
4. O trabalho com a DSS é considerado no currículo de capacitação dos membros
das ESF?

246

5. Que profissionais da equipe central de coordenação do PSF poderiam se
envolver neste tipo de iniciativa?
6. Qual seria ou é o papel da instituição parceira em relação a este tipo de
iniciativa?
7. Qual seria ou é o papel do governo federal neste tipo de iniciativa?
8. Qual seria ou é o papel do governo estadual neste tipo de iniciativa?
COM REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
1. Existe alguma iniciativa planejada de trabalho com os DSS no âmbito do PSF?
Quais? Como elas surgiram? Por favor descreva elas para mim.
2. Existe alguma linha de financiamento prevista para o trabalho com os DSS no
âmbito do PSF?
3. Existe algum instrumento de avaliação desenvolvido para o trabalho com os
DSS no âmbito do PSF?
4. O trabalho com a DSS é considerado no currículo de capacitação dos membros
das ESF?
5. Que profissionais da equipe central de coordenação do PSF poderiam se
envolver neste tipo de iniciativa?
6. Qual seria ou é o papel da instituição parceira em relação a este tipo de
iniciativa?
7. Qual seria ou é o papel do governo federal neste tipo de iniciativa?
8. Qual seria ou é o papel do governo estadual neste tipo de iniciativa?
COM MÉDICOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA
1. Qual a sua participação nas iniciativas ...
2. Como você concilia os diferentes tipos de trabalho que realiza? Como você
organiza o seu tempo?
3. Como o seu trabalho é avaliado?
4. Quem trabalha mais diretamente com você?
5. O que te motivou a participar da iniciativa ....?
6. Quais as principais barreiras para o seu envolvimento na iniciativa...?
7. Como você avalia o resultado da iniciativa?
8. O que seria necessário para que médicos de saúde da família pudessem se
envolver mais em iniciativas como estas?
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ANEXO 3 - ROTEIRO DE GRUPO FOCAL
COM ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE
1. Como vocês resolveram trabalhar no PSF e participar das iniciativas...?
2. Como surgiram as iniciativas ...?
3. Por favor descrevam sucintamente a iniciativa para nós.
4. Que profissionais estão envolvidos na iniciativa? Como se da o envolvimento
deles?
5. Quais as principais dificuldades e como elas foram superadas?
6. O que tem facilitado o desenvolvimento da iniciativa?
7. A iniciativa foi bem sucedida? Qual a razão para isso?
8. O correram alguns fracassos? Quais?
9. Quais os gastos relacionados com a iniciativa? Como eles foram financiados?
10. Vocês conhecem o orçamento da unidade?
11. Na sua opinião quais as principais causas destas barreiras?
12. Como as atuais políticas de avaliação do PSF interferem nesta iniciativa?
(SIAB, pacto da tenção básica, outros)
13. Como as atuais políticas de financiamento do PSF interferem nesta iniciativa?
14. Como as atuais políticas de gerenciamento do PSF interferem nesta iniciativa?
(parcerias, coordenadorias de saúde, supervisores de saúde, etc)
15. Como as atuais políticas de capacitação do PSF interferem nesta iniciativa?
(treinamentos, etc)
16. A iniciativa esta sendo avaliada? Como? Qual o resultado?
17. Qual é são na sua opinião as principais barreiras para iniciativas como esta?
18. O que seria necessário para que vocês pudessem se envolver mais em
iniciativas como estas?

COM MEMBROS DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
1. Se apresentem (nome/instituição parceira/ cargo ou função/alguma informação
profissional ou profissional que queiram compartilhar/apresentação das
informações da dinâmica).
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2. Na opinião de vocês qual é a função do PSF ? O que ele oferece e deve
oferecer para a população?
3. Vocês acreditam ser função do PSF lidar com determinantes sociais de saúde?
Porque? De que forma?
4. Quais as atividades que a sua instituição realiza em relação as unidades de
saúde em sua responsabilidade? Que prioridade é dada a cada uma destas
atividades? Porque?
5. Existe algum programa ou iniciativa organizada no âmbito da sua instituição
para a ação do PSF em algum determinante social de saúde (habitação,
violência, educação, renda, etc)? Se sim, exemplifique, comente como a
iniciativa se desenvolveu e como é financiada.
6. Qual são, na opinião de vocês as maiores barreiras para o trabalho com DSS
no PSF?
7. Vocês utilizam algum instrumento de avaliação para o trabalho com os DSS no
âmbito do PSF? Como ele funciona?
8. O trabalho com a DSS é considerado no currículo de capacitação dos membros
das ESF? De que forma?
9. O que seria necessário para que as instituições parceiras do PSF em São Paulo
pudessem se envolver mais em iniciativas relacionadas a determinação social
da saúde?
a. Vocês teriam alguma recomendação no sentido de implementação
de novas políticas que visem potencializar o trabalho com os DSS?
b. Qual seria ou é o papel da instituição parceira em relação a este tipo
de iniciativa?
10. Vocês teriam alguma coisa mais para falar ou alguma sugestão para fazer?
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ANEXO 4 - INÉRCIAS (AUTOVALORES) CORRIGIDAS PARA CADA EIXO DA ACM DSS.
Eixo

Autovalor (x1000)

%

% acumulado

1

44,1748

97,39

97,39

2

0,7388

1,63

99,02

3

0,3215

0,71

99,73

4

0,1030

0,23

99,96

5

0,0154

0,03

99,99

6

0,0048

0,01

100,00
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ANEXO 5 – TABELAS DE CONTINGÊNCIA DA ACM DSS
TABELA CONTINGÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS DA ACM DSS
G1

Saneamento
Inclusão social
Transporte
Segurança
M. atenção
saúde
Habitação
Alimentação
Auto-estima
Droga-adição
Lazer
Emprego
Educação
Paz
Renda
Stress

G2

G3

sim

não

Total

Sim

não

Total

sim

não

n

30

49

79

47

18

65

26

1

Total
27

%

38,0

62,0

100

72,3

27,7

100

96,3

3,7

100

n

9

70

79

42

23

65

27

27

%

11,4

88,6

100

64,6

35,4

100

100,0

100

n

10

69

79

13

52

65

11

16

27

%

12,7

87,3

100

20,0

80,0

100

40,7

59,3

100

n

4

75

79

15

50

65

14

13

27

%

5,1

94,9

100

23,1

76,9

100

51,9

48,1

100

n

13

66

79

32

33

65

20

7

27

%

16,5

83,5

100

49,2

50,8

100

74,1

25,9

100

n

4

75

79

15

50

65

13

14

27

%

5,1

94,9

100

23,1

76,9

100

48,1

51,9

100

n

37

42

79

50

15

65

26

1

27

%

46,8

53,2

100

76,9

23,1

100

96,3

3,7

100

n

21

58

79

43

22

65

25

2

27

%

26,6

73,4

100

66,2

33,8

100

92,6

7,4

100

n

9

70

79

26

39

65

20

7

27

%

11,4

88,6

100

40,0

60,0

100

74,1

25,9

100

n

31

48

79

46

19

65

27

%

39,2

60,8

100

70,8

29,2

100

100,0

n

4

75

79

9

56

65

14

13

27

%

5,1

94,9

100

13,8

86,2

100

51,9

48,1

100

27
100

n

7

72

79

32

33

65

27

27

%

8,9

91,1

100

49,2

50,8

100

100,0

100

n

1

78

79

14

51

65

14

13

27

%

1,3

98,7

100

21,5

78,5

100

51,9

48,1

100

n

6

73

79

10

55

65

15

12

27

%

7,6

92,4

100

15,4

84,6

100

55,6

44,4

100

n

12

67

79

27

38

65

22

5

27

%

15,2

84,8

100

41,5

58,5

100

81,5

18,5

100

27

52

79

40

25

65

25

2

27
100

Primeiros anos n
de vida
%

34,2

65,8

100

61,5

38,5

100

92,6

7,4

n

1

78

79

15

50

65

13

14

27

%

1,3

98,7

100

23,1

76,9

100

48,1

51,9

100

Distribuição de n
renda
%

1

78

79

8

57

65

6

21

27

1,3

98,7

100

12,3

87,7

100

22,2

77,8

100

9

70

79

17

48

65

20

7

27
100

R. suporte
social

Ambiente de n
trabalho
%
Justiça social

11,4

88,6

100

26,2

73,8

100

74,1

25,9

n

2

77

79

11

54

65

17

10

27

%

2,5

97,5

100

16,9

83,1

100

63,0

37,0

100

n
Recursos
sustentáveis %
Ecossistema n
saudável
%

79

79

3

62

65

9

18

27

100,0

100

4,6

95,4

100

33,3

66,7

100

2

77

79

17

48

65

17

10

27

2,5

97,5

100

26,2

73,8

100

63,0

37,0

100
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TABELA DE CONTINGÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ACM DSS

Saneamento
Inclusão social
Transporte
Segurança
Modelos de atenção
saúde
Habitação
Alimentação
Auto-estima
Droga-adição
Lazer
Emprego
Educação
Paz
Renda
Stress
Primeiros anos de vida
Rede de suporte social
Distribuição de renda
Ambiente de trabalho
Justiça social /
equidade
Recursos sustentáveis
Ecossistema saudável

n

sim
103

não
68

Total
171

%

60,2

39,8

100

n

78

93

171

%
n

45,6
34

54,4
137

100
171

%

19,9

80,1

100

n

33

138

171

%
n

19,3
65

80,7
106

100
171

%

38,0

62,0

100

n

32

139

171

%
n

18,7
113

81,3
58

100
171

%

66,1

33,9

100

n

89

82

171

%
n

52,0
55

48,0
116

100
171

%

32,2

67,8

100

n

104

67

171

%
n

60,8
27

39,2
144

100
171

%

15,8

84,2

100

n

66

105

171

%
n

38,6
29

61,4
142

100
171

%

17,0

83,0

100

n

31

140

171

%
n

18,1
61

81,9
110

100
171

%

35,7

64,3

100

n

92

79

171

%
n

53,8
29

46,2
142

100
171

%

17,0

83,0

100

n

15

156

171

%
n

8,8
46

91,2
125

100
171

%

26,9

73,1

100

n

30

141

171

%
n

17,5
12

82,5
159

100
171

%

7,0

93,0

100

n

36

135

171

%

21,1

78,9

100
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ANEXO 6 – INÉRCIAS (AUTOVALORES) PARA EIXOS CORRIGIDOS DA ACM ADEQUAÇÃO.
Eixo

Autovalor (x1000)

%

% acumulado

1

3,9450

60,61

60,61

2

1,5682

24,09

84,70

3

0,5182

7,96

92,66

4

0,2230

3,43

96,09

5

0,1472

2,26

98,35

6

0,0727

1,12

99,47

7

0,0270

0,41

99,88

8

0,0077

0,12

100,00
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ANEXO 7 – TABELAS DE CONTINGÊNCIA DA ACM ADEQUAÇÃO
Tabela de contingência para caracterização dos grupos da ACM Adequação
G1
não
Aumento da resolutividade dos problemas de n
saúde da população
%
Permite maior conhecimento do território e da n
comunidade
%

sim

G2
Total

não

sim

G3
Total

não

sim

Total

33

9

42

87

6

93

36

36

78,6

21,4

100

93,5

6,5

100

100,0

100

14

28

42

84

9

93

34

2

36

33,3

66,7

100

90,3

9,7

100

94,4

5,6

100

n

38

4

42

58

35

93

32

4

36

%

90,5

9,5

100

62,4

37,6

100

88,9

11,1

100

n

15

27

42

80

13

93

36

36

%

35,7

64,3

100

86,0

14,0

100

100,0

100

Permite o planejamento e a priorização das n
ações
%

28

14

42

90

3

93

36

36

66,7

33,3

100

96,8

3,2

100

100,0

100

27

15

42

81

12

93

35

1

36

64,3

35,7

100

87,1

12,9

100

97,2

2,8

100

n

38

4

42

83

10

93

33

3

36

%

90,5

9,5

100

89,2

10,8

100

91,7

8,3

100

É adequado à população de baixo nível
sócio-econômico
Propicia o fortalecimento do vínculo
profissional/comunidade

Estimula o trabalho de prevenção e
n
promoção da saúde, abrangendo aspectos
%
bio-psico-sociais
Realiza busca ativa, através da visita
domiciliar
Estimula a participação do usuário

n

30

12

42

89

4

93

36

36

%

71,4

28,6

100

95,7

4,3

100

100,0

100

42

83

10

93

36

36

100

89,2

10,8

100

100,0

100

42
É adequado à população com necessidades n
especiais
% 100,0
n

40

2

42

85

8

93

36

36

%

95,2

4,8

100

91,4

8,6

100

100,0

100

n

39

3

42

89

4

93

35

1

36

%

92,9

7,1

100

95,7

4,3

100

97,2

2,8

100

É um modelo perfeito para atenção básica n
independentemente do território de atuação %

37

5

42

91

2

93

34

2

36

88,1

11,9

100

97,8

2,2

100

94,4

5,6

100

Promove estilos de vida mais saudáveis

Melhora a qualidade de vida da população

As ações estão voltadas para as
necessidades reais da população

n

41

1

42

88

5

93

36

36

%

97,6

2,4

100

94,6

5,4

100

100,0

100

Aumenta a qualidade do atendimento
prestado

n

41

1

42

85

8

93

35

1

36

%

97,6

2,4

100

91,4

8,6

100

97,2

2,8

100

n

42

42

92

1

93

20

16

36

100

98,9

1,1

100

55,6

44,4

100

Falta de recursos

Não como modelo único

Desequilíbrio entre oferta e demanda

% 100,0

42

93

93

29

7

36

% 100,0

n

42

100

100,0

100

80,6

19,4

100

n

42

89

4

93

11

25

36

100

95,7

4,3

100

30,6

69,4

100

42

% 100,0
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TABELA DE CONTINGÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ACM ADEQUAÇÃO
não

sim

Total

n

156

15

171

%

91,2

8,8

100

n

132

39

171

%

77,2

22,8

100

n

128

43

171

%

74,9

25,1

100

n

131

40

171

%

76,6

23,4

100

n

154

17

171

%

90,1

9,9

100

n

143

28

171

%

83,6

16,4

100

n

154

17

171

%

90,1

9,9

100

n

155

16

171

%

90,6

9,4

100

n

161

10

171

%

94,2

5,8

100

n

161

10

171

%

94,2

5,8

100

n

163

8

171

%

95,3

4,7

100

É um modelo perfeito para atenção básica independentemente do território n
de atuação
%

162

9

171

94,7

5,3

100

n

165

6

171

%

96,5

3,5

100

n

161

10

171

%

94,2

5,8

100

n

154

17

171

%

90,1

9,9

100

n

164

7

171

%

95,9

4,1

100

n

142

29

171

%

83,0

17,0

100

Aumento da resolutividade dos problemas de saúde da população

Permite maior conhecimento do território e da comunidade

É adequado à população de baixo nível sócio-econômico

Propicia o fortalecimento do vínculo profissional/comunidade

Permite o planejamento e a priorização das ações
Estimula o trabalho de prevenção e promoção da saúde, abrangendo
aspectos bio-psico-sociais
Realiza busca ativa, através da visita domiciliar

Estimula a participação do usuário

É adequado à população com necessidades especiais

Promove estilos de vida mais saudáveis

Melhora a qualidade de vida da população

As ações estão voltadas para as necessidades reais da população

Aumenta a qualidade do atendimento prestado

Falta de recursos

Não como modelo único

Desequilíbrio entre oferta e demanda

