
 
 

 

 

 

 

 

 

“Produção de informação e conhecimento e práticas de participação 

popular na Estratégia Saúde da Família: o caso do município de Itaboraí, 

RJ” 

 

 

por 

 

 

Amanda Almeida Mudjalieb 

 

 

Dissertação apresentada com vistas à obtenção do título de Mestre em 

Ciências na área de Saúde Pública. 

 

 
 

 

 

Orientadora principal: Prof.ª Dr.ª Rosely Magalhães de Oliveira 

Segunda orientadora: Prof.ª Dr.ª Marize Bastos da Cunha 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, julho de 2011 



2 
 

 

 

Esta dissertação, intitulada 

 

 

“Produção de informação e conhecimento e práticas de participação 

popular na Estratégia Saúde da Família: o caso do município de Itaboraí, 

RJ” 

 

apresentada por 

 

 

Amanda Almeida Mudjalieb 

 

 

foi avaliada pela Banca Examinadora composta pelos seguintes membros: 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Sonia Acioli de Oliveira 

Prof.ª Dr.ª Ligia Giovanella 

Prof.ª Dr.ª Rosely Magalhães de Oliveira – Orientadora principal 

 

 

 

 

 

 

Dissertação defendida e aprovada em 12 de julho de 2011. 



3 
 

Agradecimentos 

 

 Chegar aos agradecimentos significa que estamos perto de finalizar essa 

importante jornada que é um curso de mestrado; perto, mas ainda não acabou. Agradeço 

por ter ingressado neste curso, com esta turma, ter estudado, aprendido, compartilhado 

tantas idéias; por ter amadurecido, ao percorrer os muitos meandros neste caminho, 

desde os trâmites institucionais, formais, às relações com professores, orientadores, 

amigos de turma, funcionários da ENSP; por estar concluindo este trabalho feito com 

tanto empenho e dedicação. 

 À minha mãe, Mônica, agradeço muito especialmente, por ter estado sempre ao 

meu lado, contribuindo para as reflexões e caminhos traçados neste trabalho. Agradeço 

também pelos ensinamentos de todo dia, da vida e do SUS, que acredito me dão força e 

argumentos para continuar nesta luta.  

 Ao meu irmão, Bernardo, pelo companheirismo, amizade e pelas conversas e 

consultorias que ajudaram ao longo da pesquisa. Aos meus amigos que vivenciaram e 

compartilharam momentos desta jornada, pelos alívios nas sextas ou sábados, as 

conversas, alegrias e pelo privilégio de ter amigos tão queridos e que adoram dançar! 

 Às minhas orientadoras, Rosely e Marize, que acreditaram ser possível este 

projeto e que me apoiaram sempre, mesmo com tantos obstáculos no caminho; este 

trabalho também é de vocês.  

 Aos queridos amigos de turma, agradeço muito pelo bom encontro! 

Companheiros nas reflexões sobre o SUS, teorias, práticas, metodologias, novos 

olhares... enfim, sobre a vida! 

 Aos professores, pesquisadores e outros estudantes da ENSP que contribuíram 

para este processo de formação, para esta etapa tão importante de aprendizado teórico-

prático sobre o funcionamento do SUS.  

 Aos gestores, profissionais e usuários de Itaboraí, que continuam lutando por um 

SUS digno, pelo acesso e qualidade do cuidado, mesmo com os muitos entraves e 

graves problemas existentes.  

 Às equipes do Programa Saúde da Família de Apolo III, Aldeia da Prata, Santo 

Expedito e Nova Cidade, pela confiança e disponibilidade em participar da pesquisa. À 

equipe de Apolo III, agradeço especialmente por ter me recebido tão bem e permitido o 

acompanhamento durante alguns meses de seu trabalho. Agradeço ainda aos moradores 

de Apolo III com quem tive a oportunidade de conversar e aprender.  

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para o entendimento do que se passa em cada lugar é indispensável o entendimento de 

processos a níveis bem mais amplos, que nos conduzirão à própria mecânica do mundo 

como um todo.” 

 Milton Santos, “Metamorfoses do Espaço Habitado”, 1988. 

 

 

 

“Sendo tarefa do cartógrafo dar língua para afetos que pedem passagem, dele se 

espera basicamente que esteja mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, atento 

às linguagens que encontra, devore as que lhe parecerem elementos possíveis para a 

composição das cartografias que se fazem necessárias. O cartógrafo é antes de tudo um 

antropófago.”  

  

Suely Rolnik, “Cartografia sentimental”, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

RESUMO 

 

“Produção de informação e conhecimento e práticas de participação popular na 

Estratégia Saúde da Família: o caso do município de Itaboraí, RJ” 

 

O objetivo deste trabalho foi compreender as práticas de produção de informação, 

conhecimento e de participação popular no território de atuação das equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) em Itaboraí. Buscou-se através de procedimentos 

qualitativos, identificar pistas de como aconteceu a organização da ESF no município, 

destacando as práticas de produção da informação e de participação popular. Como 

referências teórico-metodológicas, destacamos as contribuições do Paradigma 

Indiciário, da Educação Popular em Saúde e da Análise Institucional/ Método 

Cartográfico. 

Para análise do contexto de implementação da ESF em Itaboraí, foi realizada uma 

análise documental (1991 a 2010) e realizadas entrevistas com profissionais da gestão e 

conselheiros municipais de saúde. Para compreensão das práticas de produção da 

informação, conhecimento e de participação popular na ESF, foram realizados os 

seguintes procedimentos em uma Unidade: observação do trabalho; entrevistas com as 

equipes e moradores da localidade; visitas com os agentes comunitários e observação 

direta da localidade. Foram visitadas outras três Unidades, em que foram feitas as 

seguintes atividades: observação do trabalho das equipes; participação em grupos; 

realização de oficinas com as equipes utilizando mapas das áreas de cobertura. Após o 

trabalho de campo, foi realizada uma análise do material colhido, e foram delineados 

limites e potencialidades nas práticas de produção da informação e conhecimento e de 

participação popular na ESF em Itaboraí. 

Em relação às práticas de produção da informação na ESF, alguns dos limites 

identificados foram: existência de diversos sistemas de informação que não se 

comunicam; predomínio de dados individuais e quantitativos produzidos pelas equipes; 

falta de discussões e de retorno das informações produzidas pelas equipes. Algumas 

potencialidades: acompanhamento das equipes da ESF por Equipes de Supervisão 

qualificadas, com discussão dos dados para o planejamento do trabalho; 

acompanhamento sistemático do trabalho dos ACS; registros qualitativos das visitas, 

grupos e atividades realizadas pelas equipes.  

Sobre as práticas de participação popular na ESF, alguns dos limites identificados 

foram: existência de práticas políticas conservadoras; instâncias representativas 

desvinculadas dos interesses da população; mudanças no contexto político e na 

condução da Secretaria Municipal de Saúde. Algumas potencialidades: implantação de 

conselhos gestores nas Unidades; reconhecimento pelas equipes de espaços e agentes 

mediadores de participação na comunidade; construção de vias para expressão das 

necessidades dos usuários nas Unidades. 

O traçado de cartografias revela-se um modo interessante de acompanhamento das 

práticas das equipes da ESF, e pode facilitar a identificação de dispositivos voltados à 

construção compartilhada do conhecimento e à participação popular na ESF. 

 

Palavras-chave: Saúde da Família, Informação, Participação Popular, Cartografia. 
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ABSTRACT 

 

"Production of information and knowledge and practices of popular participation in the 

Family Health Strategy: The Case of Itaboraí, RJ" 

 

The objective of this study was to understand the production practices of information, 

knowledge and popular participation in the territory of operation of the teams of the 

Family Health Strategy (FHS) in Itaboraí. Was sought by qualitative procedures, 

identify clues as to how the organization took place in the city of ESF, highlighting the 

practical production of information and popular participation. As theoretical and 

methodological references, we highlight the contributions of  Evidentiary Paradigm, the 

Popular Education in Health and Institutional Analysis/ Cartographic Method.  

For analysis of the context of implementation of the FHS in Itaboraí, a documentary 

analysis was conducted (1991 to 2010) and interviews with professionals in the 

management of health and municipal councilors. To understand the production practices 

of information, knowledge and popular participation in the FHS, the following 

procedures were performed in one Unit: observation of work; interviews with teams and 

local residents; visits with community workers and direct observation of the locality. 

We visited three other Units, which were made in the following activities: observation 

of team work; participation in groups; workshops with teams using maps of coverage 

areas. After the fieldwork was carried out an analysis of the collected material, and were 

outlined in the limits and potential production practices and knowledge of information 

and popular participation in the FHS in Itaboraí. 

In relation to the practices of information production in the FHS, some limits have been 

identified: the existence of various information systems that do not communicate; 

prevalence and quantitative data produced by individual teams; lack of discussion and 

feedback of information produced by the teams. Some potential: monitoring by teams of 

FHS teams qualified supervision, with discussion of data for planning the work; 

systematic monitoring of the work of the ACS; qualitative records of visits, groups and 

activities undertaken by the teams. 

On the practices of popular participation in the FHS, some limits have been identified: 

the existence of conservative political practices; unrelated bodies representing the 

interests of the population; changes in the political context and the conduct of the 

Municipal Health System. Some possibilities: the establishment of management 

councils Units; recognition for teams and agents mediating spaces for participation in 

the community; building process for expression of the needs of users in the units.  

The drawing of cartography reveals an interesting way to follow the practices of FHS 

teams, and can facilitate the identification of devices dedicated to shared knowledge 

construction and popular participation in the FHS. 

  

 

 

Keywords: Family Health, Information, Popular Participation, Cartography. 
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Apresentação 

 

 A proposta deste trabalho é fruto do meu percurso a partir do ingresso no curso 

de Psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), que me permitiu participar de 

diferentes estágios em serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e, ao mesmo tempo, 

articular uma discussão teórica sobre estas experiências iniciais na saúde pública. Iniciei 

meu primeiro estágio em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), situado no 

município de Itaboraí, trabalhando junto a usuários de saúde mental especialmente em 

grupos e oficinas, e um ano depois, ingressei no estágio obrigatório da UFF, em que 

passei a atuar com um grupo de estagiários no Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), com o trabalho pautado nos referenciais da Política Nacional de Humanização 

(PNH ou HumanizaSUS) e em conceitos formulados no campo da Filosofia da 

Diferença e da Análise Institucional.  

 Permaneci dois anos no HUAP, e no segundo ano iniciamos também um 

trabalho na Unidade de Emergência Dr. Mário Monteiro (UMAM), localizada em 

Niterói, buscando discutir a questão do acesso aos serviços de saúde, a qualidade da 

atenção e da gestão, por meio do dispositivo do Acolhimento e Classificação de Risco 

(ACCR), segundo delineado pela PNH. Ao mesmo tempo, completei dois anos no 

CAPS em Itaboraí e continuei o estágio na Subsecretaria de Atenção Básica, utilizando 

também ferramentas da PNH, em especial o ACCR. Este trabalho consistia em 

acompanhar a Equipe de Supervisão do Programa Saúde da Família (PSF), que foi 

constituída e fortalecida para garantir a melhoria do acesso da população aos serviços de 

atenção básica. 

 Percebi diversos pontos em comum nestes estágios, que iam desde a constatação 

de que todos os serviços estavam inseridos no SUS – o CAPS, as Emergências, as 

Unidades de PSF –, até a percepção de que os referenciais teóricos e práticos 

coincidiam, apontando para um modo de fazer que privilegiava as mudanças nas 

práticas de produção de saúde, de modo a garantir a saúde como direito fundamental. 

Estas experiências de estágio marcaram fortemente minhas escolhas após o término da 

graduação, ligadas a uma curiosidade de entender melhor o SUS, seu processo de 

constituição e modos de alcançar sua efetiva implementação.  

 Assim, cursei a Especialização em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde 

Pública Sergio Arouca (ENSP/ FIOCRUZ), tendo produzido ao final uma monografia 

que trata da organização de redes de atenção à saúde, e especialmente o papel dos 
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serviços de atenção primária nos sistemas de saúde
1
. Ainda com interesse na discussão 

sobre os serviços de atenção primária, optei por participar da seleção do Mestrado em 

Saúde Pública da ENSP, na subárea Processo Saúde Doença, Território e Justiça Social, 

com vistas à realização de uma pesquisa no nível local, no município de Itaboraí, 

acompanhando fóruns de Ouvidoria Coletiva que aconteceriam nas Unidades de Saúde 

da Família
2
. 

 Após o ingresso no mestrado, tendo em vista mudanças no cenário local e 

institucional, o foco da pesquisa foi se modificando durante o primeiro ano de curso, 

porém guardando questões que estavam presentes desde a época dos estágios. Diante 

dos vários impasses e desafios que estão colocados no cotidiano dos serviços de saúde, 

alguns me chamam especial atenção e podem configurar o campo de interesse desta 

pesquisa: a dificuldade de diálogo entre profissionais de saúde e a população usuária 

dos serviços, o que enfraquece a possibilidade de participação popular no cotidiano do 

SUS; a conseqüente ineficiência de muitas ações de saúde, pois ao não incluir o que os 

usuários sabem e dizem sobre suas necessidades, os profissionais encontram respostas, 

na maioria das vezes, inadequadas para seus problemas; a fragilidade na produção de 

informações acerca do que acontece nas unidades de saúde e em seu território de 

abrangência, e sobre as trocas de experiências e saberes entre profissionais e usuários; o 

alto grau de normatização que acaba endurecendo e limitando as ações das equipes de 

saúde locais.    

 Tais questões foram fundamentais para a configuração do objeto e dos objetivos 

deste estudo, e apresentam-se como uma espécie de bússola para o desenvolvimento do 

mesmo. A delimitação deste estudo foi fruto da minha formação e das experiências que 

tive nos serviços do SUS, especialmente no município de Itaboraí. Assim, tornou-se 

objeto desta pesquisa as práticas das equipes de Saúde da Família quanto à produção da 

informação e do conhecimento sobre a situação de saúde no território em que atuam, e 

as práticas e dispositivos que facilitam a participação popular Unidades e no território.  

 

 

                                                           
1
 Mudjalieb, Amanda Almeida.  “Conceitos centrais sobre a organização de redes de atenção à saúde nas 

propostas do relatório Dawson e dos sistemas locais de saúde (SILOS)”. Rio de Janeiro; 2009. 68 p. 

Monografia apresentada a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca para obtenção do grau de 

Especialista em Saúde Pública.  
2
 A metodologia da Ouvidoria Coletiva foi desenvolvida na ENSP, a partir de 2003, e opera com uma 

noção ampliada de vigilância à saúde, buscando compreender e identificar problemas de saúde da 

população e propor ações para enfrentamento dos mesmos. Trata-se de uma tecnologia social que pode 

contribuir, no nível local, para a “sistematização” da escuta e o reconhecimento de saberes e experiências 

dos usuários no processo de cuidado (Guimarães et al, 2008).  
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1. Introdução 

 

“Mas as formas de família são tantas que quem quiser conhecê-las precisa preparar-se 

para uma longa viagem e que, como toda longa viagem, deve fazer pausas. Pausa, visto 

que ela congela o movimento que constitui a vida social – ou seja, a troca matrimonial 

e o trânsito entre os diferentes grupos. (...) 

A estratégia da família, com e dos agentes comunitários, nos permite conhecer 

agrupamentos familiares distintos e distantes das formações familiares que conhecem a 

maioria dos profissionais universitários. (...) 

A estratégia da família não procura defender um tipo de vida familiar moralista ou 

burguesa, mas ativar o comum.” 

Antônio Lancetti, “Clínica Peripatética”, 2007. 

 

 O Programa de Saúde da Família foi proposto oficialmente no Brasil em 1994 

como uma resposta do Ministério da Saúde (MS) à crise no setor saúde, através da 

publicação do documento “Programa de Saúde da Família: saúde dentro de casa” 

(Brasil, 1994) e da Portaria nº 692 de 25 de março de 1994, com a primeira proposta de 

organização dos “Programas de Agentes Comunitários e Saúde da Família: PACS/PSF”. 

Em 1996, com a publicação da Norma Operacional Básica 01/96, foi apresentada uma 

“tentativa de indução de mudança do modelo assistencial, através do estabelecimento 

de incentivos à estruturação dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 

e de Saúde da Família (PSF)” (Levcovitz, 2001, p. 285). 

A partir da publicação da NOB 01/96, foi feita uma regulamentação do MS 

posteriormente, em que foi criado o Piso da Atenção Básica (PAB), subdivido em uma 

parte fixa e uma parte variável, de modo que os incentivos ao PACS e ao PSF foram 

implantados através de um componente específico do PAB-variável. Tal incentivo 

compreende “um valor financeiro por equipe de ACS ou SF, que aumenta 

progressivamente, em termos absolutos e por equipe, em função da cobertura 

populacional alcançada por esses programas” (Levcovitz, 2001, p. 285-286). E de fato 

constatou-se que no período de implantação da NOB 01/96 houve uma expansão 

importante do PACS e PSF em todo país, sendo as menores coberturas observadas nas 

regiões sudeste e sul (Levcovitz, 2001).  

De acordo com Escorel et al, o PSF desde 1999, “passou a ser considerado pelo 

Ministério da Saúde como uma estratégia estruturante dos sistemas municipais de 

saúde, com vistas a reorientar o modelo assistencial e imprimir uma nova dinâmica na 

organização dos serviços e ações de saúde” (2007, p. 165). Considerando esta 

mudança, falaremos aqui em Estratégia Saúde da Família (ESF), buscando afirmar a 

Saúde da Família mais como uma estratégia de organização da rede assistencial, e 
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menos como um programa verticalizado. Para Gil, “pode-se considerar que o PSF 

avançou de programa para estratégia em parte devido ao acúmulo subjacente ao 

debate e experiências em torno destes referenciais” (2006, p.1178). 

De acordo com Viana e Dal Poz (2005), a ESF foi elaborada como um 

instrumento de reorganização do SUS e da municipalização, e sua implantação 

prioritária aconteceu em áreas de risco, definidas originalmente pelo Mapa da Fome do 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). Uma de suas prerrogativas, na 

esfera municipal, era a definição de áreas geográficas para implantação nas Unidades de 

Saúde da Família (USF), priorizando as famílias mais expostas aos riscos de adoecer e 

morrer (Brasil, 1997).  

A ESF teve como seu antecessor o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS), que foi instituído pelo MS em 1991, a partir de experiências de agentes 

comunitários que já aconteciam pelo país, com destaque para as práticas desenvolvidas 

no estado do Ceará. Pode-se dizer que o PACS é um antecessor do PSF, e a novidade da 

concepção introduzida pelo PACS – e incorporada pela ESF – consistia em tomar a 

família como unidade de ação programática na saúde coletiva (e não somente o 

indivíduo), e de estabelecer a organização de áreas de cobertura por família (Viana e 

Dal Poz, 2005, pg. 233), buscando uma compreensão mais ampliada do processo saúde-

doença. 

No desenvolvimento da rede de serviços do SUS, a Saúde da Família tem sido 

compreendida como uma estratégia que visa à reorientação do modelo assistencial 

(Giovanella, Escorel e Mendonça, 2003, p. 280), tendo como fundamentos a garantia do 

acesso universal e contínuo aos serviços de saúde, com equipes que funcionam como 

porta de entrada do sistema e estão integradas a uma rede de serviços, em um sistema de 

referência e contra-referência.  

As Equipes de Saúde da Família assumem a responsabilidade sanitária por 

territórios delimitados e devem considerar a dinâmica destes territórios onde vivem os 

diferentes grupos sociais, desenvolvendo ações de promoção da saúde, prevenção de 

agravos, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde (Política Nacional de Atenção 

Básica, 2006). Para dar conta da complexidade de problemas enfrentados pela 

população, especialmente pelos grupos mais vulneráveis, as equipes que atuam na ESF 

precisam investir em ações intersetoriais para intervir nos determinantes gerais da 

saúde, mas ao mesmo tempo ter uma importante atuação clínica que responda às 

inúmeras demandas por atendimentos, especialmente médicos. 
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A Estratégia de Saúde da Família, estando inserida no Sistema Único de Saúde, 

compartilha com ele ideais, princípios, diretrizes e também dificuldades de 

implementação. O SUS, formulado no bojo do Movimento de Reforma Sanitária, foi 

criado com base em princípios que garantiriam o acesso universal ao sistema de saúde, a 

integralidade, a igualdade, a participação da sociedade, dentre outros direitos. Ainda 

hoje existem impasses importantes que dificultam a concretização destes princípios, que 

merecem, portanto, se tornar objeto de investigação para serem explicitados.   

Com a expansão da ESF em grande parte do Brasil
3
, diversas pesquisas, 

avaliações e reflexões vêm acontecendo tendo em vista os resultados e as experiências 

de profissionais e pesquisadores do SUS (Paim, 2001; Giovanella et al., 2003; 

Feuerwerker, 2005; Facchini et al, 2006; Gil, 2006; Escorel et al, 2007; Najar et al, 

2008; Conill, 2008; Almeida & Giovanella, 2008; Giovanella et al. 2009).  

Em análise sobre o processo de implementação da ESF, Franco e Merhy (1999), 

afirmam que seu núcleo teórico se restringe à epidemiologia e à vigilância à saúde, e 

que “ao resumir sua ação à vigilância à saúde, com tímida incursão na clínica, [a ESF] 

não tem potência para reverter esta configuração do Modelo Médico Hegemônico” 

(Franco e Merhy, 1999, p. 1). Segundo os autores, o trabalho pautado no campo da 

vigilância à saúde prioriza as ações centradas no território, e a normatização da ESF 

encontra-se voltada prioritariamente a cuidados a serem oferecidos ao ambiente.  

Assim, com a clínica despotencializada, a estratégia que deveria reorientar o 

modelo assistencial acaba por tornar-se um modelo “produtor de procedimentos”, 

através do exercício de uma “clínica degradada” (Campos, 2003). Com o campo de 

ação da ESF em torno da saúde coletiva e o da corporação médica em torno da saúde 

individual (Franco e Merhy, p. 2), as equipes da ESF não conseguem realizar 

efetivamente nem as intervenções sobre o território e os determinantes do processo 

saúde-doença, nem as ações clínicas voltadas para o atendimento dos indivíduos e 

famílias.  

O investimento na ESF se deu através de ”incentivos financeiros específicos e da 

criação de mecanismos de transferência de recursos federais calculados com base no 

número de habitantes de cada município (per capita)” (Escorel et al, 2007, p. 164), e 

sua estruturação foi feita através de documentos e portarias estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde, que normatizaram seu funcionamento, as responsabilidades das 

                                                           
3
  A evolução da Implantação das Equipes Saúde da Família no Brasil, de 1998 a fevereiro de 2011 pode 

ser vista através de mapas disponibilizados pelo Ministério da Saúde no site: 

http://dab.saude.gov.br/abnumeros.php 



22 
 

diferentes esferas de governo e as diretrizes a serem seguidas
4
. É fundamental a 

institucionalização de políticas públicas através do estabelecimento de diretrizes e 

normas de funcionamento; no entanto, verifica-se hoje um excesso de normatização a 

ser seguido pelas Equipes de Saúde da Família, o que fortalece uma burocratização do 

trabalho, um endurecimento das ações e um distanciamento entre as equipes e a 

população (Franco e Merhy, 1999). 

Ainda assim, muito se faz no cotidiano dos serviços da ESF que extrapola aquilo 

que está pré-definido: nas práticas cotidianas dos profissionais, na relação destes com a 

população, na dinâmica do território em que as USFs estão inseridas. A atuação das 

equipes, tanto na clínica como no território, buscando intervir não só com ações 

curativas, mas também preventivas e de promoção da saúde, requer dos profissionais 

muito mais do que o domínio de normas e técnicas prescritas de forma genérica, ainda 

que estas sejam essenciais. Desta forma, faz-se necessário investir na formação dos 

profissionais que atuam na ESF, para melhor andamento da produção do cuidado em 

saúde, garantindo o acesso da população às tecnologias necessárias (duras, leveduras e 

leves) (Merhy, 2002), dando concretude às ações clínicas e de intervenção sobre o 

território. 

Assim, podemos considerar que a ESF possui estas duas dimensões: uma de 

normatização, do que está instituído, definido; e outra relacionada às práticas, àquilo 

que escapa a norma, que é da ordem do imprevisível, que se desenrola no cotidiano. 

Neste sentido, este trabalho buscou investigar as práticas de equipes na Estratégia de 

Saúde da Família quanto à produção da informação e do conhecimento e às formas de 

participação popular nas USFs, atentando para a configuração destas práticas em relação 

às normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo contexto municipal.  

 A revisão bibliográfica realizada para fundamentar este projeto incluiu também a 

identificação de determinados documentos produzidos pelo Ministério da Saúde, que 

expressam normas e diretrizes em relação à Estratégia de Saúde da Família, 

considerando importante, assim como Gil, “conhecer o posicionamento do MS, por ter 

sido ele o principal órgão formulador e financiador das políticas de saúde” (Gil, 2006, 

p. 1173). Tendo em vista a proposta de compreender a relação entre as normas da ESF e 

as práticas que as efetivam, tornou-se eixo importante para estruturação e encadeamento 

                                                           
4
 Alguns documentos foram: Norma Operacional Básica – NOB 1996; Saúde da Família no Brasil: Linhas 

Estratégicas para o Quadriênio 1999/2002; Manual da Atenção (1999); O Trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde (2000); Guia Prático de Implantação do Programa Saúde da Família (2001); 

Regionalização da Assistência à Saúde: NOAS/SUS 01/01 (2002) (Gil, 2006). Além destes, as portarias 

ministeriais: nº 692/GM de 25 de março de 1994; nº 1886/GM, de 18 de dezembro de 1997; e nº 648/GM 

de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. 
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do projeto remeter a estas normas na fundamentação teórica, nos pontos que dizem 

respeito especialmente à produção da informação e conhecimento e às práticas de 

participação popular na Estratégia.  

A partir do que está colocado como diretriz para a ESF nos níveis federal, 

estadual e municipal, as equipes de saúde concretizam a proposta da Estratégia em suas 

práticas cotidianas, que vão ganhando forma na relação com as famílias e de acordo 

com as condições de vida naquele território. As equipes de Saúde da Família estariam 

em lugar privilegiado para compreender as condições de vida das pessoas e atuar sobre 

os problemas de saúde e seus determinantes (Pereira e Barcellos, 2006). A presença e o 

funcionamento de serviços de saúde no nível local teriam a função de facilitar/ 

potencializar a expressão dos problemas específicos, relativos à população daquele 

território determinado. 

Considerando que a Estratégia Saúde da Família deve atuar primordialmente sob 

a ótica do território, é importante perceber que esta é uma noção polissêmica, e que se 

diferencia inicialmente da idéia de espaço porque “imediatamente nos recorda dos 

limites e das restrições ao acesso dos que a ele não „pertençam‟” (Monken et al, 2008, 

p. 25). Dentre as diversas concepções de território apresentadas por Monken et al 

(2008), destacamos as discussões mais recentes que incorporam o componente cultural, 

e consideram que   

“o território carrega sempre, de forma indissociável, uma dimensão simbólica, ou 

cultural em sentido estrito, e uma dimensão material, de natureza predominantemente 

econômico-política. A idéia de território caminharia então do político para o cultural, 

ou seja, das fronteiras entre os povos aos limites do corpo e do afeto entre as pessoas.” 

(Monken et al, 2008, p. 27) 

De acordo com Monken, esta perspectiva indica a formulação de novas 

propostas teórico-metodológicas, visando a operacionalização do conceito de território 

“na escala social do cotidiano”, conforme delineado por Santos e Silveira (2001, apud 

Monken et al, 2008). Esta abordagem de território tem forte apelo antropológico e é 

interessante para análises em saúde, particularmente na atenção básica, e também para 

compreensão do processo saúde-doença em espaços comunitários (Monken et al, 2008). 

Pensar no território como produto e produtor de uma dinâmica que determina os 

processos de saúde e doença torna-se um ponto fundamental para compreender o 

contexto em que os serviços de saúde estão inseridos e sob o qual irão intervir. Esta 

atuação dos serviços sob a ótica do território visa atender às necessidades de saúde dos 

diferentes grupos sociais, que são determinadas pelo processo de reprodução social e 

pelas diferentes inserções na divisão social do trabalho (Campos e Mishima, 2005). Ao 
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mesmo tempo, de acordo com Santos (2008), o lugar – não importa a dimensão – é a 

sede da “resistência da sociedade civil”, sendo indispensável  

“insistir na necessidade de conhecimento sistemático da realidade, mediante o 

tratamento analítico desse seu aspecto fundamental que é o território (o território 

usado, o uso do território).” (Santos, 2008, p. 143) 

 Santos esclarece que é o uso do território, e não ele em si mesmo, o objeto da 

análise social (Santos, 2008, p. 137), e emprega os termos território usado ou habitado; 

o autor alerta que “mesmo nos lugares onde os vetores da mundialização são mais 

operantes e eficazes, o território habitado cria novas sinergias e acaba por impor, ao 

mundo, uma revanche” (Santos, 2008, p. 138). Vemos então que é no habitar e no usar 

o território que ele ganha materialidade, isto é, com a presença, a circulação e as 

práticas dos humanos. Para este trabalho, faz-se necessário ainda esclarecer como 

estamos entendendo a noção de prática, buscando uma articulação com o que foi 

apresentado sobre o território. 

Recorremos à noção foucaultiana de “prática”, conforme apresentada por 

Cardoso Jr. (2005), que seguiu a elaboração de Veyne em texto de 1978. O conceito de 

prática é apresentado como  

“aquilo que os homens efetivamente fazem, não aquilo que eles pensam a respeito do 

que fazem. Mais ainda: prática é o fazer que se reitera em toda uma série de 

acontecimentos, (...) disto derivando sua raridade.” (Cardoso Jr, 2005, p. 108) 

 Buscamos assim entender a prática como “aquilo que os homens fazem”, e mais 

ainda, aquilo que fazem no território, as formas que criam para lidar e se relacionar em 

meio à complexidade do mundo e das relações. É interessante pensar sobre a 

possibilidade de construção de diferentes práticas no SUS e na ESF, de territórios 

existenciais singulares, capazes de articular saberes e experiências com vistas à 

melhoria das condições de vida e saúde da população.  

“O valor do território é existencial: ele circunscreve, para cada um, o campo do 

familiar e do vinculante, marca as distâncias em relação a outrem e protege do caos. O 

investimento íntimo do espaço e do tempo implica essa delimitação, inseparavelmente 

material e afetiva.” (Zourabichvili, 2004, p. 46) 

 Os territórios existenciais, ou as práticas dos homens, nos interessam neste 

trabalho por abrirem possibilidades de pensar a efetivação dos princípios do SUS por 

meio das práticas nos serviços de saúde, de pensar como fazer para este processo 

avançar, levando em conta suas dimensões material e simbólica (Monken et al, 2008), 

ou material e afetiva (Zourabichvili, 2004).  
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Sabemos que há grande distância entre o projeto, seus objetivos iniciais, e sua 

concretização, sua realização na prática. Assim, entendemos ser preciso aproximar o 

que fazer, explicitado nos princípios do SUS, e o como fazer, os modos de fazer no 

cotidiano, na prática, que podem de fato garantir a saúde como direito de todos. Busca-

se nesta pesquisa examinar a passagem do nível teórico e constitucional do SUS no que 

diz respeito à produção do conhecimento sobre situação de saúde e à participação 

popular, para o nível concreto, das práticas nos serviços da ESF.  

 Para investigação deste processo foi delineado um misto de procedimentos 

metodológicos de natureza qualitativa, realizados nos diferentes momentos do trabalho 

de campo. Para compreensão do contexto em que foi implementado o sistema de saúde 

e o PSF no município de Itaboraí, foi realizada no 1º momento da pesquisa uma análise 

documental, compreendendo o período de 1991 a 2010, e foram realizadas entrevistas 

com profissionais da gestão e conselheiros municipais de saúde.  

 No 2º momento, foi feito um acompanhamento do trabalho de equipes de Saúde 

da Família de Itaboraí, selecionadas com base nas entrevistas feitas no 1º momento. Foi 

escolhida uma Unidade para aprofundamento da análise sobre as práticas de produção 

da informação e participação popular, e foram realizados os seguintes procedimentos ao 

longo de quatro meses: observação do trabalho na Unidade; entrevistas com os 

profissionais das equipes e moradores da localidade; visitas com os agentes 

comunitários de saúde e observação direta da localidade. 

 Além desta Unidade, foram visitadas outras três Unidades, em que foram feitas 

as seguintes atividades: observação do trabalho na Unidade, com foco nas práticas de 

produção da informação e de participação popular; participação em grupos com 

usuários, coordenados por profissionais das equipes; realização de oficinas com as 

equipes utilizando os mapas das áreas de cobertura de cada Unidade. 

 No 3º momento, foi realizada uma sistematização e organização do material 

advindo do trabalho de campo, e foram delineados limites e potencialidades das práticas 

de produção da informação, conhecimento e participação popular na Estratégia Saúde 

da Família no município de Itaboraí.  

 

1.1. Objetivo Geral 

 

 Compreender as práticas de produção de informação e de conhecimento e as 

práticas de participação popular no território de atuação das equipes de Saúde da 

Família no município de Itaboraí.  
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1.2. Objetivos Específicos 

 

1. Analisar o contexto político-organizacional de implementação da Estratégia Saúde da 

Família em Itaboraí, destacando as práticas de produção de informação e participação 

popular na ESF.  

  

2. Caracterizar o processo de produção de informações e conhecimento e as práticas de 

participação popular em Unidades da Estratégia Saúde da Família em Itaboraí. 

  

3. Identificar limites e potencialidades das práticas de produção de informações e 

conhecimento e participação popular, tendo em vista o contexto político organizacional 

da ESF em Itaboraí. 
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2. Considerações teóricas 

2.1. Estratégia Saúde da Família no contexto da Atenção Primária à 

Saúde 

 

Buscando contextualizar o surgimento da Estratégia de Saúde da Família no 

Brasil, faz-se necessário destacar, como apresentado por Fausto (2005), que a ESF está 

inserida no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) ou da chamada Atenção Básica 

à Saúde, que possui um histórico de organização, com movimentos opostos, tensões, 

conflitos, e que têm influência e reverberações no cenário brasileiro.  

Em revisão feita por Gil (2006) sobre os conceitos de Atenção Primária, Atenção 

Básica e Saúde da Família, a autora aponta que no período anterior à criação do SUS, a 

APS “representava um marco referencial para a organização dos serviços” (p. 1171), 

como uma das principais alternativas para mudança do modelo assistencial, e após a 

constituição do SUS, de seus mecanismos financeiros e operacionais, tornou-se mais 

freqüente o uso do conceito Atenção Básica, se referindo aos serviços municipais. Neste 

contexto, a ESF foi crescendo no cenário brasileiro, e trouxe para o debate “a 

superposição destes referenciais que permeiam a organização dos sistemas locais” 

(Gil, 2006, p. 1171). 

Diante dos muitos debates desenvolvidos neste campo – teórico e prático –, 

percebemos a existência de posições e concepções distintas e mesmo contrárias sobre o 

papel dos serviços de atenção primária nos sistemas de saúde. Destacamos aqui a 

discussão que trata de duas formas de concepção e organização destes serviços: a 

concepção universalista X a concepção focalista (Viana & Fausto, 2005). 

A referência conceitual sobre Atenção Primária à Saúde, que expressa a 

concepção universalista, remete à Conferência Internacional de Cuidados Primários em 

Saúde (1978), realizada em Alma-Ata, marco nos debates sobre os rumos das políticas 

de saúde no mundo. Neste momento, a saúde foi reafirmada como direito humano 

fundamental, que se concretizaria com a ampliação do acesso aos cuidados em saúde, 

através principalmente da expansão dos serviços de atenção primária (Fundo das 

Nações Unidas para a Infância, 1979). Já neste momento, havia formas diferentes (e 

divergentes) de se conceber a APS: 

“Desde o momento da organização da Conferência de Alma-Ata já existia clara tensão 

entre duas distintas formas de conceber a atenção primária. Havia a concepção de 

primário como parte de um sistema integrado de cuidados em saúde e, seu revés, um 

tipo de cuidado em saúde focado no ataque a pobreza e dirigido à população 
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desprovida de acesso aos recursos e serviços.” (Litsios apud Viana & Fausto, 2005, p. 

157) 

Em meio aos diferentes interesses, concepções e valores em jogo na definição do 

que seria a Atenção Primária à Saúde, na Declaração de Alma-Ata, esta definição a 

privilegiava como estratégia fundamental de organização dos serviços, que deveria 

atender efetivamente as necessidades de saúde da população e articular respostas 

consistentes aos principais problemas encontrados. Tal definição foi intensamente 

divulgada e influenciou propostas em diferentes países (Viana & Fausto, 2005). 

Ao mesmo tempo, a noção seletiva de atenção primária – ou sua concepção 

focalista – expressa através de programas voltados para grupos mais pobres e 

vulneráveis, visando atender problemas específicos de saúde, também ganhou espaço no 

cenário internacional, sendo recebida de forma mais favorável do que a concepção 

ampliada de APS definida em Alma-Ata (Viana & Fausto, 2005, p. 158). O Banco 

Mundial foi o principal defensor e difusor destas idéias, pregando a adoção de “cestas 

básicas” de serviços de saúde, que deveriam conter um mínimo de ações essenciais. As 

críticas centrais feitas a esta concepção seletiva de APS ressaltavam que a formação de 

programas verticais não levava em consideração as causas sociais dos processos saúde-

doença, desenvolvendo apenas medidas paliativas desconectadas das demais ações e 

serviços do sistema (Warren apud Viana & Fausto, 2005). 

De acordo com Viana e Fausto, a tensão entre as duas concepções de APS, a 

universalista e a focalista, se manteve na década de 1980 e influenciou a organização 

dos sistemas de saúde nos anos 1990, contando com a configuração de políticas e ações 

específicas no âmbito dos serviços de atenção primária.  

No Brasil, de acordo com Gil (2006), o referencial da APS proposto em Alma 

Ata inspirou as primeiras experiências de organização dos serviços municipais de saúde. 

No entanto, segundo a autora, com o desenvolvimento do SUS, o referencial da APS 

parece ter perdido gradativamente sua potência, sendo substituído pelo conceito de 

Atenção Básica, que se fortaleceu junto à implantação da ESF a partir de meados dos 

anos 1990, diante dos incentivos financeiros específicos para os municípios – em 

especial o Piso da Atenção Básica em 1998 (Gil, 2006, p. 1172).  

Neste contexto, o termo APS foi alvo de diferentes interpretações, podendo ser 

entendida como: estratégia de reordenamento do setor saúde; estratégia de organização 

do primeiro nível de atenção do sistema de saúde; programa com objetivos restritos, 

“voltados especificamente à satisfação de algumas necessidades mínimas de grupos 

populacionais em situação de extrema pobreza e marginalidade” (Gil, 2006, p. 1177). 
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De acordo com Gil, esta última interpretação predomina em países de “terceiro mundo”, 

e alguns autores expressam preocupação quanto a APS e a ESF serem políticas oficiais 

reducionistas, voltadas à focalização da saúde. Gil ressalta que os trabalhos que 

expressam tal preocupação, da ESF ser “uma prática de saúde pobre para pobres”, são 

minoritários (Gil, 2006, p. 1177).  

A relevância desta discussão para esta pesquisa está na compreensão de que as 

distintas concepções de Atenção Primária ainda estão em disputa no cenário 

internacional e nacional, e o que nos interessa especialmente, no contexto local. 

Diversas medidas foram desenvolvidas para fortalecer os serviços de Atenção Primária 

à Saúde, porém podemos perguntar: com que objetivo? O que se espera realmente 

destes serviços e do primeiro contato que estabelecem com a população? Estes serviços 

se configuram de fato como porta de entrada do sistema, como contato mais próximo 

entre equipes de saúde e usuários? 

A existência de concepções concorrentes de APS traduz-se em práticas distintas 

nos serviços de atenção primária, que podem estar voltadas para mudanças mais amplas 

na forma como a sociedade está organizada, contando com a atuação efetiva dos 

serviços de saúde, ou podem, ao contrário, fortalecer a existência destes serviços apenas 

para os grupos mais pobres, oferecendo-lhes medidas paliativas e que não serão capazes 

de responder de fato às suas necessidades.  

Buscando compreender como os serviços de Atenção Primária estão organizados 

no Brasil, examinamos a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), formulada pelo 

Ministério da Saúde e instituída através da Portaria nº 648 de março de 2006. Na 

PNAB, são apresentados os fundamentos da Atenção Básica, que seriam resumidamente 

os seguintes:  

 Garantia do acesso universal e contínuo a serviços de saúde, sendo porta de entrada 

preferencial do sistema, organizada por territórios adscritos;  

 Efetivação da integralidade em diversos aspectos, através da integração de ações 

programáticas e demanda espontânea, da articulação das ações de promoção da 

saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação;  

 Trabalho em equipe;  

 Desenvolvimento de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita, visando à continuidade do cuidado;  

 Valorização dos profissionais de saúde;  

 Avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados contribuindo 

para o planejamento e programação das ações;  
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 Estímulo à participação popular e o controle social. (Brasil, 2006, p. 11) 

Percebe-se pelos fundamentos apresentados, que a PNAB propõe uma atuação 

ampliada dos serviços de atenção básica, tendo como referência os princípios e 

diretrizes do SUS. A Estratégia de Saúde da Família foi a política escolhida para 

promover a reorganização da Atenção Básica no Brasil, tendo caráter substitutivo em 

relação à rede já instituída de serviços básicos. Os serviços na ESF deveriam se 

diferenciar dos “tradicionais” por sua atuação no território, contando com 

cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações voltadas para os problemas de 

saúde desenvolvidas de forma pactuada com a comunidade, buscando acompanhar e 

cuidar de forma contínua dos indivíduos e famílias ao longo do tempo (Brasil, 2006, p. 

20). 

A conformação da Política Nacional de Atenção Básica consolidou os 

fundamentos e princípios gerais da Atenção Básica e da Estratégia Saúde da Família, 

atribuindo as responsabilidades de cada esfera governamental, das equipes de saúde, 

bem como o estabelecimento de recursos e de estruturação mínima para funcionamento 

das unidades.  

De acordo com a PNAB, o trabalho das equipes de Saúde da Família passa pela 

atualização permanente do cadastramento das famílias e indivíduos, utilizando de forma 

sistemática os dados para a análise de situação de saúde, considerando as características 

específicas dos territórios. Para tal, é necessária a definição exata do território de 

atuação das equipes de Saúde da Família, que ficam encarregadas do mapeamento e 

reconhecimento da área adscrita. As ações das equipes devem ser organizadas segundo 

critérios de risco, priorizando a intervenção sobre os agravos mais freqüentes na 

população. 

Na PNAB, destaca-se dentre as características do processo de trabalho na Saúde 

da Família, a prática de um cuidado familiar ampliado, que estaria voltado para 

intervenções que influenciam os processos saúde-doença dos indivíduos, famílias e 

comunidades. Para realizar este cuidado ampliado, torna-se necessária uma diversidade 

de ações: o trabalho interdisciplinar; o estabelecimento de ações intersetoriais; a 

valorização de diferentes saberes e práticas, com uma abordagem integral e resolutiva; o 

estímulo à participação comunitária; o acompanhamento e avaliação sistemática das 

ações através dos dados produzidos pelas equipes para realização da análise de situação 

de saúde no território (Brasil, 2006).  

Considerando a concepção universalista de APS apresentada acima, e a 

existência destes diferentes níveis de intervenção do trabalho das equipes de Saúde da 
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Família, torna-se necessário o desenvolvimento pelas equipes de Saúde da Família de 

uma abordagem ampliada que considere o nível individual, o familiar e o comunitário, 

de modo integrado.  

Castellanos diferencia os níveis de organização da vida em singular, particular e 

geral, levando em consideração a complexidade dos fenômenos de saúde estudados 

(Castellanos, 1997). Buscando uma aproximação com as diretrizes apontadas pela ESF, 

diferenciamos os níveis de intervenção das equipes que seriam então o individual, 

familiar e o comunitário, baseando-se no documento da PNAB. Para realizar uma 

abordagem ampliada do processo saúde-doença, que interfira nestes três níveis, é 

preciso reconhecer e incorporar nas ações de saúde as informações e o conhecimento 

sobre as necessidades da população, realizando uma análise da situação de saúde, 

conforme apontado por Castellanos (1997). 

O autor trata do campo da situação de saúde, referindo-se a um “conjunto de 

necessidades e problemas de saúde, das respostas sociais frente a eles e do perfil de 

fenômenos que o torna aparente” (Castellanos, 1997, pg. 72). É, portanto, da interação 

entre o complexo necessidades, problemas e respostas sociais que surge um conjunto 

de fenômenos que são expressos através do perfil de morbimortalidade da população, 

suas incapacidades e insatisfações.  

 Ainda seguindo as considerações de Castellanos, ressaltamos que para análise de 

situação de saúde no território, no caso realizada pelas equipes da ESF, faz-se 

necessário reconhecer os diferentes níveis de organização abordados pelas equipes, para 

melhor conhecer as necessidades da população e intervir sobre seus problemas de saúde.  

 Barcellos e Monken (2007) referem-se ao diagnóstico sócio-sanitário de um 

território realizado pelo Saúde da Família – ou ao diagnóstico de situação de saúde e 

condições de vida –, que teria como principal objetivo  

“saber como vive, adoece e morre a população em determinados lugares e situações. O 

diagnóstico facilita a identificação de problemas e necessidades a serem enfrentadas e 

revela potencialidades locais, por meio da análise do que determina e condiciona cada 

situação. Todas as informações deverão auxiliar a equipe de saúde, os gestores e a 

população a encontrar juntos, soluções adequadas que possam melhorar as condições 

de vida e saúde locais.” (Barcellos e Monken 2007, p. 226) 

 A análise ou diagnóstico de situação de saúde teria assim a potência de 

identificar problemas, necessidades e, especialmente, potencialidades locais, que 

poderiam ser fortalecidas para encontrar soluções conjuntas para os problemas 

identificados. Mesmo tendo como foco principal a família, é possível perceber que para 

a ESF realizar tal análise, é necessária uma compreensão e atuação das equipes também 
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sobre o ambiente onde vivem tais famílias, buscando diferentes fontes de informação 

para realizar um diagnóstico ampliado e em parceria com a população que conhece, vive 

e circula por aquele território. 

“Ainda que o Programa de Saúde da Família (PSF) centre sua atenção na saúde das 

famílias, está implícita a necessidade de atuação sobre o ambiente onde estas vivem. Ao 

menos potencialmente, esses territórios têm a vantagem de captar e manter atualizados 

dados demográficos, epidemiológicos e de condições de vida, inclusive ambientais. 

Nesse caso, seriam necessárias outras fontes de informação, não só advindas da 

agregação dos dados de famílias contidos no Sistema de Informação da Atenção Básica 

(Siab), mas principalmente geradas por instrumentos que captem a existência de 

características da coletividade, tanto variáveis emergentes da interação humana, como 

as redes sociais, valores e formas de organização, como ambientais, que 

contextualizam as condições de vida no espaço geográfico.” (Barcellos & Monken, 

2007, p. 227) 

 Desta forma, fica clara a necessidade de explorar e desenvolver instrumentos e 

metodologias capazes de captar “características do coletivo”, que estão para além das 

características individuais e familiares. Mesmo assim, é reconhecida a importância das 

informações advindas do SIAB, e podemos dizer que tais informações, de âmbito 

individual e familiar, podem dar pistas relevantes sobre os modos de viver, adoecer e 

morrer da coletividade, quando o sistema é bem alimentado e os dados são analisados.  

 Buscando situar algumas considerações sobre os limites e possibilidades da ESF, 

destacamos o artigo “Saúde da família: limites e possibilidades para uma abordagem 

integral de atenção primária à saúde no Brasil”. Neste trabalho, Giovanella et al (2009) 

analisam a implementação da Estratégia Saúde da Família a partir de quatro estudos de 

casos de municípios brasileiros, procurando discutir as potencialidades da ESF na 

organização do SUS, destacando os aspectos de integração da ESF à rede assistencial e 

da intersetorialidade.  

 Destaca-se neste artigo a heterogeneidade dos modelos de atenção básica nos 

municípios, a complexidade de promover mudanças no modelo assistencial, e alguns 

desafios para avançar nesta implementação, tais como: superar a fragmentação da rede 

assistencial; potencializar os serviços de APS como porta de entrada preferencial do 

sistema e centro organizador da rede; garantir o acesso à atenção especializada, que 

ainda apresenta insuficiente oferta destes serviços e baixa integração com prestadores 

estaduais; necessidade de maior interação pessoal entre generalistas e especialistas; 

ausência de políticas federais para a atenção especializada (Giovanella et al, 2009, p. 

791-793). 

 No que se refere aos avanços na implementação da ESF nos municípios 

estudados, os esforços para integração da ESF com a rede assistencial foram avaliados 
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positivamente por gestores e reconhecidos por profissionais e usuários. Dentre as 

iniciativas mais exitosas de integração da rede, tem destaque o investimento em 

tecnologias de informação e comunicação, com sistemas informatizados de regulação e 

prontuário eletrônico. Destaca-se ainda a constituição de fóruns integrados de discussão 

entre atenção básica e serviços especializados, com vistas a superar a distância entre 

gestores e profissionais dos dois níveis do sistema (Giovanella et al, 2009).  

 

 Para refletir sobre o processo de implementação da Estratégia de Saúde da 

Família, podemos recorrer às contribuições do Movimento da Análise Institucional 

(AI), que surgiu na França na década de 1960 e atribuiu novo sentido ao conceito de 

instituição (L’Abbate, 2004). Apesar da possibilidade e interesse pela discussão do 

campo da Análise Institucional, ela está aqui colocada sem a pretensão de um 

aprofundamento, mas como inspiração e norte para o trabalho, sobretudo para análise do 

contexto organizacional da Atenção Básica/ ESF em Itaboraí.  

Segundo L’Abbate (2004) para a AI, as instituições são formadas pelo 

atravessamento de práticas sociais, de caráter contraditório, que estão em constante 

movimento e transformação. As instituições contam com uma dimensão do que está 

instituído, do que já estaria estabelecido, com forma e legitimidade reconhecidas; e uma 

dimensão instituinte, que escaparia ao instituído, produzindo diferenças, desvios, 

podendo mesmo negar o instituído. Uma terceira dimensão seria a de 

institucionalização, fruto do embate entre instituinte e instituído, que teria a potência de 

transformar o que está dado ou, ao contrário, manter certo funcionamento (L’Abbate, 

2004). 

 Ora, se entendemos que o SUS e a ESF são instituições e estão, portanto, em 

permanente mudança, em um processo que se implementa com base no instituído, no 

que está na norma, mas que não se faz sem o instituinte, podemos refletir sobre tal 

processo de forma crítica, considerando suas distintas dimensões e momentos. 

Reconhecer a dimensão instituída, “constituída” do SUS e da ESF faz-se fundamental, 

já que foi a partir da inserção da saúde como direito de todos na Constituição de 1988 

que se tornou possível realizar mudanças concretas na forma de organização do sistema 

e dos serviços de saúde.  

No entanto, percebemos que para concretização do direito à saúde é preciso 

muito mais do que aquilo que está dado na lei, nas normatizações e protocolos; é 

preciso sujeitos para levar a cabo estas mudanças, que estejam nos serviços de saúde e 

nas instâncias de gestão do sistema, garantindo através de suas práticas cotidianas, das 
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relações que estabelecem, formas de democratizar efetivamente a saúde para todos. 

Nesse sentido, o apontamento é o de transformar o que fazer (os princípios que 

garantem a universalidade, eqüidade, integralidade...) no como fazer, em formas e meios 

concretos de viabilizar o que está colocado nos princípios do SUS e da ESF. 
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2.2. Produção da informação e do conhecimento na Estratégia Saúde 

da Família 

 

 Tendo como foco da pesquisa o processo de produção da informação e do 

conhecimento na Estratégia de Saúde da Família, torna-se ponto de partida identificar as 

normas e diretrizes apontadas pela ESF no que diz respeito à produção de dados e 

informações de saúde e sua incorporação na organização das ações de atenção primária.  

Na Portaria nº 1886, de 18 de dezembro de 1997, podem ser identificados alguns 

elementos presentes em relação à normatização da produção da informação na ESF, tais 

como:  

 A instituição do Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) como 

instrumento de monitoramento das ações;  

 A consolidação, análise e divulgação dos dados gerados pelo sistema de informação;  

 A utilização de dados dos sistemas de informação para definição de atividades 

prioritárias dos ACS e demais profissionais;  

 A apresentação sistemática dos dados aos conselhos municipais e locais de saúde;  

 A promoção de intercâmbio de experiências entre os municípios pelo Ministério da 

Saúde e as Secretarias Estaduais, voltada para o aperfeiçoamento e disseminação de 

tecnologias e conhecimentos para a melhoria do atendimento nos serviços de atenção 

primária;  

 A criação pelo MS de uma rede nacional/ regional de intercâmbio de experiências no 

processo de produção de conhecimento em Saúde da Família.  

Na Política Nacional de Atenção Básica (Brasil, 2006) essas diretrizes foram 

incorporadas, com ênfase no desenvolvimento de metodologias e instrumentos de 

monitoramento e avaliação, utilizando dados e indicadores que compõem o Pacto de 

Indicadores da Atenção Básica. Destaca-se também na PNAB a necessidade de verificar 

a qualidade e consistência dos dados gerados a partir dos sistemas de informação, e a 

importância da consolidação, análise e divulgação dos dados de interesse local, estadual 

e nacional.  

A utilização do SIAB se configura como eixo fundamental para o 

monitoramento e desenvolvimento de ações na Estratégia Saúde da Família, que 

deveriam ser organizadas de acordo com o perfil demográfico e epidemiológico da 

população adscrita, incluindo uma análise da dinâmica do território e das necessidades 

da população. O SIAB, por ser um sistema territorializado, tem a possibilidade de 
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fornecer indicadores populacionais de uma determinada área de abrangência, com dados 

de morbidade, mortalidade e de serviços, propondo assim 

“que se conheçam as condições de saúde dessa população adscrita, bem como os 

fatores determinantes do processo saúde-doença. [O SIAB] representa, então, 

potencialmente, uma fonte de dados de grande valor para a realização do diagnóstico 

de saúde de determinada área de abrangência, norteando o planejamento e avaliação 

de ações em saúde.” (Silva e Laprega, 2005, p. 1822) 

No estudo em que foram feitas as considerações acima, realizado em Ribeirão 

Preto, afirma-se que mesmo o SIAB sendo um sistema territorializado, ele ainda 

funciona em uma lógica verticalizada e centralizada, obedecendo a um fluxo de 

informações que vai do nível local ao central, sendo os dados analisados 

prioritariamente no nível central. Com a manutenção dessa lógica, as equipes locais 

alimentam os sistemas de informação, mas não utilizam os dados e indicadores que 

poderiam ser úteis no planejamento local e na tomada de decisões (Silva e Laprega, 

2005, p. 1826). Nesta pesquisa, constatou-se que dentre as equipes da ESF estudadas 

não havia divulgação e discussão com a comunidade dos dados gerados pelo SIAB, 

inexistindo participação comunitária nas tomadas de decisões (Silva e Laprega, 2005, p. 

1825).  

Ao analisar a utilização do SIAB como instrumento de trabalho por uma equipe 

da ESF, Freitas e Pinto (2005) apontam alguns problemas identificados, pelo próprio 

MS, em relação a este Sistema, tais como: pouca divulgação para gestores sobre a 

importância e potencial do SIAB; abrangência parcial das ações referentes à atenção 

básica; duplicidade de informações nos sistemas do MS; capacitação insuficiente das 

equipes para utilizar as informações produzidas; falhas na coleta, periodicidade e fluxo 

dos dados (Freitas e Pinto, 2005, p. 549). As autoras colocam que estes problemas 

podem ser solucionados com a reformulação do SIAB - Projeto SIAB-plus, que deverá 

garantir a geração de informações únicas, com integração dos sistemas de informação e 

otimização da captura dos dados relativos aos programas da atenção básica, evitando  

“a duplicidade de esforços e a repetição de informações, uma vez que a fragmentação 

histórica dos sistemas de informação em saúde é fato, visto que, em uma mesma 

unidade, vários dados são coletados de forma desarticulada, o que dificulta a 

atribuição de um significado aos mesmos, no sentido de torná-los informações 

importantes na produção de ações, aprimorar as formas de gerenciamento (...)” 

(Freitas e Pinto, 2005, p. 549) 

Desta forma, considera-se que a produção agilizada, atualizada, confiável das 

informações em saúde é um instrumento importante de controle social no SUS e na 

programação local (Freitas e Pinto, 2005). Feuerwerker (2005) destaca que o 
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planejamento local seria uma forma de avançar na democratização do sistema, sendo 

um instrumento de fundamental importância para o trabalho das equipes de atenção 

básica; porém, com as metas da atenção básica sendo estabelecidas nacionalmente, 

praticamente inviabiliza-se a participação das equipes locais no processo. A autora 

aponta que apesar das equipes realizarem a coleta de dados e a alimentação dos sistemas 

de informações, a maioria delas não dispõe da informação processada para ser utilizada 

em seu espaço de ação (Feuerwerker, 2005, p. 499). 

Considerando que a ESF constitui-se como uma proposta de reorientação do 

modelo assistencial, com investimento em ações pautadas nas necessidades de saúde da 

população e nas características específicas de cada território, podemos perguntar: como 

os sistemas de informação podem captar as necessidades definidas a partir das 

condições e experiências de vida da população? De que forma elas são articuladas aos 

dados que alimentam os sistemas de informação, no caso o SIAB, e como são 

incorporadas no trabalho cotidiano das equipes de saúde? E ainda, de que maneira as 

informações processadas pelo SIAB fornecem subsídios para as discussões e pactuações 

dos Conselhos Estaduais, Municipais e Locais, e indo além, na programação e 

planejamento na própria Unidade de Saúde da Família?  

 

Para avançar na compreensão destas questões, partimos da idéia de que a 

produção do conhecimento é um processo dinâmico, que abarca não somente o 

processamento das informações pela equipe de investigação, mas se encontra implicado 

em um movimento de divulgação, em que há apropriação e interpretação das 

informações recebidas pelos sujeitos e a criação de novos conhecimentos (Cunha e 

Oliveira, 1997, p. 8), 

A noção de construção compartilhada do conhecimento originou-se a partir do 

trabalho de pesquisa da equipe do Núcleo de Educação Saúde e Cidadania (NESC) do 

Departamento de Ciências Sociais da ENSP/FIOCRUZ, iniciado em fins do ano de 

1986, e trata-se de uma  

“metodologia desenvolvida na prática da Educação e Saúde que considera a 

experiência cotidiana dos atores envolvidos e tem por finalidade a conquista, pelos 

indivíduos e grupos populares, de maior poder e intervenção nas relações sociais que 

influenciam a qualidade de suas vidas. É um conceito construído no decorrer de uma 

experiência na qual a teoria é desenvolvida a partir da prática.” (Carvalho, Acioli & 

Stotz, 2001, p. 101) 

Tal processo implica uma interação entre os sujeitos, que possuem diferentes 

saberes e visões sobre a realidade, e convivem em um ambiente de troca e 
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compartilhamento de conhecimentos. Outra referência foi o trabalho de assessoria aos 

movimentos populares na região da Leopoldina, desenvolvido pelo Centro de Estudos e 

Pesquisas da Leopoldina (CEPEL), em que havia um trabalho de coleta, sistematização, 

análise e divulgação de informações junto aos grupos populares, contando com a 

presença permanente de membros do CEPEL nos encontros e reuniões destes grupos 

(Cunha & Oliveira, 1997).  

No Relatório Técnico do CEPEL, “Construindo indicadores sobre as condições 

de vida nos bairros e comunidades da região da Leopoldina” (1997), buscou-se avançar 

na proposta de organização de um sistema de informação sobre as condições e 

experiências de vida da população desta região, baseando-se na perspectiva da 

construção compartilhada do conhecimento. Esta perspectiva, do ponto de vista dos 

membros do CEPEL, é entendida como uma produção em que se intercruzam três eixos 

fundamentais de saber: 

“a) o conhecimento detido, e divulgado, pelos órgãos oficiais a respeito das condições 

de vida da população – importância da fala pública dentro da luta política;  

b) o conhecimento acadêmico acumulado – as perspectivas de análise teóricas e 

metodológicas acumuladas como fundamentais à compreensão dos processos de 

produção de desigualdade e miséria;  

c) o conhecimento detido pelos sujeitos que vivem sob as condições de vida a serem 

investigadas – a subversão e humanização dos dados públicos e a flexibilização e 

ampliação da teoria.” (Cunha & Oliveira, 1997, p. 8) 

Tal perspectiva se vale da análise das condições e experiências de vida da 

população, entendendo que: as condições de vida apontam para determinada realidade 

que conforma uma situação econômica e social, o campo de ação onde os sujeitos se 

movem e atuam, buscando meios de enfrentar os problemas cotidianos; e as 

experiências de vida dizem respeito a uma apropriação desta realidade, às respostas e 

possibilidades concretas de ação sobre ela, que vão depender das múltiplas experiências 

dos sujeitos, suas histórias de vida, sua compreensão do mundo (Cunha & Oliveira, 

1997, p. 9).  

Buscando refletir sobre a produção de informações e conhecimento na ESF, 

considerando junto aos dados oficiais sobre condições de vida e estudos acadêmicos, as 

experiências de vida da população a respeito do território em que vivem, entendemos 

que o conhecimento se produz na relação entre as pessoas, e não se configura apenas 

como acúmulo de informações.  
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Ao contrário, percebe-se na experiência da população com governos, técnicos, 

agentes de mediação, grupos locais, que é necessário muito mais do que informações 

técnicas para transformação das condições de vida (Oliveira, 2000, p. 162): torna-se 

necessário um “ambiente de produção de informações, constituído pela relação de uma 

diversidade de conhecimentos e conhecedores que se conflituam e/ ou se 

complementam” (Oliveira, 2000, p. 173), que pode contribuir para melhoria da 

qualidade de vida da população, com políticas públicas efetivas voltadas para esta 

transformação.   

A produção do conhecimento sobre situação de saúde no território pode ser 

facilitada no nível local, devido à proximidade e ao acompanhamento realizado pelas 

equipes da ESF. A constituição de espaços e ambientes de convivência pode facilitar a 

produção de informações e conhecimento sobre as condições de vida locais, com 

parcerias entre profissionais, gestores e população usuária dos serviços. Mais do que a 

produção e utilização das informações, a aposta é na potência destes espaços de 

convivência, em que a informação circula, é compartilhada e validada pelos diferentes 

sujeitos envolvidos nas práticas de saúde, especialmente a população que vivencia os 

problemas da localidade. Deste modo, além dos conhecimentos médico-sanitários 

hegemônicos nos serviços, tornam-se necessárias tecnologias de comunicação social, 

para fortalecer a mobilização e atuação dos diferentes grupos na defesa de melhores 

condições de vida e de saúde (Teixeira et al, 1998, p. 18). 

Podemos recorrer a Breilh (2000), que aponta para uma revisão dos sistemas de 

informação hegemônicos na área da saúde, que, segundo o autor, tem até então 

obscurecido os determinantes do processo saúde-doença, descontextualizado os dados, e 

assim vem reproduzindo idéias e práticas conservadoras, ligadas ao controle e à 

vigilância da população.  Breilh enfatiza que a divulgação de “dados alarmantes” sobre 

as condições de saúde das populações por aparecem descontextualizados, sem guardar 

qualquer relação com suas determinações reais, não se converte em ação emancipadora, 

capaz de transformar tais condições.  

Para o autor, torna-se imprescindível para avançarmos na concretização da saúde 

como direito de todos, o investimento em um pensamento crítico em relação à 

informação em saúde, “de contribuir para refazer a lógica e o processo de informação, 

impregnando-os de vida real, de conteúdos e processos que expressem a necessidade 

democraticamente definida (...)” (Breilh, 2000, p. 103). Assim, a discussão sobre a 

noção de necessidade torna-se de fundamental importância para repensar os sistemas de 

informação e a divulgação dos dados de saúde, entendendo que a produção destas 
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informações não pode estar desvinculada de processos coletivos de definição do que são 

as necessidades de uma população que vive em determinado território. O autor coloca 

ainda que  

“como toda outra necessidade humana, [a necessidade em saúde] não se pode registrar 

somente mediante inquéritos e fontes individuais. O acesso a estas necessidades básicas 

é uma parte decisiva de um pacote integral de saúde como direito e aspiração legítima 

de todo povo.” (Breilh, 2000, p. 105) 

 Articulando estas reflexões com o interesse no processo de produção da 

informação e do conhecimento na ESF, podemos nos aventurar em uma leitura/ uma 

investigação da forma como este processo vem acontecendo de fato nas USFs: a 

constatação da importância do Sistema de Informações da Atenção Básica como 

instrumento de monitoramento e avaliação das ações na ESF (mesmo com falhas e 

problemas em sua implementação), somada à premissa fundamental de participação da 

comunidade na tomada de decisão e no planejamento das ações, nos conduz à 

investigação das práticas que concretizam estas diretrizes nas Unidades de Saúde da 

Família. 

Tendo como inspiração a noção de construção compartilhada do conhecimento 

conforme apresentada por Oliveira & Valla (2001), entende-se neste trabalho que a 

produção do conhecimento na ESF tem potencial para estar constituída por três eixos 

fundamentais: pelos dados e informações registrados e sistematizados no âmbito 

municipal da Estratégia de Saúde da Família (sobretudo indicadores epidemiológicos e 

sócio-demográficos); pelos estudos e pesquisas acadêmicas, que podem ser utilizados 

pelos profissionais que atuam na atenção e na gestão e que dão suporte teórico à prática 

profissional; e pela fala e conhecimento da equipe e da população a respeito das 

condições e experiências de vida que acontecem no território em questão.  
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2.3. Participação popular e incorporação das necessidades de saúde na 

Estratégia Saúde da Família 

 

 Buscando tomar como base para a investigação das práticas na ESF a 

perspectiva da construção compartilhada do conhecimento, podemos destacar um ponto 

de especial importância e que está articulada à compreensão desta abordagem: a 

participação da população no âmbito do Sistema Único de Saúde e, mais 

especificamente, nas Unidades de Saúde da Família. 

Na instituição do SUS, formaram-se diferentes âmbitos para efetivar a 

democratização do sistema, com destaque para a constituição dos conselhos e 

conferências de saúde, a partir da lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. Antes do 

SUS, já existiam mecanismos de participação social que funcionavam nas Comissões 

Interinstitucionais de Saúde (CIS), a partir das quais foram concebidos os conselhos de 

saúde (Feuerwerker, 2005, p. 497). 

 Os conselhos constituem um dos mecanismos mais democráticos de controle das 

atividades públicas, mesmo contando com diversas limitações, por exemplo, em relação 

ao grau de organização da sociedade, dos problemas dos mecanismos representativos de 

participação e às práticas políticas dominantes no país (Bogus apud Feuerwerker, 2005, 

p. 497). Ainda assim, as conferências e conselhos são espaços de militância, de 

participação na construção do SUS e nas políticas prioritárias para a saúde, mas 

precisam avançar mais como mecanismos efetivos de gestão democrática e 

participativa, seguindo o ideário construído pelo movimento de Reforma Sanitária 

(Carvalho, 1997). 

 Labra (2002), ao examinar as renovadas concepções de democracia que 

pautaram a elaboração da Constituição de 1988, reflete sobre algumas das virtudes e dos 

limites dos conselhos de saúde. A autora ressalta que na Constituição foram 

incorporados dispositivos de participação direta e indireta da população nas decisões 

governamentais, expressos através de “referendo, moções de iniciativa popular e 

integração da sociedade civil organizada a instâncias de elaboração das políticas 

sociais” (Labra, 2002, p. 540).  

Ainda que tenham sido instituídas com o SUS instâncias colegiadas de 

deliberações políticas e técnicas do setor saúde, incorporando representantes da 

sociedade civil, Labra chama atenção para o paradoxo que compreende o avanço da 

democracia política e o aprofundamento das desigualdades sociais, tema que tem sido 
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objeto de análises variadas. A autora fala sobre a criação dos conselhos em todas as 

unidades da federação, que tiveram incentivos normativos do Ministério da Saúde e do 

Conselho Nacional de Saúde, e que junto à politização da questão saúde através da 

realização de conferências, faz avançar a formação de uma massa crítica que mantém o 

SUS em constante questionamento e aperfeiçoamento, ainda que em bases frágeis. 

Quanto aos problemas de funcionamento dos conselhos, a autora pontua que 

diversos estudos demonstram que tais problemas podem ser atribuídos à “falta de 

tradição de participação e de cultura cívica no país” (Labra, 2002, p. 541), bem como a 

questões regulamentares que afetam o resultado das decisões, como a presidência dos 

conselhos ser atribuição dos secretários de saúde, que acabam por impor suas decisões e 

até manipular as reuniões, e a existência de práticas de clientelismo político, expresso 

na concessão de benefícios como favores pessoais. 

 Em relação à diretriz da participação da comunidade, expressa na Constituição 

de 1988 e nas leis 8080 e 8142, podemos perceber que existem diversos sentidos 

atribuídos a esta noção, que aparecem muitas vezes nas concepções de participação 

social, participação popular e participação política. Tentaremos diferenciar estas noções, 

buscando indicar a complexidade do tema. 

Ao trabalhar com a participação popular e a saúde, Valla (1993) faz uma 

diferenciação entre a participação social e a participação popular, dizendo que  

“Quando falamos em participação social estamos nos referindo às múltiplas ações que 

diferentes forças sociais desenvolvem para poder influenciar a formulação, execução, 

fiscalização e avaliação das políticas públicas na área social (saúde, educação, 

habitação, transporte etc.).” (Valla, 1993, p. 58) [grifo nosso] 

 O autor aponta que esta noção possui muitos sentidos e que, no entanto, é muito 

comum que ela seja utilizada como se tivesse apenas um. Ele nos mostra que o uso da 

expressão participação social por diferentes entidades, representantes do governo, 

associações “expressa uma concepção particular da realidade social brasileira e 

propostas específicas para enfrentar os problemas da pobreza e da exploração das 

classes trabalhadoras no Brasil” (Valla, 1993, p. 58).  

Algumas definições sobre participação social estariam ligadas: à concepção de 

modernização, em que o desenvolvimento de novas formas de produção e consumo 

produziriam profundas mudanças na sociedade, das quais toda população desta forma 

“faria parte”; à integração dos grupos “marginalizados”, partindo da crença de que 

grande parte da população, devido à sua pobreza, estaria “fora” da sociedade e 

precisaria ser incorporada aos benefícios do progresso econômico e cultural; à formação 
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de mutirões, que transmite sempre a idéia de uma participação social da população 

trabalhadora, que com seu próprio trabalho e tempo realiza obras que são da 

responsabilidade do governo; ao desenvolvimento comunitário, que se trata de um 

associativismo, de um comunitarismo, isto é, de uma forma sofisticada de mutirão, em 

que a população planeja e toma suas decisões com pequena participação financeira do 

Estado (Valla, 1993, p. 58-63). 

Ao delinear estas definições mais comuns sobre participação social, o autor 

apresenta a seguinte definição de participação popular: 

“Diferencia-se das demais formas por ser uma participação política das entidades 

representativas da sociedade civil em órgãos, agências ou serviços do Estado 

responsáveis pelas políticas públicas na área social. Essa participação implica uma 

contradição: de um lado legitima a política do Estado diante da população; por outro 

significa um canal para que as entidades populares disputem o controle e a destinação 

da verba pública.” (Valla, 1993, p. 63) [grifo nosso] 

Ao tratar desta contradição, Valla afirma que sua resolução faz parte de um 

processo em que as entidades populares devem manter sua independência, investindo 

em formas de luta próprias, que garantam ampla participação das massas nas 

instituições do Estado, especialmente em se tratando de atender às necessidades da 

classe trabalhadora que representa grande parte da população brasileira. Para Valla, 

deste modo seria possível que a participação popular funcionasse como uma prática 

transformadora. 

Mais a frente, o autor avança nesta discussão e, pautando suas reflexões na 

garantia do direito à saúde, afirma que este deve se basear no princípio da igualdade, em 

que os serviços estatais seriam públicos, gratuitos e acessíveis a todos e que “além da 

acessibilidade, o direito à saúde contempla a necessidade da participação individual e 

coletiva no planejamento e na execução das ações de saúde” (Valla, 1993, p. 71). 

Podemos notar que mesmo apontando para a necessidade de participação 

individual e coletiva no planejamento e execução das ações, ainda fica pouco claro 

como esta participação poderia acontecer, para além dos espaços institucionalizados do 

Estado. Valla afirma, na passagem transcrita acima, que a participação popular se 

diferencia das outras formas por ser uma participação política das entidades 

representativas. Um dos interesses desta pesquisa é o de refletir sobre formas de 

participação fora destes espaços representativos, em espaços não institucionalizados, no 

cotidiano das Unidades de Saúde da Família e em seu território de abrangência.  

A partir das contribuições da perspectiva da Educação Popular, especialmente do 

professor Victor Valla (1994), vemos que para ampliação da participação da população 
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no sistema de saúde faz-se necessária uma mudança de postura em relação às chamadas 

classes subalternas. Valla ressalta: 

“Falo de postura, referindo-me à nossa dificuldade em aceitar que as pessoas 

„humildes, pobres, moradoras da periferia‟ são capazes de produzir conhecimento, são 

capazes de organizar e sistematizar pensamentos sobre a sociedade, e dessa forma, 

fazer uma interpretação que contribui para a avaliação que nós fazemos da mesma 

sociedade.” (Valla, 1994, p. 2) 

 Ao lançar luz sobre esta questão, Valla trata das dificuldades dos intelectuais, 

pesquisadores, profissionais de saúde em interpretar as classes subalternas e diz, de 

acordo com Martins (1989), que “a crise de interpretação é nossa”, assim como o 

enfoque da idéia de “iniciativa”. Valla problematiza a perspectiva de que a “iniciativa” 

seja parte da nossa tradição e de que a população falha neste aspecto, “fazendo com que 

seja vista como passiva e apática” (1994, p. 2). Se há um reconhecimento em relação ao 

conhecimento produzido pela população a respeito da sociedade, de suas condições, 

experiências de vida, a idéia de passividade e apatia da população se dissolve, e torna-se 

possível estabelecer outros canais de comunicação e de participação negligenciados 

anteriormente.   

Ao debater as possibilidades de participação política no SUS, Guizardi e 

Pinheiro (2006) afirmam que o princípio de participação da comunidade tem se 

concretizado, principalmente, através dos mecanismos representativos, dos conselhos e 

conferências de saúde. Mesmo reconhecendo a relevância destes espaços institucionais, 

os autores consideram que “os mesmos não esgotam o objetivo enunciado com o 

referido princípio constitucional” (2006, p. 369), por entenderem que a dimensão 

política da existência humana não se dá exclusivamente através de dispositivos 

institucionais. Assim, 

“A compreensão da dimensão política da existência humana como relativa aos valores 

que lhe conformam e significam recoloca a discussão da participação para além dos 

espaços de representação institucional. Não que esses espaços possam ser tidos como 

irrelevantes e dispensáveis, mas no sentido de apontar que a democratização do 

sistema e das políticas públicas que este materializa jamais será efetivada se não forem 

redimensionadas as relações institucionais (em que os homens coexistem como sujeitos 

políticos).” (Guizardi e Pinheiro, 2006, p. 370-371) 

Podemos refletir sobre esta última afirmação, aproveitando o arcabouço da 

Análise Institucional apresentado brevemente neste trabalho: o redimensionamento das 

relações institucionais pode ser feito através do exercício de análise das práticas que se 

desenrolam no cotidiano dos serviços, identificando os movimentos instituídos e 

instituintes, as normas e regulamentos que, de certa forma, endurecem o trabalho, e 
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aquilo que escapa às normas, que produz desvio, e que pode fazer caminhar a efetivação 

do direito à saúde. 

Ainda tendo como referência as colocações de Guizardi e Pinheiro, 

consideramos importante o apontamento sobre a construção de novos dispositivos de 

participação no SUS, em que é preciso “questionar a produção concreta (portanto, 

local) das políticas e intervenções de saúde” (2006, p. 379), bem como os modos de 

gestão que as orientam, os instrumentos de controle, o próprio sentido do trabalho e das 

instituições de saúde. Assim, torna-se fundamental discutir não somente aquilo que se 

faz, mas como se faz, buscando prevenir e curar doenças, mas também inventar novas 

formas de produzir saúde. 

Destacamos em alguns documentos sobre a ESF as diretrizes ligadas à 

participação popular, buscando refletir sobre possíveis formas de efetivá-la no cotidiano 

das USFs. Na Portaria nº 1886, foram preconizadas algumas ações na ESF ligadas ao 

exercício da participação social, tais como: a realização de pactuações nos Conselhos 

Estaduais e Municipais de Saúde; a inclusão da ESF e do PACS como ações 

estratégicas nos Planos Municipais e Estaduais de Saúde; a apresentação sistemática da 

análise dos dados dos sistemas de informação aos conselhos locais e municipais de 

saúde (Brasil, 1997). 

Na Política Nacional de Atenção Básica, também estão presentes em seus 

fundamentos e nas características do processo de trabalho das equipes, diretrizes que 

apontam para: o estímulo à participação social e o controle social; o apoio a estratégias 

de fortalecimento da gestão local; a promoção e estímulo à participação da comunidade 

no planejamento, execução e avaliação das ações (Brasil, 2006).   

 Identificamos uma diversidade de termos empregados dentro da própria PNAB e 

vemos que nenhuma destas diretrizes explicita de que forma poderia se dar a 

participação direta e contínua da população nos serviços da ESF, ainda que o incentivo 

à participação popular e controle social esteja entre os fundamentos da Atenção Básica. 

No “Painel de Indicadores do SUS nº 4 – Temático Saúde da Família”, há um texto 

sobre a gestão participativa na Atenção Básica, que aborda a questão da redução das 

iniqüidades como objeto da gestão participativa, “cujas práticas permitem a ampliação 

do diagnóstico das necessidades de saúde mediante a escuta dos processos 

participativos: comitês, conselhos, conferências, pesquisas com usuários, ouvidorias e 

outros” (Brasil, 2008, p. 10).  

 Percebe-se a predominância das instâncias representativas e na “consulta” ao 

usuário como uma espécie de “informante” ou “reclamante”, com papel pouco ativo no 
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planejamento e execução de ações. Mesmo tratando da constituição de sujeitos ativos 

(Brasil, 2008, p. 11), não fica claro como poderia acontecer de fato este processo. No 

entanto, um ponto de destaque nesta passagem diz respeito à “ampliação do diagnóstico 

das necessidades de saúde mediante a escuta dos processos participativos”, e se 

compreendermos estes processos como dispositivos de participação direta dos usuários 

nos serviços de saúde, nos aproximamos do ponto de nosso interesse nesta seção: 

abordar a participação popular com vistas à escuta e incorporação de suas necessidades 

na organização das ações das equipes de Saúde da Família, tendo em vista a produção 

da informação e do conhecimento sobre a situação de saúde no território. 

 Para pensarmos sobre as necessidades de saúde, recorremos às considerações de 

Cecílio (2001), que toma esta categoria em sua potencialidade de ajudar trabalhadores, 

equipes, serviços a realizar uma melhor escuta das pessoas que buscam algum tipo de 

cuidado nos serviços, tendo suas necessidades como centro das intervenções e práticas. 

Cecílio coloca o desafio de conceituar necessidades de saúde de modo que esta noção 

possa ser apropriada e implementada pelos trabalhadores em seu cotidiano.  

 Neste exercício de conceituação para a prática, o autor delineia uma taxonomia 

das necessidades em torno de quatro conjuntos de necessidades: um primeiro, diz 

respeito à busca de alguma resposta para as más condições de vida, entendendo que a 

maneira como se vive exprime diferentes necessidades de saúde; um segundo, ligado ao 

acesso e possibilidade de consumo de toda tecnologia de saúde capaz de melhorar e 

prolongar a vida (seja ela leve, leve-dura ou dura, segundo diferenciado por Merhy, 

1997); um terceiro, diz respeito à criação de vínculos afetivos e efetivos entre usuários e 

equipe profissional, estabelecendo uma relação de confiança e referência entre esta e a 

população; um quarto e último, ligado à necessidade de cada pessoa ter graus crescentes 

de autonomia no seu modo de andar a vida, implicando em uma reconstrução dos 

sentidos de sua vida e dos modos de viver, incluindo aí a luta pela satisfação de suas 

necessidades (Cecílio, 2001, p. 114).  

 Ora, por que consideramos importante explicitar esta taxonomia das 

necessidades de saúde? O motivo mais forte está ligado à consideração de que os 

trabalhadores e equipes de Saúde da Família lidam com essa diversidade de 

necessidades (e estamos falando apenas das de saúde) cotidianamente, e que a 

operacionalização deste conceito pode ajudar na escuta dos trabalhadores em relação à 

população. 

Fala-se que existem características peculiares na ESF que parecem favorecer a 

integração entre a comunidade e as equipes de saúde, bem como a relação trabalhador-
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usuário (Crevelim e Peduzzi, 2005, p. 324). No entanto, estudos ainda apontam “a 

ausência do usuário como protagonista de seu próprio viver e da produção de seu 

cuidado com o trabalhador e a equipe, visto que ainda coloca a população fora do 

âmbito das decisões sobre o que lhe diz respeito” (Matumoto apud Crevelim e Peduzzi, 

2005, p. 325).  

Teoricamente, as Unidades de Saúde da Família, por estarem próximas da vida 

cotidiana das pessoas, inseridas no território no qual elas vivem e circulam, são capazes 

de elaborar informações mais reais e efetivas sobre as condições de vida que estão 

colocadas naquele contexto, e especialmente sobre as experiências e estratégias criadas 

pela população para lidar com suas condições de vida. O funcionamento de serviços de 

saúde no nível local deveria facilitar/ potencializar a expressão das necessidades 

específicas da população daquele território.  

Como fazer então para ampliar a participação da comunidade nas Unidades de 

Saúde da Família, realizando uma efetiva escuta e incorporação de suas necessidades de 

saúde na organização dos serviços? Que estratégias e dispositivos utilizar para tornar 

mais claros os meios de se efetivar esta participação direta, não mediada por instâncias 

representativas?  

Para avançar na compreensão destas questões, aposta-se na potência das práticas 

e dos movimentos micropolíticos
5
, na constituição de espaços de convivência, de 

criação, em que as informações e conhecimentos são compartilhados por profissionais e 

usuários, e são criados novos conhecimentos a partir de diferentes saberes, experiências, 

de diferentes “conhecedores”, sem atribuição de hierarquias entre eles.  

Buscando pensar estes espaços de convivência, tomamos como referência a 

noção de dispositivo, a partir das discussões colocadas por Michel Foucault e Gilles 

Deleuze, a fim de debater sobre tais reflexões no campo da saúde pública. Quando 

perguntado sobre o sentido e a função metodológica do termo dispositivo, Foucault 

disse que procurou demarcar  

“um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e 

o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 

estabelecer entre estes elementos.” (Foucault, 1979, p. 244) 

                                                           
5
 Na perspectiva micropolítica, não há dissociação entre os planos “micro” e “macro”, entende-se que 

estes se compõem juntos, e que é justamente nos movimentos aparentemente “micro” que se fazem as 

grandes mudanças – ou como chama Guattari (1987), as revoluções moleculares. 
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 Segundo Foucault, entre os elementos do dispositivo existe um tipo de jogo, em 

que pode haver mudanças de posição e modificação de funções. Deleuze, ao comentar a 

noção de dispositivo delineada por Foucault, disse que este  

“É uma espécie de novelo ou meada, um conjunto multilinear. É composto por linhas de 

natureza diferente e essas linhas do dispositivo não abarcam nem delimitam sistemas 

homogêneos por sua própria conta (o objeto, o sujeito, a linguagem), mas seguem 

direções diferentes, formam processos sempre em desequilíbrio, e essas linhas tanto se 

aproximam como se afastam uma das outras.” (Deleuze, 1990)  

Deleuze aponta ainda que as linhas estão sujeitas a variações de direção e a 

derivações, e que segundo Foucault, há linhas de sedimentação, mas também linhas de 

“fissura”, de ruptura. Segundo Deleuze, “desemaranhar as linhas de um dispositivo é, 

em cada caso, traçar um mapa, cartografar, percorrer terras desconhecidas, é o que 

Foucault chama de „trabalho em terreno‟” (Deleuze, 1990). 

No percorrer destes terrenos, é possível produzir novos processos, mudanças 

parciais ou substanciais, que configuram diferentes planos, e nos permitem construir 

diferentes mapas, traçar cartografias (Rolnik, 2006). A cartografia, entendida como um 

“desemaranhar das linhas de um dispositivo”, trata-se de um acompanhamento dos 

movimentos do que Rolnik chama de paisagens psicossociais.  

“Paisagens psicossociais também são cartografáveis. A cartografia, nesse caso, 

acompanha e se faz ao mesmo tempo que o desmanchamento de certos mundos – sua 

perda de sentido – e a formação de outros: mundos que se criam para expressar afetos 

contemporâneos, em relação aos quais os universos vigentes tornaram-se obsoletos.” 

(Rolnik, 2006, p. 23) 

Em relação ao processo de acompanhamento, Kastrup e Barros apontam que 

“trabalhar com dispositivos implica-nos, portanto, com um processo de 

acompanhamento de seus efeitos, não bastando apenas pô-lo a funcionar” (Kastrup e 

Barros, 2009, p. 79); assim, os dispositivos tornam-se “cartografáveis”. Buscando voltar 

estas proposições para o objeto de estudo deste trabalho, ressaltamos o interesse em 

acompanhar a formação ou funcionamento de dispositivos na ESF voltados para a 

produção e circulação da informação, e para a participação popular nestes serviços. 

No âmbito do SUS, já existe uma aproximação em relação a este referencial 

teórico apresentado acima, expresso na configuração teórico-metodológica da Política 

Nacional de Humanização (Brasil, 2003). A PNH se constituiu a partir de dois 

princípios básicos, a inseparabilidade entre atenção e gestão e a transversalidade nas 

ações em saúde, que tem como desdobramento um método próprio, diretrizes, 

dispositivos que põem a funcionar seus princípios. A este trabalho interessa a concepção 
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de dispositivo, entendida nesta política como agenciamentos coletivos concretos, que 

têm a potência de impulsionar mudanças nos modelos de atenção e gestão no SUS 

(Passos e Benevides, 2008).  

Buscando articular a produção do conhecimento sobre situação de saúde e as 

práticas de participação popular disparadas pelas equipes, destacamos a importância da 

configuração de dispositivos, de formas, metodologias que expressam e dão visibilidade 

às práticas e aos encontros entre profissionais e usuários das USF. Entendendo que o 

objeto deste trabalho não é estático, trata-se ao contrário de processos, que envolvem a 

dinâmica da própria USF, das relações entre profissionais e usuários, da ESF de forma 

mais ampla, a utilização do referencial mencionado acima pode contribuir para 

avançarmos em uma análise contextualizada do problema, inserida no nível local e 

pautada numa perspectiva micropolítica (Guattari & Rolnik, 2005).   

É fato que muito se produziu de conhecimento a respeito do SUS nestes últimos 

20 anos, em termos acadêmicos e no âmbito dos serviços e secretarias de saúde. No 

entanto, percebemos que este conhecimento quando está desarticulado e distante da 

realidade da população, não produz mudanças concretas em suas condições de vida. 

Neste sentido, a proposta desta pesquisa visa o fortalecimento da articulação entre os 

estudos acadêmicos, as informações sistematizadas nos serviços e secretarias, e o 

conhecimento que as equipes e a população tem sobre suas condições e experiências de 

vida, buscando uma compreensão ampliada das necessidades de saúde da população e a 

organização de respostas consistentes aos problemas enfrentados.  

A Reforma Sanitária como movimento social ampliado contou com diferentes 

atores, e teve forte participação popular em sua constituição, o que foi se esvaziando 

após a institucionalização do SUS (Paim, 2008). Torna-se interessante refletir, pois, 

sobre como tem se dado o processo de participação da sociedade na construção do SUS, 

especialmente nas Unidades de Saúde da Família, que seriam os serviços mais próximos 

da população; e ainda, analisar de que forma este processo é registrado, como é 

reconhecido no âmbito do sistema e de que forma é incorporado na organização das 

ações nos serviços de saúde.  

O lugar escolhido para realização da pesquisa foi o município de Itaboraí, devido 

ao seu destaque na implantação da ESF, com alta cobertura populacional e utilização de 

metodologias voltadas para o acompanhamento do trabalho das equipes, e à experiência 

anterior da mestranda como estagiária na Subsecretaria de Atenção Básica do 

município.  
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3. Métodos e procedimentos 

 

Este estudo foi delineado no âmbito da pesquisa qualitativa, agregando um misto 

de procedimentos metodológicos, realizados nos diferentes momentos do trabalho de 

campo. Como referencial teórico, buscou-se conceitos e ferramentas no campo da Saúde 

Pública e da Psicologia, com destaque para os referenciais da Educação Popular, da 

Análise Institucional e do Paradigma Indiciário, na investigação das práticas de 

produção da informação, conhecimento e participação popular na Estratégia Saúde da 

Família. 

Para análise do contexto político-organizacional de implementação da ESF em 

Itaboraí, foi realizada uma análise documental, compreendendo o período de 1991 a 

2010, e foram feitas entrevistas com profissionais da gestão e conselheiros municipais 

de saúde.  

Para compreensão das práticas de produção da informação, conhecimento e de 

participação popular na ESF, foram realizados os seguintes procedimentos em uma 

Unidade de Saúde da Família: observação do trabalho na Unidade; entrevistas com os 

profissionais da Unidade e moradores da localidade; visitas com os agentes 

comunitários de saúde e observação direta da localidade. 

 Foram visitadas ainda outras três Unidades, em que foi realizado um 

acompanhamento e observação do trabalho das equipes, com foco nas práticas de 

produção da informação e de participação popular, incluindo a participação em grupos 

com usuários e a realização de oficinas com as equipes utilizando os mapas das áreas de 

cobertura. 

 

3.1. Caracterização do município de Itaboraí 

 

O município de Itaboraí localiza-se na Região Metropolitana II do Estado do Rio 

de Janeiro, da qual também fazem parte os municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, 

Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim.  O município ocupa uma área de 430,37 km
2
, possui 

79 bairros distribuídos em oito distritos, que são os seguintes: Itaboraí, Portos das 

Caixas, Itambi, Sambaetiba, Visconde de Itaboraí, Cabuçu, Manilha e Pachecos. 
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Figura 2: Mapa do município de Itaboraí.  

 

De acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população de Itaboraí é de 218.090 habitantes, ainda que as estimativas 

anteriores tenham sido superiores a este número (em 2009, estimou-se 228.996 

habitantes).  

A taxa de crescimento anual estimada correspondente ao período de 2000 a 2007 

foi de 2,4% e, segundo o censo do IBGE de 2000, 86,8% da população do município era 

alfabetizada. De acordo com os dados da Sala de Situação em Saúde (MS), o índice de 

desenvolvimento humano (IDH)
6
 em 2000 era de 0,74, e o grau de urbanização era de 

94.5% em 2005.  

                                                           
6
 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é composto por três dimensões: longevidade 

(esperança de vida ao nascer), educação (taxa de analfabetismo e número de anos de estudo) e renda 

(renda familiar per capita), e varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento 

humano total). O IDH até 0,499 indica desenvolvimento humano baixo; os índices entre 0,500 e 0,799 são 

considerados de médio desenvolvimento humano; IDH maior que 0,800 é considerado desenvolvimento 

humano alto. 
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Em relação à mortalidade geral no município, no ano de 2008, foram 1.536 

óbitos, e aproximadamente 60% foram do sexo masculino. As principais causas de óbito 

foram: doenças do aparelho circulatório (28,3%); causas externas de morbidade e 

mortalidade (16,7%); neoplasias (14,8%); doenças do aparelho respiratório (12,4%). Em 

2008, foram 6,8 óbitos por 1.000 habitantes, e 10,9% destes óbitos foram por causas 

mal definidas (Ministério da Saúde, Cadernos de Informação em Saúde).  

A taxa de mortalidade infantil em 2008 foi de 15,7 por 1.000 nascidos vivos, e 

representou 3,4% no total de óbitos (Ministério da Saúde, Cadernos de Informação em 

Saúde). Em 2009, a taxa de mortalidade infantil foi de 11,83 óbitos por 1000 nascidos 

vivos, e a taxa de mortalidade em menores de 5 anos foi de 13,65 no mesmo ano 

(Ministério da Saúde/ Sala de Situação em Saúde). 

A partir do Relatório Técnico-Executivo da ENSP - Plano de Monitoramento 

Sanitário do Processo de Implantação do COMPERJ, foram destacados indicadores de 

estrutura social e de instalações urbanas, que tiveram como fonte os dados oficiais do 

IBGE, referentes ao ano de 2000.  

Foram selecionados indicadores de estrutura social e de instalações urbanas, e a 

partir desta, foi construído um índice composto de estrutura social e um de instalações 

urbanas locais, tendo bairros e setores censitários como unidades de análises. O mapa de 

setores censitários foi construído com o objetivo de observar possíveis heterogeneidades 

segundo os índices compostos analisados dentro dos bairros e distritos.  

Os indicadores que compõem o índice de estrutura social são: proporção de 

pobres; densidade intra-domiciliar; escolaridade; densidade populacional. Compondo o 

índice de instalações urbanas, temos os seguintes indicadores: abastecimento de água; 

coleta de lixo; esgotamento sanitário; proporção de domicílios com fossa; proporção de 

domicílios que possuem poço.  

Em relação ao índice de estrutura social, no ano de 2000, o município de Itaboraí 

apresentava uma proporção de 59,7% de chefes de domicílio com renda de até um 

salário mínimo, e a densidade intra-domiciliar era de 21,7% dos domicílios com quatro 

moradores ou mais. 

Em relação a escolaridade, Itaboraí possuía 34,7% dos seus chefes de domicílios 

com menos de quatro anos de estudo, conforme dados do IBGE: os distritos Pachecos e 

Sambaetiba apresentaram as piores situações de escolaridade, e os demais distritos 

apresentaram a mesma característica entre 30 e 40% dos responsáveis por domicílio. 

Segundo dados extraídos do caderno ITADADOS 2005/2006, Itaboraí 

apresentava uma densidade populacional média de 436 habitantes por km
2
, e foi 
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apontado que 38 dos 79 bairros do município apresentaram as maiores densidades 

populacionais, com destaque para os bairros Apollo II, Vila Brasil e Novo Horizonte, no 

distrito de Manilha, e Nova Cidade, no distrito de Itaboraí, com densidades acima de 

5000 habitantes por km
2
.  

Em relação ao índice de instalações urbanas, vimos que em 2000, o município de 

Itaboraí apresentava 22,8% dos domicílios conectados à rede geral de distribuição de 

água com canalização interna em pelo menos um cômodo, sendo que em cinco dos oito 

distritos, este percentual não alcançou 20%. Sobre a cobertura do serviço público de 

coleta de lixo, 55,5% de domicílios eram amparados por este serviço em 2000, sendo 

que cinco distritos apresentavam menos de 30% dos domicílios cobertos pela coleta de 

lixo, e os distritos de Manilha (7° Distrito), Itaboraí (1° Distrito) e Porto das Caixas (2° 

Distrito) apresentavam as maiores coberturas desse serviço. 

Em 2000, Itaboraí apresentava 27,8% dos domicílios ligados à rede de 

esgotamento sanitário, via rede geral ou via rede pluvial, e as piores coberturas foram 

nos distritos de Pachecos (8° Distrito) e Sambaetiba (4° Distrito), cuja proporção de 

domicílios conectados à rede de esgotamento sanitário não chegou a 2%. O município 

possuía 44,11% dos domicílios com fossa como forma de esgotamento sanitário no ano 

de 2000, e em relação à cobertura de abastecimento de água através de poço, o 

município apresentava um percentual de 55,24% de seus domicílios com este tipo de 

abastecimento.  

Neste contexto, insere-se a instalação do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro, “maior empreendimento individual da história da Petrobrás, com um 

investimento de R$ 15 bilhões” (Moysés, 2010). O Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) do COMPERJ “prevê que o pólo irá gerar cerca de 200 mil empregos diretos, 

indiretos e efeito de renda em âmbito nacional. Além disso, evidencia que sua produção 

irá estimular a instalação de outras indústrias de bens de consumo na região de 

influência do pólo” (Moysés, 2010). 

Tal empreendimento já começa a gerar efeitos no município, sendo perceptível 

para as equipe de Saúde da Família o aumento do número de pessoas que têm ido morar 

em Itaboraí e que circulam na cidade. Mesmo com a oportunidade de crescimento 

econômico, de acordo com Moysés (2010), existem questionamentos de diversas 

entidades e segmentos da sociedade civil em relação à localização do pólo, devido, entre 

outros motivos, à “desterritorialização das comunidades que estão na área do 

COMPERJ, assim como a proximidade do complexo com o Mosaico da Mata Atlântica 

Central Fluminense (MMACF), principalmente a APA de Guapimirim” (Moysés, 2010).  
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Segundo o RIMA do COMPERJ, “a construção do pólo aumentará a pressão 

nas áreas urbanas e urbanizáveis devido à atração de grupos populacionais em busca 

de trabalho” (Moysés, 2010). Neste sentido, faz-se necessário considerar este novo 

vetor de organização sócio-espacial e suas implicações no trabalho das Equipes de 

Saúde da Família em Itaboraí, reconhecendo o município como um território em 

transformação e em disputa, marcado pela atração de capital e de pessoas para a região. 

 

3.2. Contribuições dos referenciais da Análise Institucional, do Método 

Cartográfico e do Paradigma Indiciário 

 

Por entender que o desenho metodológico deve estar ligado a um referencial 

teórico, torna-se necessário explicitar nesta pesquisa os referenciais que orientaram a 

escolha e elaboração dos procedimentos metodológicos, bem como a análise posterior 

dos dados. Como referências, destacamos as discussões no campo da Análise 

Institucional, que acreditamos poder contribuir para compreensão do objeto de estudo.  

René Lourau (1993), um dos formuladores da Análise Institucional, nos ajuda a 

refletir sobre esta a partir do conceito de contradição. Diz ele: 

“Em um primeiro ponto de vista, a Análise Institucional pretende trabalhar a 

contradição, seguir uma lógica dialética em oposição à lógica identitária característica 

das demais ciências – à exceção da Psicanálise. Tenta analisar, em permanência, as 

suas próprias contradições, visto que só funciona dentro dessas (exatamente como 

qualquer ciência). Mas, reconhece isso; as outras... não o procuram fazer. Nosso 

campo de coerência se apóia, essencialmente, na categoria de contradição.” (Lourau, 

1993, p. 10) 

 Lourau coloca o interesse em pensar esta “lógica da contradição” para analisar o 

funcionamento institucional, e faz considerações sobre o conceito de instituição: 

“Para nós, todavia, da Análise Institucional, instituição não é uma coisa observável, 

mas uma dinâmica contraditória construindo-se na (e em) história, ou tempo. (...) O 

tempo, o social-histórico, é sempre primordial, pois tomamos instituição como 

dinamismo, movimento; jamais como imobilidade.” (Lourau, 1993, p. 11) 

 Coloca-se assim como primordial a questão do tempo histórico, da dinâmica e 

movimentos das instituições, apontando para uma mudança na forma como estas são 

entendidas tradicionalmente, e na forma como se engendram e se produzem na 

realidade. Lourau nos fala que “conhecer melhor o instituído e os diversos níveis 

contraditórios na instituição”, eis aí o que visa toda análise institucional (Lourau, 1993, 

p. 11). 
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Tais colocações podem apontar para certa forma de olhar as instituições e de 

compreendê-las, de pesquisá-las, atentando para os movimentos contraditórios das 

práticas que as compõem. Acompanhar tais movimentos, percorrendo e buscando 

compreender suas dimensões instituídas e instituintes, configura-se como um modo de 

fazer nesta pesquisa, sendo base e referência para os procedimentos metodológicos.  

Com estas considerações sobre o conceito de instituição, tomamos como 

proposta de investigação em pesquisa o método da cartografia, conforme desenvolvido e 

apresentado no livro “Pistas do método da cartografia: Pesquisa-intervenção e 

produção de subjetividade” (Passos, Kastrup e Escóssia, 2009), buscando pensar o 

processo de construção da pesquisa, desde o projeto até a investigação em campo e a 

devolução final dos resultados.  

Sobre a investigação dos processos de produção de subjetividade, Passos, 

Kastrup e Escóssia (2009) chamam atenção para a tradicional oposição entre os métodos 

de pesquisa quantitativa e qualitativa, e a atribuição dos impasses metodológicos à 

natureza da pesquisa qualitativa. 

“Argumenta-se que se a pesquisa quantitativa se adequa bem a frames e scripts 

preexistentes, como testes e questionários padronizados, além de contar com métodos 

estatísticos e softwares de última geração que dão a tranqüilizadora imagem de 

sofisticação e exatidão científica, o mesmo não ocorre com a pesquisa qualitativa. Esta 

requer procedimentos mais abertos e ao mesmo tempo mais inventivos. Por outro lado, 

a distinção entre pesquisa quantitativa e qualitativa, embora pertinente, surge ainda 

insuficiente, já que os processos de produção da realidade se expressam de múltiplas 

maneiras, cabendo a inclusão de dados quantitativos e qualitativos. Pesquisas 

quantitativas e qualitativas podem constituir práticas cartográficas, desde que se 

proponham ao acompanhamento de processos. Para além da distinção quantitativa-

qualitativa restam em aberto impasses relativos à adequação entre a natureza do 

problema investigado e as exigências do método. A questão é como investigar 

processos sem deixá-los escapar por entre os dedos.” (Passos, Kastrup e Escóssia, 

2009, p. 8) [grifo nosso] 

Tendo em vista que o objeto desta pesquisa são as práticas de produção do 

conhecimento e de participação popular na Estratégia de Saúde da Família, percebemos 

que trata-se da investigação de processos que se desenvolvem e se atualizam 

cotidianamente. Desta forma, a proposta de acompanhamento de processos a partir do 

traçado de cartografias, adequando o método à natureza processual do objeto, foi 

incorporada a esta pesquisa, buscando investigar os processos que perpassaram a 

implementação da ESF nas dimensões apontadas acima, “sem deixá-los escapar por 

entre os dedos” (Passos, Kastrup e Escóssia, 2009, p. 8).  

Para tal, foi necessário delinear os procedimentos metodológicos a serem 

utilizados na pesquisa, porém entendendo que estes seriam meios para nos 
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aproximarmos dos processos que dão vida à ESF. O debate sobre o método é assim 

ressignificado: 

“A metodologia, quando se impõe como palavra de ordem, define-se por regras 

previamente estabelecidas. Daí o sentido tradicional de metodologia que está impresso 

na própria etimologia da palavra: metá-hódos. Com essa direção, a pesquisa é definida 

como um caminho (hódos) predeterminado pelas metas dadas de partida. Por sua vez, a 

cartografia propõe uma reversão metodológica: transformar o metá-hódos em hódos-

meta. Essa reversão consiste numa aposta na experimentação do pensamento – um 

método não para ser aplicado, mas para ser experimentado e assumido como atitude.” 

(Passos, Kastrup e Escóssia, 2009, p. 10-11) 

Assim, afirma-se um primado do caminhar, com suas metas traçadas no percurso 

da pesquisa, sendo orientado e guiado por pistas. Neste processo, considera-se que há 

uma inseparabilidade entre conhecer e fazer, entre pesquisar e intervir, entendendo 

então que “toda pesquisa é intervenção” (Passos e Benevides, 2009, p. 17), e que esta 

intervenção acontece por um mergulho no plano da experiência, em que se agenciam 

sujeito e objeto, teoria e prática. Nesse sentido, “a cartografia como método de pesquisa 

é o traçado desse plano da experiência, acompanhando os efeitos (sobre o objeto, o 

pesquisador e a produção do conhecimento) do próprio percurso da investigação.” 

(Passos e Benevides, 2009, p. 17-18). A investigação se encontra apoiada no seu modo 

de fazer,  

“O ponto de apoio é a experiência entendida como um saber-fazer, isto é, um saber que 

vem, que emerge do fazer. Tal primado da experiência direciona o trabalho da pesquisa 

do saber-fazer ao fazer-saber, do saber na experiência à experiência do saber. Eis aí o 

„caminho‟ metodológico.” (Passos e Benevides, 2009, p. 18) 

Esta indissociabilidade entre saber e fazer é de extrema relevância para a 

presente pesquisa, já que um dos pontos de interesse foi a produção do conhecimento na 

ESF, em sua dimensão oficial e acadêmica, mas também, e especialmente, nas relações 

que se dão nas USF, entre os profissionais e destes com os usuários. A partir dos 

“fazeres” da experiência, do estar em campo, torna-se possível produzir saberes sobre o 

que foi vivido, que se expressam a partir da escrita individual, mas que remetem à 

processos coletivos, viáveis pelo contato e convivência da pesquisadora com os 

gestores, profissionais e usuários do SUS.  

O campo da intervenção, como delineado por René Lourau, integrante do 

movimento da Análise Institucional,  

“exige para o autor a definição do que ele designa de „paradigma dos três Is‟ que, tal 

como os três mosqueteiros, são quatro: Instituição, Institucionalização, Implicação e o 

último, Intervenção, sendo este o d‟Artagnan, já que é ele que delimita o campo de 
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ação ou o plano da experiência, como preferimos.” (Passos e Benevides, 2009, p. 18-

19).  

Tal construção leva a uma análise do campo que se faz sem distanciamento, em 

um mergulho no plano da experiência coletiva, em que todos estão implicados.  

“A intervenção como método indica o trabalho da análise das implicações coletivas, 

sempre locais e concretas. A análise das implicações de todos que integram um campo 

de intervenção permite acessar, nas instituições, os processos de institucionalização. O 

que Lourau designa de implicação diz respeito menos à vontade consciente ou intenção 

dos indivíduos do que às forças inconscientes (o inconsciente institucional) que se 

atravessam constituindo valores, interesses, expectativas, compromissos, desejos, 

crenças, isto é, as formas que se instituem como dada realidade. A análise é, então, o 

trabalho de quebra dessas formas instituídas para dar expressão ao processo de 

institucionalização.” (Passos e Benevides, 2009, p. 19-20) 

Trata-se assim da investigação dos processos de institucionalização, daquilo que 

se passa entre as formas instituídas e os movimentos instituintes, do que faz caminhar e 

mover a instituição. No caso desta pesquisa, estes processos foram analisados em 

relação à ESF, tanto a partir do nível central da SMS, em que foram realizadas 

entrevistas e análise documental para compreensão do processo de organização da ESF 

em Itaboraí, quanto em uma Unidade de Saúde da Família, em que foram investigados 

os modos de produção do conhecimento e da participação popular, através da 

observação participante, de visitas e entrevistas com a equipe. 

As técnicas e procedimentos delineados para esta investigação estão no âmbito 

da abordagem qualitativa, entendida como “um processo de reflexão e análise da 

realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do 

objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação.” (Oliveira, 

2007, p. 37). Buscou-se através dos procedimentos qualitativos, atentar para pistas e 

sinais de como se deu a organização da ESF no município, e de que forma a produção 

da informação e a participação popular fizeram parte deste processo. 

Sobre a procura por pistas, nos apropriamos da referência sobre o paradigma 

indiciário delineado por Ginzburg, que aponta um método “baseado em indícios 

imperceptíveis para a maioria” (1991, p. 145). Recorrendo a autores e personagens que 

inspiraram este método, Ginzburg traz considerações feitas por Freud, indicando sua 

“proposta de um método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados 

marginais, considerados reveladores” (Ginzburg, 1991, p. 149).  

Deste modo, entendemos que este trabalho deve se guiar e seguir as pistas 

presentes nos documentos, entrevistas, observações em relação à ESF e a produção de 

informação e participação popular, buscando em dados “marginais”, “residuais”, sinais 
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do processo de constituição da ESF e das práticas das equipes. Para delinear esta 

história, torna-se fundamental reconhecer que “o conhecimento histórico é indireto, 

indiciário, conjetural” (Ginzburg, 1991, p. 157), e que estamos sempre a reconstruir, 

reinterpretar e criar certa versão sobre os acontecimentos em questão, buscando decifrar 

os processos que levaram à constituição de certos arranjos e modos de funcionar da 

realidade. Segundo Ginzburg: “Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – 

sinais, indícios – que permitem decifrá-la” (Ginzburg, 1991, p. 177).  

 

3.3. Configuração como estudo de caso e seleção da Unidade de Saúde 

da Família 

  

Este trabalho configura-se como um estudo de caso, considerando que “o 

método de estudo de caso facilita a compreensão de fenômenos sociais complexos e em 

geral se aplica com mais freqüência às áreas das ciências humanas e sociais (...)” (Yin 

apud Oliveira, 2007, p. 55). Oliveira ressalta que este “trata de uma única realidade que 

pode ser estudada exaustivamente, na tentativa de se buscar novos elementos que 

possam explicar o objeto de estudo” (Oliveira, 2007, p. 56). 

Para este estudo exaustivo é preciso que o caso seja selecionado de acordo com 

os objetivos delineados no projeto. No presente trabalho, estudamos o caso da 

Estratégia Saúde da Família no município de Itaboraí, e inserido no estudo de caso de 

Itaboraí, foi desenvolvido o estudo de caso de uma Unidade de Saúde da Família do 

município. 

Tendo em vista o interesse pelas práticas de produção da informação e do 

conhecimento e de participação popular na ESF, alguns dos critérios para escolha desta 

Unidade foram: destaque nas atividades de produção da informação e nas práticas que 

facilitam a participação social; estabilidade da equipe (permanência dos profissionais na 

unidade); tempo de implantação da Unidade no território (o maior tempo possível); 

interesse da Secretaria Municipal de Saúde na realização da pesquisa. Estes foram 

critérios iniciais para escolha da unidade, no entanto foram realizadas entrevistas com 

gestores no 1º momento da investigação e as informações e dados coletados 

determinaram a escolha da Unidade.   
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3.4. Momentos da pesquisa e procedimentos realizados 

 

1º Momento: Caracterização do contexto político-organizacional da 

Atenção Básica/ Estratégia Saúde da Família no município de Itaboraí 

 

Para descrição do contexto político-organizacional do Programa Saúde da 

Família em Itaboraí, foi feita uma análise documental sobre a organização do sistema 

de saúde e do PSF no município, compreendendo o período de 1991 a 2010, e foram 

realizadas entrevistas com profissionais que atuam na gestão e conselheiros municipais 

de saúde.  

Esta etapa consumiu metade do tempo da pesquisa uma vez que incluiu não 

apenas a sistematização, mas a organização do material levantado; é importante ressaltar 

que inexistia qualquer espécie de documento que apresentasse uma memória 

sistematizada, ainda que breve, do processo de implantação. Desta forma, parte da 

pesquisa acabou voltada para a organização do material, bem como para a análise deste 

processo de implantação. 

Na análise documental, as fontes de dados foram: as atas de reuniões do 

Conselho Municipal de Saúde (1996 a 2010), documentos arquivados na sala do CMS e 

relatórios da Secretaria Municipal de Saúde. As atas do CMS formaram a base inicial 

para reconstituição da história de organização das ações e serviços de Atenção Básica, 

no contexto de organização da SMS de Itaboraí. Foi utilizada esta fonte pela facilidade 

de acesso aos documentos, e por estes serem os registros mais antigos encontrados e que 

apresentam maior continuidade no tempo. Foram consideradas as informações presentes 

e também os dados ausentes nos documentos, de modo a compreender a falta de registro 

como característica de determinados momentos na organização do sistema de saúde e do 

PSF em Itaboraí, que pode expressar certos modos de gestão e planejamento das ações 

de saúde no município.  

As atas das reuniões foram lidas com o intuito de levantar informações sobre o 

contexto em que o sistema de saúde municipal se desenvolveu e de destacar as 

discussões e determinações a respeito dos serviços de Atenção Básica. Abaixo, na 

Tabela 1, apresentamos a relação entre o número total de atas analisadas do Conselho 

Municipal de Saúde de Itaboraí por ano, e o número de atas de reuniões do Conselho em 

que constava o tema da Atenção Básica/ Programa Saúde da Família (AB/PSF). 
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Tabela 1: Número total de atas analisadas do Conselho Municipal de Saúde de Itaboraí, 

segundo ano, e proporção de atas em que constava o tema da Atenção Básica/ Programa 

Saúde da Família (AB/ PSF), 1996 a 2010. 

Ano Nº de reuniões Nº de reuniões sobre AB/PSF % de reuniões sobre AB/PSF 

1996 14 4 28,57 

1997 15 1 6,67 

1998 10 2 20,00 

1999 5 1 20,00 

2000 7 2 28,57 

2001 13 11 84,62 

2002 11 10 90,91 

2003 14 13 92,86 

2004 19 14 73,68 

2005 15 5 33,33 

2006 9 4 44,44 

2007 17 15 88,24 

2008 23 19 82,61 

2009 17 3 17,65 

2010 15 10 66,67 

Total 204 114 55,88 

 

Optamos por utilizar as atas como base inicial devido à sua continuidade no 

período analisado, sobretudo a partir de 2001. Foi elaborado um quadro inicial contendo 

resumos dos principais temas presentes nas atas das reuniões do Conselho Municipal de 

Saúde, que foram identificados como pistas da organização do sistema municipal de 

saúde e do PSF em Itaboraí.  

Os Planos Municipais de Saúde, Relatórios de Gestão e relatórios de 

Conferências Municipais de Saúde foram utilizados para aprofundar as principais 

questões identificadas ao longo do período analisado. Outros documentos encontrados 

foram relatórios das Coordenações de Programas, da Coordenação do PSF e registros da 

Ouvidoria da SMS, que ajudaram na compreensão do contexto, mas não foram 

utilizados em sua descrição. No Quadro 1, apresentamos a lista dos documentos 

consultados: 
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Quadro 1: Relação dos documentos consultados segundo tipo de documento e ano. 

Tipo de Documento Ano 

Relatórios de Conferências Municipais de Saúde 

I Conferência Municipal de Saúde 1991 

I Conferência Municipal de Saúde * 1995 

III Conferência Municipal de Saúde * 1999 

I Pré-Conferência Municipal de Saúde 2001 

IV Conferência Municipal de Saúde 2001 

V Conferência Municipal de Saúde 2003 

VI Conferência Municipal de Saúde 2005 

VII Conferência Municipal de Saúde 2007 

VIII Conferência Municipal de Saúde 2010 

Planos e Programações SMS 

Plano Diretor Municipal  2001/2004 

Programação Municipal de Saúde 2003/2004 

Plano Municipal de Saúde  2005/2009 

Relatórios de Gestão SMS 

Relatório de Gestão  2001 

Relatórios de Gestão  2005/2006/2007 

Relatório de Gestão 2008 

Documentos sobre o PSF 

Folder do Seminário Intermunicipal sobre Saúde da Família 2001 

Projeto de Expansão do Programa Saúde da Família em Itaboraí 2001 

Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família (PROESF) 2003 

Outros 

Leis municipais do Conselho Municipal de Saúde 1993/ 1994/ 1996 

* Como observado, aconteceram duas I Conferências de Saúde, o que será abordado no capítulo 

do contexto da atenção básica. A I Conferência de 1995 e a III Conferência de 1999 foram 

relatadas no livro preto de atas do Conselho Municipal de Saúde.  

 

A sistematização e análise do material foram realizadas considerando as 

referências da análise institucional e do chamado paradigma indiciário (Ginzburg, 

1991). Ou seja, procuramos nos documentos pistas sobre como se deu a organização do 

Sistema neste município, com o foco voltado para os serviços de Atenção Básica, 

destacando as práticas de produção da informação e de participação popular 

encontradas. 
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Para melhor compreensão do processo de implementação do PSF em Itaboraí, 

foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, a partir de um roteiro previamente 

elaborado (Anexo 1, pg. 257), tendo por objetivo compreender a organização da ESF a 

partir da visão dos profissionais da gestão da SMS e de alguns conselheiros que 

vivenciaram o processo de implementação da Estratégia no município.  

Foram entrevistadas nove pessoas que participaram deste processo: sete 

profissionais que atuam na gestão da SMS, identificados como (GT); e dois 

conselheiros municipais de saúde, identificados como (CS). No Quadro 2, observamos a 

sigla designada para cada entrevistado e seu tempo de atuação na Secretaria Municipal 

de Saúde ou no Conselho Municipal de Saúde de Itaboraí.  

Quadro 2: Identificação dos entrevistados e tempo de atuação na SMS/ CMS Itaboraí. 

Entrevistado Tempo na SMS/ CMS Itaboraí  

GT_1 9 anos – nível central 

GT_2 6 anos – nível central 

GT_3 9 anos – 7 anos rede básica e 2 anos nível central 

GT_4 9 anos – 7 anos rede básica e 2 anos nível central 

GT_5 10 anos – nível central 

GT_6 9 anos – nível central 

GT_7 9 anos – nível central 

CS_1 5 anos 

CS_2 11 anos 

 

A partir da realização destas entrevistas, buscamos também identificar elementos 

que pudessem ajudar a seleção da Unidade de Saúde da Família a ser pesquisada, tendo 

como critério principalmente a avaliação positiva dos entrevistados em relação ao 

trabalho realizado nas Unidades. Foram pensados outros critérios para esta escolha, no 

entanto, no momento da pesquisa, a percepção geral dos informantes consultados era de 

que a maioria das Unidades estava funcionando mal, sendo necessária uma avaliação 

das que poderiam estar funcionando melhor para serem visitadas e pesquisadas.  
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2º Momento: Caracterização das práticas de produção da informação e 

conhecimento e de participação popular em Unidades da Estratégia 

Saúde da Família 

 

1. Atividades com a Equipe de Saúde da Família selecionada 

 

 Para iniciar este momento da pesquisa, foi selecionada uma Unidade de Saúde 

da Família a ser pesquisada, a partir das entrevistas realizadas no momento anterior com 

profissionais da gestão da SMS e conselheiros de saúde, que forneceram subsídios para 

esta seleção. 

 A Unidade de Saúde da Família escolhida foi Apolo III, que contava com duas 

equipes e estava localizada próxima à fronteira entre os municípios de Itaboraí e São 

Gonçalo. Houve recentemente uma mudança nesta fronteira, e uma parte do bairro de 

Apolo III, que antes era de Itaboraí, tornou-se bairro de São Gonçalo; com isso, a maior 

parte da área coberta pelas equipes de Apolo passou a pertencer a São Gonçalo, e foi 

necessária a mudança da Unidade para o território de Itaboraí, e nova organização das 

áreas para cobertura pelas equipes, o que não havia se concretizado até o final da 

pesquisa de campo. 

 Vale destacar também a experiência anterior destas equipes com professores e 

alunos da Universidade Federal Fluminense, que tinham a Unidade de Apolo III como 

campo de estágio da graduação e extensão da Escola de Enfermagem. Esta experiência 

foi considerada um diferencial na pesquisa e trouxe implicações quanto à forma como 

os profissionais lidaram com o pesquisador e os procedimentos utilizados durante o 

trabalho de campo.  

A metodologia proposta, inspirada na perspectiva do método cartográfico e do 

referencial da análise institucional, permitiu um acompanhamento dos processos que se 

davam na Unidade de Apolo III e em seu território de abrangência, com todos os 

conflitos e disputas que estavam e estão em jogo neste território. A modulação da 

pesquisa de campo teve que se dar necessariamente em função dos movimentos que 

aconteciam a cada momento em que eu ia à Unidade; o modo de pesquisar aconteceu de 

acordo com o que aparecia como possível naqueles momentos, buscando não perder de 

vista o foco do trabalho. Houve um investimento na construção de um plano de 

consistência, um plano comum entre pesquisador e equipe pesquisada, que fortaleceu o 

trabalho tanto no âmbito acadêmico, quanto na prática com os profissionais na Unidade. 
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A pesquisa na Unidade de Apolo iniciou-se com a apresentação do projeto à 

equipe, em uma reunião marcada anteriormente com uma das enfermeiras. Foi entregue 

à equipe um pequeno resumo com as principais questões, objetivos e procedimentos do 

trabalho proposto. Os profissionais concordaram e autorizaram a realização da pesquisa, 

e após discussão conjunta ficou combinado que seria feita uma observação do trabalho 

na Unidade, entrevistas com a equipe e visitas com os agentes comunitários de saúde. 

Outras atividades que não estavam previstas no projeto, aconteceram também a partir da 

entrada em campo, e serão explicitadas mais a frente.  

 A observação participante aconteceu inicialmente em dois dias inteiros 

consecutivos, 2ª e 3ª feira, e ao longo de todo o trabalho de campo, que durou 

aproximadamente quatro meses. O registro das visitas foi feito através de um diário de 

campo, e alguns dos momentos que se destacaram foram: visitas com os agentes 

comunitários de saúde; participação com a equipe em uma campanha de vacinação; 

mudança da equipe para outra Unidade; atividade com as agentes comunitárias no 

campo para atualização do número de famílias que se mantiveram na área pertencente a 

Itaboraí.  

 Durante a pesquisa na Unidade, foi se criando uma convivência com a equipe, 

que gerou maior familiaridade e confiança durante o acompanhamento. Esta 

familiaridade propiciou o compartilhamento de momentos do trabalho da equipe: nos 

atendimentos na Unidade, em visitas domiciliares, em caminhadas pelo bairro, na 

campanha de vacinação, nas comemorações, etc. Sobre este processo de observação 

participante, Oliveira (2007) afirma: 

“Na observação participante, o pesquisador(a) deve interagir com o contexto 

pesquisado, ou seja, deve estabelecer uma relação direta com grupos ou pessoas, 

acompanhando-os em situações informais ou formais e interrogando-os sobre os atos e 

seus significados por meio de um constante diálogo. (...) Ao optar pela observação 

participante, em primeiro lugar, o pesquisador(a) deve procurar cooperar com o 

campo pesquisado, participando cada vez mais da realidade. Em segundo lugar, deve 

ter sempre presentes as questões de sua pesquisa, de sua problemática.” (Oliveira, 

2007, p. 81) 

Assim, não se deve perder de vista as questões que norteiam a pesquisa, mesmo 

o pesquisador estando mergulhado na realidade investigada. Faz-se necessário um 

exercício de estar, ao mesmo tempo, próximo e distante do objeto de investigação, 

sabendo “medir os efeitos da presença do observador na própria observação, o que é 

provavelmente o procedimento mais difícil e importante envolvido nessa técnica” 

(Víctora et al, 2000, p. 62). Tendo como referência as discussões da Análise 

Institucional, tratar-se-ia de fazer uma permanente análise das implicações no contexto 
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investigado, analisando os efeitos da pesquisa no campo, no pesquisador e na produção 

do conhecimento.  

 Logo após o início da observação na Unidade, foram realizadas visitas com sete 

dos oito agentes comunitários que estavam trabalhando, visando um conhecimento do 

bairro, das áreas e micro-áreas cobertas pelas equipes, com um olhar sobre o território, 

as condições de infra-estrutura e de vida da população residente. A realização destas 

visitas foi sugerida por uma enfermeira da equipe e foi acolhida pela pesquisadora. As 

visitas foram marcadas anteriormente com cada agente, e foi pedido para que eles 

mostrassem sua micro-área, suas características e o que mais lhes chamava atenção. 

Durante as caminhadas, foram feitas visitas com alguns dos agentes à casa de algumas 

famílias, e também foi possível perceber a interação entre os profissionais e os 

moradores.  

 As entrevistas com os profissionais aconteceram após quase dois meses de 

pesquisa, seguindo roteiro previamente elaborado (Anexo 2, pg. 258). Foram 

entrevistados todos os quinze profissionais da equipe, e com os agentes comunitários 

houve uma proposta inicial das entrevistas se realizarem em grupos que, no entanto, 

precisou ser revista devido às mudanças e instabilidade no período em que as entrevistas 

foram realizadas. Neste sentido, as entrevistas com os ACS iniciaram com um grupo de 

três agentes comunitários, posteriormente foram realizadas entrevistas com duplas de 

agentes e por fim, individualmente com os últimos agentes que ainda não haviam sido 

entrevistados.  

A elaboração da forma como aconteceriam as entrevistas com os agentes foi 

compartilhada com eles, pois havia uma proposta de realizar estas entrevistas em grupo. 

Foi conversado com duas agentes comunitárias sobre a divisão dos grupos, e a partir das 

orientações delas, de seu saber sobre o processo, foram identificados os agentes que 

trabalhavam desde a implantação da Unidade e os que iniciaram depois, a fim de 

distribuí-los igualmente. Foi apresentado também o primeiro bloco de perguntas 

previsto para as entrevistas e elas aprovaram. Desta forma foi se construindo a 

metodologia, incluindo os saberes e a participação dos profissionais envolvidos no 

trabalho.  

Ao longo da pesquisa de campo, foram escutadas e acolhidas algumas sugestões 

da equipe em relação à forma como o trabalho ia caminhando, buscando realizá-lo de 

forma participativa, e deixar o caminho percorrido no campo redefinir as metas 

colocadas inicialmente. Afirmou-se assim a proposta de trabalhar baseada na 

perspectiva do hódos-meta (Passos et al, 2009, p. 10-11), de um fazer que se faz no 
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caminhar, em que o primado é do caminhar em relação aos objetivos estabelecidos, 

ainda que estes tenham sido norteadores de todo processo.  

Todas as entrevistas foram realizadas no espaço da Unidade de Saúde da 

Família, e apresentamos em seguida, no Quadro 3, uma síntese com as informações dos 

profissionais da equipe entrevistados: 

Quadro 3: Relação dos profissionais entrevistados, por idade, local de moradia, tempo 

na equipe e tipo de vínculo com a SMS. 

Profissional 
Sigla Idade Local de 

moradia 

Tempo na equipe Vínculo 

com SMS 

Médica M_1 57 São Gonçalo 1 ano e 4 meses  Contratada 

Médica M_2 36 Niterói 5 anos e 4 meses  Concursada 

Enfermeira E_1 35 São Gonçalo 8 anos  Concursada 

Enfermeira E_2 31 Niterói 6 anos  Concursada 

Auxiliar de 

enfermagem 

A_1 48 São Gonçalo 5 anos e 10 meses, 2 

anos afastada e retorno 

há 8 meses 

Contratada 

Auxiliar de 

enfermagem 

A_2 28 São Gonçalo 4 anos  Concursada 

ACS AC_1 29 Apolo (28 anos) 8 anos Concursada 

ACS AC_2 32 Apolo (28 anos) 5 anos Concursada 

ACS AC_3 51 Apolo (36 anos)  8 anos Concursada 

ACS AC_4 42 Apolo (42 anos) 4 anos e 8 meses Contratada 

ACS AC_5 32 Apolo (10 anos) 8 anos Concursada 

ACS AC_6 42 Apolo (30 anos) 8 anos Concursada 

ACS AC_7 44 Apolo (14 anos) 7 anos Concursada 

ACS AC_8 34 Apolo (16 anos) 7 anos  Concursada 

Ex-ACS/ 

Recepcionista 

AC_9 43 Apolo (22 anos) Ficou 3 anos e meio 

como ACS, e estava há 

3 meses como 

recepcionista 

Contratada 

 

2. Entrevistas com moradores cobertos pela Unidade de Saúde da Família 

selecionada 

 

 Buscando identificar em Apolo III possíveis formas de participação popular e de 

expressão das necessidades da população, foram realizadas também entrevistas com 



67 
 

moradores cadastrados na Unidade de Saúde da Família, a partir de roteiro previamente 

elaborado (Anexo 3, pg. 261). A proposta destas entrevistas foi a de compreender as 

visões e práticas dos moradores na comunidade, em especial no que diz respeito aos 

modos de participação no cotidiano da Unidade de Saúde da Família.  

Os oito moradores selecionados foram indicados pelos profissionais da equipe 

durante as entrevistas, por serem considerados lideranças comunitárias ou por terem 

conhecimento sobre as condições de vida no bairro. Abaixo, apresentamos no Quadro 4 

uma síntese com informações sobre os moradores entrevistados. 

 

Quadro 4: Relação dos moradores de Apolo III entrevistados, segundo critérios de 

seleção, situação da entrevista e tempo de moradia.  

Moradores 

de Apolo III 

Critérios de seleção Situação da entrevista Tempo de 

moradia no bairro 

M-A_1 Conhecimento sobre as condições de vida e 

problemas locais  

Na casa da moradora 

acompanhada por uma ACS  

13 anos 

M-A _2 Conhecimento sobre as condições de vida e 

problemas locais e possui uma venda, a 

“barraca”, que é referência para a 

população local  

Na venda do morador 

acompanhada por uma ACS 

23 anos 

M-A _3 Conhecimento sobre as condições de vida e 

problemas locais e coordena uma escolinha 

de futebol para crianças e adolescentes  

Na casa do morador 

acompanhada por uma ACS 

41 anos 

M-A _4  Conhecimento sobre as condições de vida e 

problemas locais e possui uma igreja 

evangélica  

Na casa da moradora 

acompanhada por uma ACS 

31 anos 

M-A _5 Conhecimento sobre as condições de vida 

locais por ser moradora antiga e foi 

rezadeira no bairro durante muito tempo  

Na casa da moradora 

acompanhada por uma ACS 

37 anos 

M-A _6 Participa da Pastoral da Criança em uma 

igreja católica  

No trabalho da moradora 

acompanhada por uma técnica 

de enfermagem 

26 anos 

M-A _7 Participa do Centro Comunitário do bairro Na Unidade de Saúde da 

Família 

22 anos 

M-A _8 Participou de um abaixo-assinado para que 

Apolo permanecesse território de Itaboraí  

Na casa do morador 

acompanhada por uma ACS 

22 anos 
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Estes moradores foram indicados pelas equipes de Apolo III, ainda que os 

profissionais tenham considerado que a participação popular no bairro é desarticulada, e 

que há pouca mobilização da população em relação aos problemas enfrentados. Apesar 

destas considerações, foram indicados estes e outros moradores para serem 

entrevistados, sinal de que há reconhecimento pelos profissionais da liderança ou do 

conhecimento destas pessoas sobre o bairro. Ainda assim, vale destacar que a indicação 

dos moradores por profissionais das equipes de PSF é um fator limitante do estudo, pois 

existem práticas comunitárias na localidade que não são identificadas/ reconhecidas 

pelas equipes, e que podem indicar sinais de participação e mobilização popular.  

A partir das entrevistas como os moradores, foram apontadas algumas práticas 

que podem indicar articulação ou certa mobilização da população, ainda que não 

alcance a proporção de um movimento comunitário organizado. Este momento da 

pesquisa ficou prejudicado, pois foi necessário uma redefinição dos objetivos do 

trabalho, considerando a ampliação do primeiro momento, de organização do material e 

caracterização do contexto de implementação da Estratégia Saúde da Família no 

município.  

 

3. Atividades com outras Equipes de Saúde da Família indicadas pelos 

entrevistados 

 

Além da Unidade de Apolo III, foram visitadas outras três Unidades de Saúde da 

Família, que foram indicadas pelos entrevistados no 1º momento da pesquisa. O 

objetivo destas visitas foi de conhecer o trabalho de outras equipes em relação às 

práticas de produção da informação, conhecimento e participação popular, buscando 

ampliar a compreensão do objeto de pesquisa e suscitar novas questões na Unidade de 

Apolo III. 

Apresentamos abaixo o quadro com as Unidades de Saúde da Família (USFs) 

consideradas com “bom funcionamento” e as Unidades consideradas com 

“funcionamento crítico”, do ponto de vista dos gestores e conselheiros entrevistados no 

1º momento da pesquisa. 
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Quadro 5: Unidades com “bom funcionamento” e Unidades com “funcionamento 

crítico”, segundo entrevistados no 1º momento da pesquisa.  

USFs com “bom 

funcionamento” 

Nº de indicações  Unidades com 

“funcionamento crítico” 

Nº de indicações 

Apolo III  8 Agrobrasil  2 

Santo Expedito  7 Monte Verde 2 

Pachecos  5 São Joaquim   2 

Nova Cidade  3 Reta Velha  2 

Vila Brasil  3 Grande Rio  2 

Aldeia da Prata  2 Vale do Sol 1 

Bairro Amaral 1 Bairro Amaral 1 

Porto das Caixas 1 Itambi 1 

Joaquim de Oliveira 1 Ampliação 1 

Agrobrasil 1 Joaquim de Oliveira 1 

Reta Velha 1 Visconde 1 

Itambi 1 Areal 1 

  BNH Marambaia 1 

  Gebara 1 

 

 As USFs escolhidas além de Apolo III foram as de Santo Expedito, Nova Cidade 

e Aldeia da Prata. A USF de Apolo III foi a que recebeu maior número de indicações 

pelos entrevistados, sendo enfatizado seu bom funcionamento sob o ponto de vista dos 

gestores entrevistados. As outras três Unidades foram escolhidas com base nas 

indicações dos entrevistados, mas também por características específicas que serão 

apontadas abaixo e pela facilidade de acesso da pesquisadora às localidades em questão. 

A Unidade de Santo Expedito foi a segunda com maior número de indicações, e 

foi destacado pelos gestores entrevistados um trabalho de grupo realizado com idosos, 

em que poderia ser observada a relação da equipe com a população daquela área. A 

Unidade de Nova Cidade foi escolhida pelo histórico anterior das equipes no trabalho 

com o Acolhimento, em que foi reorganizada a porta de entrada e a marcação de 

consultas, sendo esta realizada todo dia na USF. Por fim, a Unidade de Aldeia da Prata 

foi selecionada pelo seu destaque nas práticas de participação popular e na relação das 

equipes com a comunidade, com realização de atividades das equipes de Saúde da 

Família em locais/ recursos na localidade.  

A metodologia utilizada nas três Unidades citadas acima pode ser expressa no 

seguinte roteiro: 
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1. Apresentação da proposta de pesquisa em uma reunião combinada com a equipe, 

com entrega de um resumo sobre o trabalho e pactuação do melhor dia para visita à 

Unidade; 

2. Acompanhamento de um ou mais dias de trabalho na Unidade, buscando 

compreender seu funcionamento e os modos de produção da informação e de 

participação popular; 

3. Acompanhamento de grupos com usuários, nas Unidades em que esta atividade 

acontecesse; 

4. Realização de uma oficina com as equipes utilizando o mapa da área de cobertura 

da Unidade. 

 Esta proposta foi construída no momento em que já acontecia a pesquisa, e 

aconteceu de formas diferentes em cada Unidade, mantendo em comum os seguintes 

momentos: a apresentação do trabalho; o acompanhamento de um dia da equipe; e a 

realização da oficina com o mapa. A decisão de visitar outras Unidades surgiu da 

percepção de que poderiam ser observadas outras práticas de produção de informação e 

de participação popular que não foram mapeadas em Apolo III; além disso, houve 

incentivo por parte da equipe de gestão entrevistada para observação do trabalho em 

mais de uma Unidade, entendendo que há grande heterogeneidade entre as equipes e 

que poderia ser uma rica experiência abordar as diferenças e convergências entre elas. 

Para apresentação da proposta de trabalho nas Unidades, foram marcadas 

anteriormente as visitas com as enfermeiras das equipes, solicitando a presença de todos 

os profissionais. As primeiras visitas às Unidades contaram com profissionais do nível 

central, para apresentação da pesquisadora às equipes. Após pactuação e combinação do 

melhor dia para as equipes, foram feitas visitas às Unidades, buscando compreender seu 

funcionamento e as práticas de produção da informação e de participação existentes, 

através de conversas com profissionais e usuários.  

As oficinas com mapas aconteceram após as visitas de observação, seguindo 

roteiro elaborado anteriormente (Anexo 4, pg. 262), em que foi proposta:  

1. A delimitação das micro-áreas dos agentes comunitários dentro das áreas cobertas 

pelas Unidades; 

2. O registro no mapa do número de famílias por micro-área, a partir de consolidado 

do SIAB; 

3. A atualização do quadro “Perfil da Comunidade” nas Unidades, com informações 

das famílias cobertas; 



71 
 

4. A localização de serviços/ recursos/ pontos de referência no território e discussão 

sobre os problemas de saúde locais;  

5. Avaliação final da oficina. 

 

Inicialmente, foi prevista após a localização dos recursos, a possibilidade de 

inserir no mapa algumas informações consideradas importantes pela equipe, como por 

exemplo, pontuar os pacientes com tuberculose, os acamados, os pacientes 

psiquiátricos, etc. No entanto, na primeira oficina realizada em Aldeia da Prata, os 

agentes comunitários colocaram que seria mais interessante identificar as áreas sem 

saneamento básico ou áreas de risco. Assim aconteceu, e junto houve uma discussão 

sobre o compartilhamento dos problemas entre as duas áreas de Aldeia da Prata, já que 

o rio transformado em valão perpassa todo o bairro. Vale ressaltar que a falta de 

saneamento básico foi apontada como um dos principais problemas do município nos 

fóruns de Ouvidoria Coletiva realizados no ano de 2008 nas Unidades de Saúde da 

Família.  

Estas oficinas com os mapas foram bastante produtivas, e apontaram para um 

dispositivo que pode facilitar a discussão sobre o território e a situação de saúde da 

população coberta pelas equipes de PSF.
7
 

Em seguida, apresentamos o Quadro 6, com a síntese das atividades realizadas 

em cada Unidade de Saúde da Família visitada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Anexo 5 (Figura 3): Mapa da área coberta pela Unidade de Aldeia da Prata após a oficina com as 

agentes comunitárias (pg. 263).  
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Quadro 6: Atividades realizadas nas Unidades de Saúde da Família de Nova Cidade, 

Aldeia da Prata e Santo Expedito.  

Unidade Data Atividade 

Nova Cidade 13/07/2010 Apresentação da proposta de pesquisa 

04/08/2010 Acompanhamento do trabalho na Unidade 

23/11/2010 Oficina com mapa da área coberta pela Unidade, com agentes 

comunitários e uma enfermeira 

   Aldeia da Prata 14/07/2010 Apresentação da proposta de pesquisa 

21/07/2010 Acompanhamento de um grupo com idosos em uma escola do 

bairro, realizado por uma enfermeira e agentes comunitários 

23/07/2010 Acompanhamento do trabalho na Unidade 

02/08/2010 Acompanhamento do trabalho na Unidade 

30/08/2010 Grupo com adolescentes na Escola Municipal Afonso Salles sobre 

métodos contraceptivos e sexualidade, realizado pela 

coordenadora de Saúde da Criança e uma enfermeira e agentes 

comunitários da equipe 

25/10/2010 Oficina com mapa da área coberta pela Unidade, com agentes 

comunitários 

   Santo Expedito 15/07/2010 Marcação da reunião com a equipe 

29/07/2010 Apresentação da proposta de pesquisa 

11/08/2010 Acompanhamento de um grupo de atividade física, realizado por 

uma fisioterapeuta 

19/08/2010 Acompanhamento do trabalho na Unidade – atendimentos de 

hipertensão e diabetes 

23/08/2010 Acompanhamento de um grupo sobre tabagismo, realizado pela 

enfermeira e uma agente comunitária 

02/12//2010 Oficina com mapa da área coberta pela Unidade, com agentes 

comunitários e uma enfermeira 

 

  As Unidades mais visitadas foram Aldeia da Prata e Santo Expedito, com o 

total de seis visitas a cada uma delas, enquanto em Nova Cidade foram realizadas três 

visitas. Em Aldeia da Prata e Santo Expedito foram acompanhados grupos realizados 

com os usuários, buscando perceber a relação da equipe com a população, e possíveis 

práticas de participação da população e de escuta da equipe em relação às suas 

necessidades.  
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3º Momento: Identificação de limites e potencialidades nas práticas de 

produção de informação e conhecimento e participação popular, e 

devolução dos resultados preliminares da pesquisa em Itaboraí 

 

Com a caracterização do contexto político organizacional da Atenção Básica/ 

Programa Saúde da Família em Itaboraí, e das práticas de produção de informação e 

conhecimento e participação popular em Unidades de Saúde da Família, foram 

identificados e delineados alguns limites e potencialidades destas práticas, tendo em 

vista o contexto apresentado. Foram assinalados limites em relação às características do 

contexto nacional e local do SUS, bem como potencialidades das práticas de produção 

de informação e conhecimento e participação popular na ESF, entendendo as 

potencialidades como dispositivos facilitadores, que podem ser incentivados pela gestão 

e realizados pelas equipes no acompanhamento da população.  

Após a consolidação e análise inicial das informações e dados coletados ao 

longo da pesquisa, foi feita uma devolução dos resultados preliminares para a equipe da 

SMS e as equipes de Saúde da Família do município, com apresentação de uma síntese 

das informações produzidas a partir do material coletado. A devolução realizada 

aconteceu a partir de um convite para apresentação do trabalho no I Seminário de 

Educação Permanente em Itaboraí, em que estavam presentes profissionais da gestão e 

técnicos da SMS e profissionais das equipes de Saúde da Família, em especial das 

quatro Unidades que participaram da pesquisa, Apolo III, Aldeia da Prata, Santo 

Expedito e Nova Cidade.  

Foi apresentada uma linha do tempo com a caracterização do contexto de 

implementação do PSF no município, e algumas questões e possibilidades das práticas 

de produção de informação e conhecimento e participação popular nas Unidades de 

PSF. O objetivo foi sistematizar as principais considerações advindas do percurso da 

investigação e debater com gestores e profissionais de saúde a possível relevância dos 

resultados encontrados.  

 

*** 

 Abaixo, pode ser observado o Quadro 7 contendo a síntese dos procedimentos 

metodológicos de acordo com os momentos da pesquisa: 
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Quadro 7: Síntese dos procedimentos metodológicos por momentos da pesquisa. 

1º Momento:  

Caracterização 

Contexto ESF/AB 

Apresentação da 

pesquisa na SMS 

Análise documental Entrevistas 

gestores e 

conselheiros 

 

2º Momento: 

Caracterização das 

práticas 

(Unidade Apolo III) 

Apresentação da 

pesquisa na USF 

Observação 

participante 

Visitas com ACS 

e observação 

direta do local 

Entrevistas 

profissionais e 

moradores de 

Apolo III 

2º Momento: 

Caracterização das 

práticas 

(Unidades Aldeia da 

Prata, Nova Cidade e 

Santo Expedito) 

Apresentação da 

pesquisa nas USFs 

Acompanhamento do 

trabalho e de grupos 

nas Unidades 

Oficinas com 

equipes a partir 

dos mapas das 

áreas de cobertura 

 

3º Momento: Limites 

e potencialidades das 

práticas e devolução 

dos resultados  

Sistematização e 

análise do material 

Apresentação dos 

resultados 

preliminares em 

Itaboraí 

  

 

 

3.5. Suporte à Pesquisa: aprovação no Comitê de Ética e apoio 

financeiro para o trabalho de campo pela CAPES/PROEX 

 

 A presente pesquisa foi delineada de acordo com as diretrizes e normas 

reguladoras presentes na Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96, buscando 

incorporar os quatro referenciais básicos da bioética, que são: autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça.  

 Durante a coleta de dados, especialmente na realização de entrevistas e na 

observação participante, foi assegurado o sigilo das informações e o anonimato dos 

sujeitos envolvidos. Foi elaborado um termo para autorização da pesquisa pela 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Itaboraí e Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido para ciência dos entrevistados dos objetivos da pesquisa, gestores, 

conselheiros, profissionais e usuários. 

 Todo material coletado foi utilizado unicamente para elaboração da pesquisa, 

sendo guardados em segurança as gravações, documentos e arquivos coletados. O 
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trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde 

Pública, e aprovado com parecer número 81/2010 (CAAE: 0084.0.031.000-10). 

 Após submissão do trabalho ao Comitê de Ética, este foi também submetido ao 

edital para apoio a projetos de pesquisa, com recursos do Programa de Excelência 

Acadêmica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

PROEX/CAPES. Este programa teve como objetivo apoiar atividades ligadas 

diretamente ao desenvolvimento da dissertação de mestrado acadêmico ou doutorado. O 

projeto de pesquisa em questão enquadrava-se nos critérios estabelecidos e foi 

aprovado, tendo sido financiado com os recursos do PROEX.   

O financiamento do trabalho de campo foi determinante para a forma como este 

foi realizado, pois houve uma continuidade e intensidade nas atividades desenvolvidas, 

tanto na Secretaria Municipal de Saúde quanto nas Unidades de Saúde da Família 

selecionadas, com visitas semanais ao município (de duas a quatro vezes na semana) no 

período de final de maio a início de dezembro de 2010. Desta forma, foi possível 

vivenciar um pouco o cotidiano dos profissionais entrevistados e também dos 

moradores, especialmente da localidade de Apolo III, mergulhando na intensidade do 

campo, das relações construídas, bem como nas dificuldades e limitações do trabalho.  
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4. Resultados  

 

4.1. O contexto político-organizacional da Atenção Básica/ Estratégia 

Saúde da Família no município de Itaboraí 

 

"Um passo à frente 

E você não está mais no mesmo lugar.“ 

Chico Science, “Um passeio no mundo livre”, 1996  

 

Com a instituição do Sistema Único de Saúde a partir do texto da Constituição 

de 1988, e das leis da saúde nº 8080 e nº 8142 de 1990, iniciou-se no Brasil uma re-

estruturação nos níveis federal, estadual e municipal, tanto no âmbito da gestão do 

sistema, quanto no da assistência oferecida à população. Neste contexto, foi proposto 

pelo Ministério da Saúde, em 1994, a expansão e fortalecimento dos serviços de 

Atenção Básica através dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde 

da Família, processo que deslanchou no país a partir da publicação da NOB SUS 01/96. 

No presente estudo, a caracterização sobre o processo de organização da 

Atenção Básica e da Saúde da Família no município de Itaboraí teve como base a 

sistematização e análise do material coletado (atas e documentos do CMS; relatórios da 

SMS; entrevistas com profissionais da gestão e conselheiros de saúde). A partir de uma 

análise inicial deste material, foram delimitados quatro períodos no desenvolvimento da 

Atenção Básica, buscando compreender os movimentos na SMS, considerando as 

dimensões do que se apresenta como instituído e do que se torna instituinte neste 

processo, atentando para as linhas de continuidade e descontinuidade de um período 

para outro. Os períodos delimitados foram os seguintes:  

 1991 a 2000: Estruturação inicial do Sistema Único de Saúde e do Programa 

Saúde da Família/ Programa de Agentes Comunitários de Saúde em Itaboraí.  

 2001 a 2003: Ampliação da cobertura do Programa Saúde da Família e 

fortalecimento de uma rede de serviços e de suporte. 

 2004 a 2008: Consolidação do Programa Saúde da Família e criação de 

estratégias para lidar com os desafios da prática. 

 2009 a 2010: Instabilidade na Secretaria Municipal de Saúde e pistas sobre o 

funcionamento do Programa Saúde da Família. 
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No momento da pesquisa, o PSF estava constituído por 45 equipes de Saúde da 

Família organizadas em 34 Unidades de Saúde, cada Unidade contando com uma ou no 

máximo duas equipes em atuação. O mapa abaixo apresenta a distribuição das Unidades 

de Saúde da Família, e ainda os hospitais e clínicas conveniadas ao SUS no município:  

 

Figura 4: Mapa dos Estabelecimentos de Saúde, Itaboraí, 2009. 

 

A reconstrução do processo de implementação da Saúde da Família em Itaboraí 

foi feita buscando traçar uma cartografia dos processos que aconteceram nos períodos 

analisados, captando as particularidades da experiência de Itaboraí. Buscou-se a partir 

das pistas e sinais encontrados nos documentos e nas falas dos entrevistados, a 

construção de sentidos em torno da implementação da ESF no município, utilizando 

como recurso a delimitação de períodos e sua caracterização. 
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a) 1991 a 2000: Estruturação inicial do Sistema Único de Saúde e do 

Programa Saúde da Família/ Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde em Itaboraí 

 

O marco inicial deste período foi a I Conferência Municipal de Saúde de 

Itaboraí, em 1991, registro mais antigo encontrado nos arquivos do Conselho Municipal 

de Saúde (CMS). Esta I Conferência aconteceu logo após a promulgação das leis 

federais nº 8080 e nº 8142 em 1990, e possivelmente foi influenciada pela construção de 

propostas para estruturação inicial do SUS e pelo desenvolvimento e realização da IX 

Conferência Nacional de Saúde em 1992.  

De forma geral, observa-se nestes anos iniciais, a construção de mecanismos de 

regulação para ampliação e organização do sistema público, porém, ainda com uma 

forte presença dos atores privados, elemento marcante nos anos que precederam ao 

processo de descentralização e implementação do SUS. O final do período coincide com 

o término da gestão do prefeito que permaneceu de 1997 a 2000, cuja equipe esteve a 

frente deste movimento de institucionalização do SUS no município. 

É fundamental ressaltar aqui que a descrição deste período ficou praticamente 

limitada à existência de registros das atas do CMS (livros pretos), arquivados desde 

1995 na SMS, e que a maioria dos entrevistados no primeiro momento da pesquisa eram 

gestores e técnicos atuantes no nível central que tiveram o início de suas atividades no 

SUS municipal a partir de 2001; assim, existe um vácuo de informações entre 1991 e 

1994. Diante destas limitações, não foi possível captar as informações sobre os fatos 

ocorridos no âmbito da SMS e da rede de serviços, salvo por uma entrevista realizada 

com uma ex-agente comunitária de saúde, denominada ACS_1, que atuou de 1998 a 

2002, e pôde fornecer algumas pistas de como era o trabalho nesta época.  

 

1. Estruturação inicial do SUS em Itaboraí 

 

1.1. Cumprimento das exigências e trâmites legais para habilitação no SUS 

 

No processo de organização do SUS no país, foram observados tanto avanços 

como dificuldades nos âmbitos estratégicos para sua implantação. No entanto, há 

relativo consenso sobre os avanços no âmbito da descentralização, que no Brasil trata-se 

de um processo predominantemente político-administrativo, com transferência de 
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serviços, e também de responsabilidades, poder e recursos da esfera federal para a 

estadual e municipal (Levcovitz, 2001, p. 270).  

Desta forma, para a consolidação do SUS tornou-se necessária a criação de 

mecanismos de regulação para dar conta “do dinamismo e da complexidade da 

descentralização na área da saúde” (Levcovitz, 2001, p. 273), através principalmente 

das Normas Operacionais Básicas (NOBs) do SUS, que apresentaram diferentes formas 

de habilitação dos municípios no Sistema. Ressalta-se ainda como peças essenciais das 

políticas de saúde os critérios e mecanismos de repasse dos recursos federais para as 

instâncias subnacionais, “pois atuam como definidores da repartição de atribuições e 

competências e do grau de autonomia gestora de cada esfera de governo no sistema de 

saúde” (Levcovitz, 2001, 273).  

Para o cumprimento das exigências para habilitação da prefeitura de Itaboraí ao 

SUS, tornou-se necessária a estruturação de algumas instâncias ligadas à Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), como o Conselho e o Fundo Municipal de Saúde, além da 

realização de Conferências Municipais de Saúde. Estes pré-requisitos estão colocados 

na lei nº 8142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre 

as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.  

Após o primeiro momento de organização do CMS e do FMS em 1996, foi 

aprovado ao final deste ano, o pleito para habilitação do município ao SUS na 

modalidade de gestão plena da atenção básica (Ata de 27/11/1996), apesar da mesma 

não ter sido confirmada posteriormente em nenhuma ata do Conselho. No ano de 1998, 

um acontecimento importante foi a demanda da SMS para habilitação do município à 

gestão plena do sistema municipal de saúde (Ata de 27/03/1998), condição que 

favoreceu a autonomia do município na alocação e uso dos recursos.  

 

1.2. Atividades de participação popular: realização das primeiras Conferências 

Municipais de Saúde e organização do Conselho Municipal de Saúde 

 

A I Conferência Municipal de Saúde realizada em 1991, já apontava para a 

organização do CMS, embora este só tenha se constituído em 1996. Nesta I 

Conferência, foi apontada a necessidade de organização do sistema de saúde municipal 

e as dificuldades para sua consolidação. A I Conferência contou com a presença de 

gestores do estado e de municípios vizinhos que possuíam uma rede de serviços de 

saúde mais estruturada e já tinham alguma experiência com a tarefa de implantação do 

SUS, como o município de Niterói.  
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Os outros atores locais que certamente foram importantes na estruturação local 

do SUS não foram listados nominalmente, e a única referência sobre a presença de 

representantes da sociedade civil neste registro refere-se à parte do discurso do 

secretário de Itaboraí, ressaltando que “com o apoio principalmente das Associações de 

Moradores, os obstáculos estão sendo superados” (Fonte: Relatório I Conferência 

1991). Os gestores convidados para a I Conferência destacaram a importância da 

participação popular, e foi falado que o Conselho Municipal de Saúde deveria 

“fiscalizar e deliberar as ações de saúde no município.”  

Após esta Conferência, foram encontrados os seguintes registros: Leis 

Municipais nº 1148, de 05/03/1993, que instituiu o Conselho Municipal de Saúde, e nº 

1236, de 26/05/1994, que alterou pela primeira vez o artigo da lei anterior quanto à 

composição do CMS. Com efeito, como já foi afirmado, o período de 1991 a 1994 foi 

marcado pela falta de informações sobre os acontecimentos na SMS, salvo pelas leis 

apontadas acima. A partir de 1995, as informações encontradas foram extraídas dos 

livros de atas do CMS, e apresentaram maior continuidade.  

O primeiro registro do livro de atas do CMS é de dezembro de 1995, momento 

em que, curiosamente, aconteceu outra I Conferência Municipal de Saúde, que teve 

como objetivo a eleição do CMS. A realização da I Conferência em 1991 sugere que já 

havia uma tentativa de organizar um espaço institucional participativo no âmbito do 

SUS mesmo que de forma incipiente, e chama atenção a desconsideração da 

Conferência de 1991, e a conseqüente perda para a organização do sistema do registro 

deste momento, que pode ser considerado um marco importante no SUS de Itaboraí.  

As reuniões do CMS iniciaram-se em julho de 1996, e a partir daí foram 

organizadas as estruturas para atender aos requisitos de habilitação do município ao 

SUS, inicialmente para gestão plena da atenção básica, e depois para gestão plena do 

sistema municipal. Destacamos algumas ações em 1996 que iniciaram esta estruturação 

de forma mais consistente: a promulgação da Lei Municipal nº 1384, de 04/06/1996, 

que alterou pela segunda vez a composição do CMS; a elaboração do regimento interno 

do CMS (Atas de 07/08/1996, 21/08/1996, 04/09/1996, 25/09/1996, 16/10/1996 e 

23/10/1996); a aprovação do Plano Municipal de Saúde por um período de seis meses 

(Ata de 27/11/1996); a abertura de conta para o Fundo Municipal de Saúde (Atas de 

27/11/1996 e 11/12/1996).  

Em 1999, o acontecimento mais marcante para continuidade da organização do 

sistema municipal foi a realização da III Conferência Municipal de Saúde, que foi pauta 

de algumas reuniões do CMS (Atas de 05/10/1999, 08/10/1999 e 15/10/1999). A III 
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Conferência aconteceu no final de 1999, e foram realizadas palestras e reuniões de três 

grupos de trabalho, e dois deles apresentaram propostas relacionadas aos serviços de 

Atenção Básica. Não foi encontrado no material analisado registro da II Conferência 

Municipal de Saúde e, portanto, não podemos afirmar se ela aconteceu. Uma hipótese é 

de que a Conferência realizada em 1995 pode ter sido considerada como a II 

Conferência, já que a I Conferência havia acontecido em 1991.  

 

2. Discussões iniciais sobre atenção primária e a organização do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde/ Programa Saúde da Família 

 

Na Conferência de 1995, já estava presente o tema da atenção primária nos 

grupos de trabalho, ainda que de forma embrionária, e algumas propostas e demandas 

diziam respeito: à distribuição e localização dos postos de saúde; ao reequipamento dos 

postos existentes; à estruturação de atendimento primário, secundário e terciário; à 

contratação “de agentes de saúde qualificados para o atendimento à população, com 

aproveitamento de pessoas da comunidade”. Este foi o primeiro registro encontrado 

apontando para uma agenda inicial de organização da Atenção Básica, que incluía a 

estruturação e reforma não só dos postos de saúde, mas também dos outros níveis da 

rede de serviços.  

A primeira reunião do CMS em 1996 tratou da proposta de implementação do 

PACS em Itaboraí, programa proposto pelo MS no ano de 1991 (Viana e Dal Poz, 

2005). Foi apresentada na reunião de 23/07/1996, a primeira delimitação de territórios 

para implantação do PACS, com concomitante distribuição dos ACS por área. Como 

consta na ata, as localidades foram escolhidas de acordo com a “carência de 

saneamento básico, primordialmente”, apesar de não aparecer no documento quais 

indicadores foram utilizados para esta definição. Chama atenção também não haver 

providências no sentido de encaminhar propostas e fortalecer ações intersetoriais para 

realização de obras de saneamento básico. 

Foi proposto que doze postos de saúde fossem contemplados com o PACS, com 

respectiva alocação de ACS. No tocante ao número de agentes, percebe-se uma 

distribuição desigual, com mesmo quantitativo de agentes para populações de tamanhos 

diferentes. No Quadro 8 apresentado a seguir, podemos observar as localidades que 

deveriam ser contempladas pelo PACS, sua população adscrita e o número de agentes 

previsto. 
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Quadro 8: Distribuição de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por Unidade de 

Saúde local, Localidade e População, Itaboraí, 1996.  

Unidade de Saúde local Localidade População Nº de ACS 

P.S. Nova Cidade Loteamento Nova Cidade e 

Ampliação 

2000 habitantes 

(Zona urbana) 

02 

P.S. Sapê 

 

Sapê 400 habitantes 

(Zona rural) 

02 

P.S. Itambi Favelinha de Itambi e Bacia 400 habitantes 

(Zona urbana) 

01 

P.S. Bairro Amaral Loteamento Bairro Amaral, 

Grande Rio e João Caetano 

2000 habitantes 

(Zona urbana) 

02 

P.S. Reta Velha Loteamento Reta Velha e 

Parque Industrial 

1000 habitantes 

(Zona urbana) 

02 

P.S. AMABARJO Loteamento Bairro Joaquim 

de Oliveira, Santo Expedito e 

São Joaquim 

1000 habitantes 

(Zona urbana) 

02 

P.S. Cabuçu Loteamento Vila Verde, Vila 

Regina e Morro da Carne 

Seca 

2000 habitantes 

(Zona rural) 

04 

P.S. Apolo II Loteamento Apolo II, Jardim 

Marambaia, Apolo III, 

Jardim Idália e Vila 

Fluminense 

3000 habitantes 

(Zona urbana) 

04 

P.S. AMAM Loteamento Vila Brasil, 

Nova Salém, Novo 

Horizonte, Jardim Primavera, 

Jardim Planalto, Vale do 

Luar, Morada Nobre 

3000 habitantes 

(Zona urbana) 

04 

P.S. Aldeia da Prata Loteamento Aldeia da Prata, 

Jardim Shangri-lá e Jardim 

Maykon 

2000 habitantes 

(Zona urbana) 

02 

P.S. Gebara Loteamento Morada do Sol, 

Santo Antônio, Helianópolis, 

Vila Gabriela, Monte Verde e 

Gebara 

4000 habitantes 

(Zona urbana) 

04 

P.S. Visconde Loteamento Vila Visconde e 

Bacia 

600 habitantes 

(Zona rural) 

01 
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Aventa-se a hipótese de que a composição do CMS naquele momento induziu a 

organização da rede, considerando que os critérios para alocação dos ACS dependiam 

da participação e das articulações políticas locais. Foi falado no CMS sobre o 

treinamento dos enfermeiros para atuar junto aos agentes de saúde, sobre o contrato dos 

agentes, e uma conselheira leu as áreas de atuação dos agentes e solicitou aos 

conselheiros a indicação de pessoas da comunidade para este trabalho (Ata de 

27/11/1996). Podemos destacar esta influência, e mesmo determinação dos agentes 

políticos – no caso, os conselheiros – na organização da rede de saúde, ao ter a 

possibilidade de indicar os agentes comunitários para trabalharem no Programa. 

Também no CMS, foram feitas críticas em relação ao baixo valor do salário dos 

agentes e às instalações das unidades de saúde. Um conselheiro, médico, falou sobre as 

unidades e sobre a medicina preventiva; outros médicos também se posicionaram, e foi 

mencionado na ata que “a discussão foi bastante polêmica, chegando a não haver 

compreensão entre os médicos do hospital e do posto” (Ata de 30/10/1996). Percebe-se 

aí o conflito explícito entre médicos do Hospital e da Atenção Básica, e chama atenção 

a presença de médicos no Conselho, a utilização deste fórum para debater questões 

polêmicas da rede de serviços e explicitar os conflitos existentes.  

No ano de 1997, a Atenção Básica esteve praticamente fora da agenda do CMS – 

aconteceram 15 reuniões, e em apenas uma delas foi falado sobre o assunto, na reunião 

em que foi nomeada uma nova diretora para os postos de saúde, com a proposta de 

reformar e equipar os postos existentes (Ata de 05/08/1997). Em 1998, a Atenção 

Básica foi mencionada em duas reuniões, de dez acontecidas no ano; tal temática 

apareceu nas atas do CMS apenas em outubro. Nesta ocasião, foi feita a proposta pelo 

secretário de saúde para “implantação do primeiro Módulo Médico de Família, em 

Marambaia” (Ata de 15/10/1998).  

Através da entrevista realizada com uma ex- agente comunitária (ACS_1), que 

atuou como ACS de 1998 a 2002, foi possível obter informações sobre alguns detalhes 

desta época. Seu ingresso como ACS se deu a partir da indicação de um conhecido que 

já era agente de saúde, que levou seu currículo para SMS. Em relação à formação da 

equipe, de acordo com a entrevistada:   

“Tinha um técnico e um médico na época, não tinha enfermeira. (...) Depois passou 

acho que dois anos, que veio as enfermeiras pro posto. (...) Aí melhorou mais ainda, 

porque às vezes o médico não podia ir, ia o enfermeiro e fazia aquela visita.” (ACS_1) 

De acordo com o relatado por ACS_1, sua equipe foi se montando aos poucos, 

primeiro com os agentes, um técnico e um médico, e depois de dois anos de seu início 
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no Programa, com a chegada de uma enfermeira. Segundo a entrevistada, na época o 

programa em funcionamento era o PACS, e os ACS faziam um trabalho de “busca de 

informações” sobre os pacientes para os profissionais que ficavam no posto; somente 

depois que o PSF foi agregado.  

O ano de 1999 foi o que teve menor freqüência de reuniões do CMS: foram 

apenas cinco reuniões, e a primeira delas tratou da ampliação do PSF e do PACS. Nesta 

reunião, o secretário demonstrou interesse em expandir o PSF para outras localidades do 

município, e a coordenadora dos Programas falou da composição das equipes e da 

possibilidade de melhoria da qualidade de vida nas localidades contempladas com o 

PSF (Ata de 20/05/1999).  

Esta foi a primeira reunião em que apareceu a sigla PSF agregada ao PACS, e 

em que foi proposta e aprovada a ampliação dos Programas no município, ainda que isto 

não tenha acontecido nesta gestão. Como consta na ata, “os conselheiros presentes 

mostraram-se satisfeitos com a novidade na saúde do município e aprovaram a 

implantação/ incremento do Programa por unanimidade” (Ata de 20/05/1999). 

No final de 1999, ocorreu a III Conferência Municipal de Saúde, e destacamos 

uma palestra da enfermeira que atuava no PSF de Marambaia, que falou sobre o 

primeiro posto de saúde nesta localidade, que segundo ela contava com “total apoio da 

comunidade”. Sobre a relação com os ACS, a enfermeira relatou a ocorrência de 

“reuniões semanais que são feitas com as equipes em busca de melhores resultados”, e 

explicou ainda como aconteceu “a seleção, o recrutamento e o treinamento dos agentes 

de saúde, para estes mapearem a área, levantando os diagnósticos.” 

Em 2000, de sete reuniões do Conselho, apenas uma tratou diretamente do PSF e 

PACS, na qual foi discutido e aprovado o “convênio celebrado entre o Fundo 

Municipal de Saúde (FMS) e a Federação das Associações de Moradores de Itaboraí 

(FAMI) para implantação e execução dos projetos do PSF e PACS” (Ata de 

08/12/2000).  

Com a celebração deste convênio, o FMS faria a transferência mensal de 

recursos financeiros para a FAMI, “para manutenção dos projetos Saúde da Família e 

Agentes Comunitários de Saúde” (Ata de 08/12/2000). O convênio entre o FMS e a 

FAMI atrelou naquele momento a execução do PSF/PACS ao funcionamento das 

Associações de Moradores, e fortaleceu a presença da FAMI no Conselho. Tal 

articulação pode ter sido problemática para a prestação da assistência, já que o repasse 

financeiro seria das Associações para as unidades, em meio a disputas e interesses 

políticos locais.  
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 Esta relação do trabalho no PSF e as Associações de Moradores foi comentada 

por ACS_1, que falou sobre a interferência da Associação no trabalho dos agentes.  

“A presidente da Associação observava aqueles outros agentes lá, que ficavam naquela 

área. (...) Aí depois que foi ampliando na própria Associação de Moradores, que eles 

arrumaram uma sala onde os agentes foram pra lá na época.” (ACS_1) 

 “Eu e a comunidade, a gente tinha uma dinâmica muito boa, não tinha o que reclamar. 

Mas naquela época tinha muito também... Associação; só que Associação tinha um 

envolvimento muito grande com política, entendeu? E isso também atrapalhava um 

pouco o serviço da gente, como até hoje atrapalha um pouco o serviço destes agentes 

que estão, porque eles [da Associação] querem se meter, acham que não é daquele 

jeito, tem que ser do jeito que eles querem; a política tá ali, acaba atrapalhando um 

pouco o serviço.” (ACS_1) 

 Chama atenção o relato sobre a dinâmica entre o agente e a comunidade, que era 

considerada boa, mas com a observação de que havia a Associação que “atrapalhava 

um pouco o serviço”, com sua influência política e a vontade de “querer se meter” no 

trabalho dos agentes. De acordo com ACS_1, tal prática continua até hoje, e podemos 

pensar que há uma tradição de se fazer política desta forma, que não é facilmente 

suplantada, mesmo que já tenham ocorrido mudanças nesse processo. Podemos 

considerar que o repasse de recursos para o Programa Saúde da Família/ Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde via Associação de Moradores oportunizou uma 

“cooptação” maior entre membros da Associação e os ACS, favorecendo a capilarização 

dos agentes políticos nas comunidades. 

 

3. Observações sobre a rede de serviços e algumas ações programáticas  

 

Nas atas do CMS deste período, vemos que o Hospital Municipal esteve em 

pauta no Conselho de 1996 a 1998. Em 1996, a principal discussão era sobre a carência 

e dificuldade de contratação de médicos, especialmente pediatras (Atas de 06/11/1996 e 

20/11/1996), e em 1997, o Hospital foi interditado devido principalmente à falta de 

médicos e às instalações precárias, sendo reaberto posteriormente, com alguns de seus 

serviços terceirizados (Atas de 08/01/1997, 19/02/1997, 26/02/1997, 19/03/1997, 

23/04/1997, 14/05/1997, 20/08/1997 e 03/09/1997). Em 1998, novamente foi 

mencionado o Hospital e o problema na contratação de médicos (Atas de 27/03/1998 e 

17/12/1998). É possível falarmos de certa instabilidade na manutenção da assistência no 

Hospital, com a falta de recursos humanos – que foi um dos motivos para seu 

fechamento –, e a terceirização de serviços na unidade.  
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Em relação à vinculação da rede privada ao SUS, destacamos a partir das atas os 

seguintes eventos: o aumento de leitos da Casa Mather, uma das clínicas privadas que 

era conveniada ao SUS (Atas de 18/08/1998, 08/10/1999 e 15/10/1999); o 

credenciamento de uma clínica radiológica (Ata de 29/09/1998); o credenciamento de 

um serviço de hemodiálise (Ata de 19/10/2000).  

Ao mesmo tempo, observamos a reprovação pelo CMS do credenciamento de 

um laboratório (Ata de 15/10/1998), justificando que já havia muitos laboratórios no 

município, e que estes precisavam ser melhorados. Tais eventos dão sinais do 

funcionamento ativo das clínicas privadas conveniadas ao SUS no município neste 

período e da passagem destes trâmites pelo CMS, evidenciando uma reserva de mercado 

dos grupos locais privados.  

Em 1997 e 1998, foram observados alguns sinais de organização inicial de ações 

programáticas nas atas do CMS, com discussões sobre: dengue (Atas de 26/02/1997 e 

27/03/1998); plano HIV/AIDS (Ata de 14/05/1997); plano de carências nutricionais, 

SISVAN e parceria com a Pastoral da Criança; campanha de prevenção do câncer de 

colo do útero; funcionamento do ônibus odontológico (Atas de 15/06/1998, 18/08/1998 

e 15/10/1998).  

Com as poucas informações extraídas das atas do CMS, percebemos que era 

ainda incipiente a organização e coordenação da rede de serviços e das ações 

programáticas neste período, possivelmente pelo pouco acúmulo na implementação do 

SUS e também pela falta de investimento nestas políticas. 

 

4. Situação da rede básica ao final deste período segundo entrevistados 

  

A situação da rede básica e da estrutura da SMS ao final deste período (1991-

2000) foi abordada em algumas entrevistas com profissionais da gestão que chegaram 

em 2001, após a mudança de prefeito, com a missão de ampliar o PSF. Até 2001, a rede 

básica de Itaboraí era constituída por: um ambulatório central em funcionamento na 

SMS; o posto de saúde Milton Rodrigues da Rocha localizado no Centro; e 19 postos de 

saúde, sendo 3 organizados como PSF (Itambi, Reta Velha e Marambaia). (Fonte: 

Relatório de Gestão 2001, p. 51). No Anexo 6 (pg. 264), pode-se observar a “Relação 

dos Programas realizados nos Postos de Saúde/ Relação das Unidades de Atenção 

Básica ao final do 1º Período”. 

As três equipes de Saúde da Família existentes no município não trabalhavam 

com área delimitada e algumas delas não estavam completas, e segundo GT_1, “tudo 
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era voltado para o centro da cidade”, não havia uma rede de referência e de suporte 

organizada para o PSF. De acordo com GT_5, a estrutura da SMS no início de 2001 

concentrava-se em um corredor, onde havia atendimentos médicos (obstétricos e de 

clínica), funcionava a farmácia, o gabinete do secretário e o Fundo Municipal de Saúde. 

Havia também alguns ambulatórios na parte externa à Secretaria que, segundo GT_5, 

tinham uma aparência muito ruim. 

“A saúde de Itaboraí se resumia a isso; se resumia também a algumas unidades de 

saúde que, na época da eleição, o candidato abria aquele famoso centro social e ali 

colocava um posto de saúde. Então o posto funcionava, aqui no município, quase todos 

dentro de associações de moradores. E isso era muito ruim, porque o candidato perdia 

a eleição ou perdia o interesse de manter aquele centro, ele fechava e aquela 

comunidade ficava sem nenhum tipo de assistência. Então o único posto que funcionava 

mesmo era esse posto Milton Rodrigues, que era um posto do estado, que veio a ser 

municipalizado depois, e esses ambulatórios a nível central; vacina só se fazia aqui no 

posto Milton Rodrigues, e em nenhum lugar mais do município.” (GT_5) 

 “O município não tinha nada, não tinha nem um aparelho de pressão pra contar a 

história.” (GT_5) 

 Apesar de a vacinação acontecer somente no posto Milton Rodrigues, GT_5 

considerou este o serviço mais organizado na época, acrescentando que os programas de 

saúde estavam organizados de forma muito incipiente, e que essa construção foi se 

fazendo com o tempo: “era tudo muito separado”.  

Em relação à existência de postos políticos, CS_2 falou que os candidatos que 

tinham uma votação expressiva, conseguiam “levar pra comunidade um postinho com 

médico uma vez por semana”, mas a freqüência e qualidade do atendimento eram muito 

ruins, “não tinha encaminhamentos, procedimentos”.  

“Antes a gente tinha nas comunidades aquele postinho político, que o candidato ia lá 

alugava uma salinha, aí botava uma mesa e o médico ia uma vez por semana ou duas 

vezes, a gente dava número, 20 números. (...) Tinha médico que não ia.” (CS_2) 

Colocado desta forma, vemos como a atenção à saúde pode ser um instrumento 

de poder para reprodução dos grupos políticos locais, entendendo que tais grupos 

ocupam um lugar que o Estado deixa vazio. Deste modo, fica claro que “a oportunidade 

faz o político”.  

 

*** 

 

Neste período, foi possível identificar que as estruturas necessárias para 

habilitação da SMS Itaboraí ao SUS foram montadas e, no entanto, a rede de serviços 
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continuou predominantemente constituída por clínicas privadas, que atuavam voltadas 

para o atendimento ambulatorial e individual da população, recebendo 82% dos recursos 

advindos do SUS (Fonte: Relatório de Gestão 2001). O discurso aparente no Conselho 

era de estruturação e ampliação do SUS, mas isso não foi refletido em mudanças 

consistentes na rede assistencial. 

Em relação à Atenção Básica, houve a constituição incipiente das primeiras 

equipes de PACS e PSF, mas devido à escassez de informação não foi possível obter 

muitos detalhes de como se deu esta implantação, apenas com a entrevista realizada 

com ACS_1. O que podemos salientar é que foram feitas propostas no Conselho de 

ampliação do PACS/PSF no município, que não foram realizadas tal como 

apresentadas, considerando que ao final de 2000 havia somente três Unidades de PSF.  

Como já apontado acima, a falta de registros e a escassez da informação 

marcaram fortemente este período, que foi delineado a partir de alguns documentos 

encontrados nos arquivos do Conselho. De acordo com GT_1, quando se iniciou a nova 

gestão em 2001, não havia uma base para conhecer o passado, não tinha informação 

histórica: “era uma falta de informação gigantesca” (GT_1). 

É possível refletirmos que esta falta de registro dos processos iniciais de 

construção do SUS em Itaboraí pode estar ligada: ao pouco preparo ou profissionalismo 

dos gestores e trabalhadores para dar conta de fazer e registrar o processo, ao mesmo 

tempo; à falta de importância atribuída aos registros, de maneira geral, então fica 

registrado somente o que é considerado essencial; a certa “proteção” dos agentes 

políticos que desenvolveram neste momento o SUS no município.  

 

b) 2001 a 2003: Ampliação da cobertura do Programa Saúde da 

Família e construção de uma rede de serviços e de suporte 

 

O ano de 2001 apresenta-se como um marco que inaugura um novo período, 

com a mudança de prefeito de Itaboraí e das equipes das secretarias municipais, 

inclusive da secretaria de saúde. Em relação ao período anterior, percebe-se uma ruptura 

com o modelo até então desenvolvido, a partir de uma nova proposta de trabalho da 

equipe que entrou na SMS.  

A nova equipe de gestão da Secretaria de Saúde propôs uma ampliação da rede 

pública própria, com aumento de investimento e recursos na saúde. O Conselho 

Municipal de Saúde intensificou a freqüência das reuniões a partir deste ano, e na maior 
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parte delas falou-se sobre a implementação do PSF/PACS. De acordo com o Relatório 

de Gestão – 2001, uma das ações realizadas foi a “reativação das atividades 

presenciais do Conselho Municipal de Saúde, com ampla participação dos segmentos e 

efetivo controle social”. Tal afirmativa nos faz supor que antes não estavam 

acontecendo atividades presenciais no CMS, ainda que hajam registros de reuniões 

realizadas.  

Este foi um período de estruturação do PSF no município, com organização das 

equipes, unidades de saúde e uma rede de suporte e apoio ao PSF. O período seguinte 

(2004-2008) caracteriza-se pelo aprofundamento de algumas questões que emergiram 

com a implantação do Programa, e pelo investimento na estabilização dos profissionais 

através da realização de concursos públicos. Desta forma, o final do período de 2001-

2003 delimitou-se em função da caracterização do período posterior, que apresentou 

sinais de maior estabilidade do processo. 

 

1. Fortalecimento da rede pública de saúde e da participação popular – 

cumprimento dos trâmites legais para avanço do SUS e amadurecimento dos 

processos institucionais 

 

1.1. Fortalecimento da SMS e de propostas para a rede de saúde 

 

Foram encontrados documentos deste período elaborados pela equipe de gestão 

que registraram a história de Itaboraí, sua ocupação, situação da rede de saúde e a 

situação de saúde da população através da utilização de indicadores. Percebemos que, 

diferente do período anterior, as informações registradas tornaram-se extremamente 

importantes, servindo como base para a elaboração de propostas e metas a serem 

alcançadas pela Secretaria Municipal de Saúde.  

O Plano Diretor Municipal 2001-2004 – primeiro plano da SMS encontrado em 

arquivo – situou o contexto da municipalização e da descentralização do financiamento 

no SUS, apresentou um levantamento histórico detalhado de organização de Itaboraí, 

um diagnóstico da situação de saúde e da rede instalada, e propostas para os anos de 

2001 a 2004. Consta ainda um Plano Diretor específico para 2001-2002, com 

detalhamento sobre o planejamento, a programação orçamentária e as ações a serem 

desenvolvidas neste período.  

No diagnóstico sobre a organização do sistema de saúde, constatou-se a 

insuficiência da rede instalada, e propôs-se a implantação do PSF com objetivo de que 
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este assumisse os atendimentos básicos, antes concentrados na Emergência do Hospital 

e na rede privada contratada. (Fonte: Plano Diretor Municipal 2001-2004). Foram 

elaboradas quatro diretrizes principais a serem implementadas pela SMS: 

desenvolvimento do modelo assistencial; planejamento estratégico e modernização 

gerencial; desenvolvimento da gestão plena do sistema municipal de saúde; e integração 

regional.  

Em relação ao modelo assistencial, buscou-se o fortalecimento da Atenção 

Básica, acompanhado de uma reestruturação do atendimento especializado, sobretudo 

no Hospital Municipal. Vale destacar ainda a apresentação de indicadores para 

avaliação da Atenção Básica, como parte das metas pactuadas com a SES/RJ, nas 

Programações de 2001 a 2004.  

 Na Programação de 2003-2004, afirmou-se que o plano municipal de saúde, 

além de ser requisito legal para habilitação do município em gestão plena do sistema, é 

um instrumento “que contribui efetivamente para a consolidação dos princípios de 

universalidade, integralidade e equidade”. O plano é visto assim como exigência legal, 

mas também como forma de promover mudanças concretas na organização do sistema 

de saúde, aposta política amplamente reiterada por esta equipe de gestão. 

 Além do Plano e das Programações Anuais, foi encontrado o primeiro Relatório 

de Gestão no arquivo do CMS, do ano de 2001, em que foi apresentado um panorama 

detalhado de como estava a rede de saúde no início de 2001; o modelo de gestão e de 

atenção adotado; as atividades realizadas ao longo deste ano, de acordo com o Plano 

elaborado; e o financiamento das ações. Observamos que há um diferencial nos 

documentos que começaram a ser elaborados a partir de 2001, com clareza das 

atividades planejadas e realizadas e das prioridades estabelecidas pela SMS.  

 

1.2. Atividades de participação popular: Pré-Conferências e IV e V Conferências 

Municipais de Saúde 

 

Neste período, aconteceram a IV e a V Conferências Municipais de Saúde (em 

2001 e 2003, respectivamente), e duas Pré-Conferências, que antecederam as 

Conferências mencionadas. Pela primeira vez aconteceu uma Pré-Conferência no 

município, que serviu como um momento para discussão e amadurecimento das 

propostas para implementação do SUS em Itaboraí. 

A I Pré-Conferência Municipal de Saúde aconteceu em 2001, com o tema central 

“Construindo a efetiva participação social”, e contou com a “participação, de 
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aproximadamente 120 pessoas, representantes de Entidades Comunitárias, de 

Profissionais de Saúde, ONGs, Câmara dos Vereadores e do Poder Executivo Local, 

entre outros” (Fonte: Relatório Final I Pré-Conferência). Na Pré-Conferência, alguns 

dos temas e propostas discutidos foram: estabilidade profissional através da realização 

de concursos e do plano de cargos e salários; participação e controle social no SUS; 

implantação do PSF e fortalecimento da rede de serviços; melhoria dos serviços de 

fornecimento de água e de saneamento básico. (Fonte: Relatório I Pré-Conferência). 

A IV Conferência Municipal de Saúde contou com ampla divulgação, e 

destacamos a realização de reuniões da Comissão Organizadora da Conferência com a 

FAMI, com o executivo da SMS e também com funcionários e chefias da SMS, o que 

“gerou ampla mobilização interna” (Fonte: Relatório IV Conferência Municipal de 

Saúde). Percebe-se que houve mobilização em torno da realização da Conferência e da 

proposta de reorganização do sistema de saúde em Itaboraí, o que parece ter sido um 

movimento agregador de sujeitos importantes neste processo de mudança, e propulsor 

para a implementação das propostas que viriam em seguida. 

Destacamos ainda nesta Conferência, a presença e fala do prefeito, que 

“enfatizou os investimentos realizados na área da saúde na sua gestão, em especial a 

reestruturação do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior e a implantação do 

PSF”. Segundo relatório, houve “intenso debate” na Plenária Final, com aprovação das 

propostas e eleição da nova composição do CMS. Pelo relatório apresentado, vemos que 

a divulgação e mobilização gerada antes da Conferência surtiram efeito, contando até 

com um número maior de participantes do que de delegados (foram 176 participantes, e 

dentre estes 75 delegados) (Fonte: Relatório IV Conferência).  

A Conferência seguinte aconteceu em 2003, e foi precedida pela II Pré-

Conferência, conforme registro na ata do CMS de 17/09/2003. Diferente do relatório da 

IV Conferência, o relatório final da V Conferência é constituído, sobretudo, das 

propostas aprovadas, organizadas por grupos temáticos.  

Em relação às Conferências anteriores, percebemos na V Conferência maior 

elaboração e aprofundamento nas propostas, e também sinais de complexificação do 

sistema, com discussão de temas como: Programação Pactuada Integrada; sistema de 

referência e contra-referência; financiamento para saúde; saneamento; repasse de 

recursos dos outros entes governamentais para o município; melhoria estrutural e 

ampliação da rede; parcerias com outras secretarias para desenvolvimento de ações 

intersetoriais (Fonte: Relatório V Conferência Municipal de Saúde). Observamos em 

várias das propostas um esforço para criação de rotinas, protocolos de trabalho, 
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protocolos clínicos, de maior comunicação e articulação da rede, em suas instâncias de 

gestão e de atenção.  

 

2. Proposta de ampliação do Programa Saúde da Família em Itaboraí 

 

As informações que subsidiaram o planejamento da implementação do PSF 

foram extraídas dos mapas de cadastro do IPTU municipal, da Secretaria de Fazenda, 

com informações sobre situações/ localidades de risco no território de Itaboraí. Após um 

ano da implantação, avaliou-se que seria necessário um “novo mapeamento das áreas, 

pois a realidade do cadastramento mostrou falhas na cobertura de algumas localidades 

consideradas de risco” (Fonte: Programação 2003/2004).  

Além disso, houve a “decisão técnica de postergar a ampliação do Programa 

no centro da cidade”, que contava com um número maior de serviços e melhor infra-

estrutura urbana. Desta forma, a implantação do PSF baseou-se em informações sobre 

áreas de risco provenientes da Secretaria de Fazenda, e na decisão de cobrir os distritos 

com menos serviços e recursos, deixando o centro, que era o mais estruturado, para um 

momento posterior.  

A decisão de ampliar a cobertura do PSF para aproximadamente 70% da 

população itaboraiense, de acordo com GT_5, se deu a partir da conversa entre os 

secretários de saúde de Itaboraí e de São Gonçalo, que planejavam implantar e 

fortalecer os serviços de atenção básica na região. De acordo com o documento 

encontrado sobre o PROESF em Itaboraí,  

“O desenho do modelo de atenção à saúde para o município começou a se formar 

tendo o Programa Saúde da Família como eixo principal, convertendo a maioria de 

suas unidades de saúde em unidades do Programa, organizando os demais níveis de 

atenção em torno dele (...)” (Fonte: PROESF, 2003) 

 Inicialmente, foi contratada uma equipe de consultoria para organizar a 

implantação do PSF, que naquele momento, teve que “fazer tudo”: 

“Fazer desde o mapeamento – pior sem conhecer o município – à estruturação de 

unidades. Porque existia Saúde da Família aqui, entre aspas; eram três unidades (...) 

Na verdade, funcionava mais ou menos uma chamada Saúde da Família, mas que era 

bem diferente da proposta então que nós iríamos implantar.” (GT_5) 

 Nesta fala foi assinalada a diferença entre a “Saúde da Família” que existia 

anteriormente, constituída por três unidades, e a nova proposta apresentada, de uma 

importante ampliação da cobertura do Programa. No Conselho Municipal de Saúde, em 
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março de 2001 iniciou-se o debate sobre a elaboração do projeto para aumento da 

cobertura do PSF. Segundo o presidente do CMS, 

“Com a ampliação do PSF no município haverá grande mudança no atendimento à 

saúde, uma reorganização com melhorias significativas em diversos segmentos, tais 

como: manter o laboratório central, estabelecer a rede de saúde, fortalecer o Hospital 

Municipal, comprar os serviços da rede privada.” (Ata de 29/03/2001) 

Observamos que a ampliação do PSF vem acompanhada desde o início de um 

fortalecimento da rede de saúde, com o Hospital Municipal, o laboratório central e 

compra de serviços da rede privada, como mencionado acima. Vale ressaltar que neste 

início de gestão, a equipe que estava organizando o PSF no município tinha uma grande 

entrada no Hospital Municipal, e contribuiu muito para organização do seu processo de 

trabalho (GT_5).  

Na reunião do CMS de abril de 2001, foi apresentado e aprovado por 

unanimidade o projeto detalhado para ampliação da cobertura populacional do PSF para 

mais de 70%, incluindo 35 equipes, formando um total de 38 equipes e 254 ACS no 

município, seguindo normas do Ministério da Saúde (Ata de 19/04/2001). Neste ano, 

em praticamente todas as reuniões do CMS foi discutido o processo de implementação 

do PSF (em 11 de 13 reuniões).  

O projeto para ampliação do PSF apresentava o detalhamento do investimento 

financeiro para implantação das equipes, com discriminação do que era incentivo do 

MS – 85% do total – e o que era contrapartida municipal. Havia também um esquema 

desenhado de como seria a referência e contra-referência, situando os serviços 

hierarquizados na rede. Neste projeto foi apresentada a primeira proposta de aumento da 

cobertura, que alcançaria um total de 64,5% da população, com 38 equipes. Constavam 

ainda as metas estabelecidas para implantação das equipes, que previam transformação 

das unidades de saúde tradicionais em PSF e a implantação do Cartão Nacional do SUS. 

Como meio de fortalecer a implantação do PSF em Itaboraí, foi elaborado em 

setembro de 2001 um Seminário Intermunicipal sobre Saúde da Família, mencionado na 

ata do Conselho de 16/08/2001. Foi encontrado no arquivo do CMS um folder deste 

Seminário, intitulado “Construindo uma atenção integral e humanizada”, que teve 

apoio do MS, da SES, do Pólo de Capacitação em Saúde da Família do RJ, do Instituto 

de Desenvolvimento e Pesquisa (INDEP), e outras organizações e secretarias locais. 

Este evento expressou o esforço de articular ações conjuntas entre os municípios, de 

forma a garantir o acesso e a integralidade da atenção à população desta região.  
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Junto ao investimento na ampliação do PSF e no fortalecimento da rede pública 

de saúde, e até como forma de elaborar e reiterar as propostas para esta área, foi 

realizada a I Pré-Conferência Municipal de Saúde, em outubro de 2001, e depois a IV 

Conferência Municipal de Saúde, em dezembro deste ano, eventos importantes de 

discussão e elaboração de propostas para a rede de saúde que começava a se estabelecer. 

 

2.1. Processo seletivo das equipes, curso introdutório e organização das Unidades 

de Saúde 

 

Em relação ao processo seletivo para as equipes do PSF, o secretário de saúde 

informou sobre a participação do MS e da Secretaria Estadual de Saúde (SES) neste 

processo (Ata de 16/08/2001), o que foi falado também por GT_1, que mencionou ainda 

a contratação de uma empresa ligada a UFF para elaboração do edital. 

GT_1 falou sobre a especificidade da Saúde da Família, da limitação de utilizar 

somente a prova escrita como meio de avaliação, ainda que a prova tenha sido 

formulada por psicólogos que conversaram com a Coordenação do PSF, para melhor 

selecionar o perfil do profissional para este trabalho.  

Em setembro de 2001, foi informada a publicação do edital para processo 

seletivo para o PSF/PACS (Ata de 27/09/2001), e em outubro foi autorizada pelo 

Conselho a prorrogação das inscrições para a seleção do PSF/PACS, e sua extensão de 

38 para 44 equipes (Ata de 25/10/2001). Nas reuniões do CMS de novembro e 

dezembro de 2001, o processo seletivo para o PSF continuou a ser pauta, e foi falado 

sobre a elaboração de uma listagem dos aprovados, a classificação e a posterior 

convocação dos mesmos, que começou a ser feita no início de dezembro (Atas de 

22/11/2001 e 04/12/2001). 

Para início do trabalho no PSF, foi realizado um curso introdutório para as 

equipes selecionadas, em parceria com a UERJ e a UFF, sendo as duas primeiras 

semanas para médicos e enfermeiros, e a última semana para auxiliares e ACS (GT_1). 

O curso foi realizado em parceria com o Pólo de Educação Permanente da UFF, que 

levou professores e instrutores, e só depois deste momento foi que as equipes 

escolheram onde iriam trabalhar (GT_5). 

A UFF permaneceu nas duas primeiras semanas e depois ficou somente a equipe 

de gestão na parte do mapeamento com as equipes. GT_1 considerou que o introdutório 

não atendeu ao que se esperava, em relação à teoria e à prática, não deixou claro “o que 

é a Saúde da Família, o trabalho com os ACS, as funções e atribuições de cada membro 
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da equipe”. A segunda etapa de capacitação foi com os ACS, “que foi uma doidera, 

pois foram 297 ACS para capacitar, foi feita em outro lugar, em outro momento, com 

muitas turmas; foi difícil” (GT_5). Algumas pessoas que ajudaram nesse momento, 

depois passaram a atuar na Coordenação e Supervisão do PSF (GT_5). 

No documento do PROESF (2003) consta que o curso introdutório “não seria 

suficiente para o desenvolvimento eficaz do trabalho de campo. O perfil dos 

profissionais contratados mostrava uma clientela heterogênea do ponto de vista da 

formação básica, sem habilitação „generalista‟”. Formou-se então uma equipe de 

supervisão, que realizou inicialmente capacitações na SMS nos temas básicos das áreas 

de cada supervisor, e depois foi a campo com as equipes com a proposta de realizar 

interconsultas e orientações de acordo com a solicitação dos profissionais.  

Sobre a organização das Unidades de Saúde, de acordo com GT_5, foi 

constatada a necessidade de construção de algumas unidades para acomodação das 

equipes do PSF, e para isso, contratou-se um arquiteto para elaboração do projeto. Em 

19/07/2001, foram apresentadas e autorizadas as plantas dos módulos de PSF, com 

planos de iniciar as construções ainda em 2001, sendo necessário, no entanto, “adequar 

a verba do MS à construção dos módulos”. Nota-se que o recurso do MS para a 

construção das unidades não dava conta das necessidades levantadas em Itaboraí, diante 

do imperativo de “adequar a verba”, e isto certamente afetou a acomodação das 

equipes nas localidades onde as unidades não foram construídas.   

Naquele momento, existiam algumas unidades já instituídas, com espaço físico 

estabelecido para receber as equipes do PSF, e em outras localidades, não havia unidade 

estruturada, sendo preciso construir ou alugar um local para instalar as equipes. Parece 

que as equipes que ficaram sem unidade inicialmente, tiveram maior contato com a 

população devido à sua exposição, e algumas contaram com o apoio e acolhimento da 

mesma: 

“Interessante que nas unidades que tinham prédio, as equipes ficavam mais dentro do 

posto, e as que não tinham ficavam ali, expostas, a população via, perguntava quem 

eram eles; a própria população começou a acolher essa equipe que estava 

desabrigada.” (GT_1) 

Estas equipes que não tinham local para ficar no primeiro momento fizeram o 

cadastramento a partir de praças, associações de moradores, igrejas, escolas (GT_1). 

Onde não tinha associação, como no bairro de Ampliação, por exemplo, a equipe viu a 

necessidade, já que era uma comunidade religiosa, de ir aos cultos e missas para se 
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apresentar àquela comunidade, para que ela conhecesse a equipe (GT_1 e GT_4). “Não 

teve carro de som, jornalzinho, a divulgação foi feita no boca a boca” (GT_1).  

No CMS, em abril de 2002, falou-se da dificuldade para instalar as equipes em 

localidades onde não havia ambiente adequado para tal, enquanto as unidades 

definitivas não acabassem de ser construídas. Na Programação da SMS (2003/2004) foi 

colocado que nas localidades com alta densidade demográfica foi utilizada  

“Toda a capacidade instalada existente, ainda assim com dificuldades para localizar 

imóveis compatíveis com as atividades do Programa, em áreas sem qualquer 

equipamento de saúde próprio, ou para ser alugado, tendo sido necessária a utilização 

de igrejas, associações de moradores, escolas, entre outros imóveis.” (Fonte: 

Programação 2003/2004) 

 Percebe-se que foi reconhecida pela gestão a necessidade de utilização dos 

“equipamentos sociais” localizados nos territórios em que o PSF estava sendo 

implantado, com todas as questões que isto possa gerar, sobre as limitações 

“ideológicas”, por exemplo, nas igrejas, ou sobre a precariedade das acomodações, 

dentre outros argumentos contundentes. Ainda assim, é importante reconhecer a 

potência deste movimento necessário de troca e parceria das equipes com a população 

daquelas localidades, elemento que pode favorecer o processo de cuidado e o 

acompanhamento das famílias. 

 

2.2. Assistência à população na epidemia de dengue, cadastro das famílias e início 

da consolidação do trabalho das equipes 

 

 Após o curso introdutório com as equipes, iniciou-se o cadastramento das 

famílias. Ao mesmo tempo, aconteceu uma epidemia séria de dengue em 2002 e como 

os profissionais do PSF já estavam contratados, mas ainda não estavam atuando 

regularmente nas unidades de saúde, todos foram atender à demanda da dengue (GT_5). 

Foi montado um ambulatório na SMS para este atendimento com médicos, enfermeiros 

e auxiliares do PSF, e vale ressaltar que o Hospital Municipal e o Estadual localizados 

em Itaboraí não estavam funcionando plenamente neste momento (GT_5).  

Diante deste contexto, as equipes de PSF recém contratadas foram para a “linha 

de frente”, e sua primeira capacitação foi sobre dengue, devido à necessidade urgente de 

lidar com o surto da doença. O auditório da SMS se tornou um ambulatório com 9 

macas, e as pessoas eram atendidas, ficavam em observação e depois, se precisassem, 

iam para o hospital encaminhadas. “Assim foi a assistência, junto com PSF sendo 

implantado, foi tudo junto” (GT_5). 
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Considerando que em 2001 o PSF era ainda muito novo no estado do Rio de 

Janeiro – apenas 8,36% de cobertura em todo estado (Fonte: dados internos 

Superintendência de Atenção Básica/SESDEC),  

“Muitos profissionais fizeram o processo seletivo sem saber o que era Saúde da 

Família; achavam que era fazer palestra, e quando viram que era trabalho também de 

assistência se chocaram. (...) Com a epidemia de dengue, eles tiveram que tratar, 

diagnosticar, solicitar exame, avaliar, estar atentos aos pacientes mais graves.” (GT_1) 

 A partir desta fala, destacamos que Alves (2005) coloca que a integralidade 

“caracteriza-se pela assimilação das práticas preventivas e das práticas assistenciais 

por um mesmo serviço”, de modo que o usuário do SUS não precise “dirigir-se a 

unidades de saúde distintas para receber assistência curativa e preventiva” (Alves, 

2005, p. 41). Assim, as equipes de PSF deveriam ser capacitadas para realizar: ações de 

busca ativa na comunidade, através de visitas domiciliares; acompanhamento 

ambulatorial dos casos diagnosticados; e atividades de educação em saúde (Alves, 

2005). Colocado desta forma, espera-se que os profissionais do PSF integrem ações de 

prevenção e de assistência à saúde, dando concretude à um sentido da integralidade. 

Em Itaboraí, de acordo com GT_1, os profissionais ficaram ainda mais confusos 

durante a epidemia, pois foram trabalhar na Saúde da Família, para “fazer palestra”, e 

acabaram tendo que atender. GT_1 ressaltou que as pessoas atendidas eram moradores 

de Itaboraí, pacientes destas equipes, que estavam com dengue e precisavam ser 

tratadas. Ao mesmo tempo em que foi organizada essa assistência à população, os ACS 

foram orientando em seus bairros para as pessoas não deixarem água parada, sobre a 

questão do lixo, e outras orientações de combate à dengue.  

“Não dava pra fazer só isso, se a população já estava com dengue, era preciso tratar 

naquele momento e prevenir durante o ano para que não houvesse outra epidemia; isso 

sim é PSF. Alguns desistiram, nos três primeiros meses. (...) Foi o primeiro choque do 

Saúde da Família.” (GT_1) 

Além das dificuldades advindas da implantação do PSF, houve naquele 

momento, de acordo com GT_1, um gasto exagerado de recursos,  

“Porque o município não tinha nada, precisava comprar tudo: consulta de 

especialistas, precisava credenciar laboratórios. A epidemia desestruturou o município, 

porque não tinha nada, teve que fazer atenção básica, secundária e terciária; precisou 

reformar, ampliar, construir a Policlínica, ampliar o Hospital. Não tinha essa 

estrutura, teve que ser tudo acontecendo ao mesmo tempo.” (GT_1) 

Podemos refletir a partir desta fala, se a epidemia de fato desestruturou o 

município, ou se ela na verdade expôs a desestruturação já existente: a pouca oferta de 
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unidades de saúde, a baixa qualidade da assistência à população e a dependência do 

município em relação ao setor privado, expressa na necessidade de contratação de 

clínicas e laboratórios particulares. A epidemia pode ser vista como um evento 

analisador
8
 da rede de saúde de Itaboraí, na medida em que expôs sua falta de estrutura 

e articulação e demandou nova organização para lidar com o surto da doença, incluindo 

as equipes de PSF na oferta deste cuidado.  

Por outro lado, em relação ao cadastramento, GT_1 se refere a este como um 

momento riquíssimo 

“Porque a equipe sai da unidade, do consultório e vai pra campo e começa a vivenciar 

com a comunidade aqueles hábitos; e isso não acontece mais depois do cadastro, 

depois o médico e o enfermeiro ficam na unidade, e o agente acaba sendo esse 

contato.” (GT_1) 

 O cadastro sendo a etapa inicial, de novidade tanto para equipes quanto para a 

população, torna-se um momento único, especial, em que parece haver um interesse 

concreto de conhecimento – as equipes conhecendo a comunidade (mesmo os ACS que 

moram lá muitas vezes não a conhecem completamente), e a população conhecendo a 

equipe, tornando-a mais familiar, recebendo-a em sua casa, abrindo sua intimidade, seus 

problemas de saúde e dificuldades.  

Para GT_3, em 2002, “ainda tinha uma coisa meio que se formando, o PSF 

ainda tava meio que engatinhando, tinha muita coisa que ainda não acontecia”. Antes 

de iniciar a expansão do PSF, existiam poucas unidades básicas de saúde, a oferta de 

serviços era muito restrita, e a mudança para a lógica do PSF foi algo novo para a 

população.   

“O PSF quando iniciou, chegou o médico generalista, a enfermeira, os agentes 

comunitários, o auxiliar de enfermagem, que realizam visita domiciliar, uma realidade 

que a população não estava acostumada; a equipe iria atender uma área adscrita, um 

território específico, e isso gerou alguns impasses, porque algumas áreas não eram 

cobertas. (...) As pessoas que não eram cobertas, continuaram a ser atendidas no nível 

central, nas unidades básicas.” (GT_4) 

Coloca-se aí a questão da adscrição das áreas de atuação do PSF, da delimitação 

dos territórios no município, e consideramos que uma pergunta importante quando não 

há 100% de cobertura pelo PSF, é como se dá o atendimento do percentual da 

população que não está coberta pelo Programa. Em Itaboraí, com a proposta de 

cobertura de 70% da população com o PSF, ficou estabelecido que os demais 30% 

                                                           
8
 Segundo Benevides de Barros (2007), os analisadores são acontecimentos, que podem produzir rupturas, 

análises, decompondo os modos naturalizados de se lidar com o cotidiano.  
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seriam atendidos no Posto Milton Rodrigues, no Centro da cidade, e pelas Unidades 

Básicas de Saúde existentes.  

GT_7 disse que o mapeamento das áreas foi feito a partir do cadastro imobiliário 

do município e que, no entanto, não correspondia à realidade, já que existiam várias 

casas não cadastradas. Apesar disso, utilizou-se esta base inicial e os ACS foram 

cadastrando as famílias e acrescentando dados ao mapa da área, tornando aquele mapa 

correspondente à realidade. 

 “Se estimaram em torno de 1000 famílias pra cada equipe, e eles foram pra rua. 

Obviamente que quando chegaram lá, a população era maior, porque nem todos os 

imóveis são cadastrados no município, são legalizados; então isso já foi um fator pra 

que a equipe aumentasse o número estimado.” (GT_7) 

O aumento do número de famílias por equipes se conformou como um problema 

para elas e para a SMS mais a frente, havendo demanda de várias unidades para fazer 

uma readequação deste número, diante da sobrecarga das equipes com um número 

excessivo de famílias para acompanhar.  

No CMS, a primeira reunião de 2002 contou com a apresentação da nova 

coordenadora do PSF, que falou da “importância e do funcionamento do PSF e da 

importância do cadastramento do CAD-SUS”, e comentou também as dificuldades 

enfrentadas na comunidade para realizar o cadastramento, solicitando aos presentes, 

lideranças comunitárias, que divulgassem a importância do Programa para os usuários. 

Como consta na ata, neste momento “houve vários questionamentos”, perguntaram 

sobre o Cartão SUS, e o secretário de saúde falou que esta etapa aconteceria 

concomitante à implantação dos módulos do PSF (Ata de 21/02/2002). 

GT_1 relatou que o Cartão SUS “foi um caos no município”, mais um 

complicador na chegada das equipes às comunidades. O cadastro das famílias deveria 

ser feito com a ficha A do SIAB, mas houve uma orientação do MS para que este fosse 

feito com o Cartão SUS, que condensava tudo em uma ficha única. Apesar da proposta 

inicial, este cadastro não funcionou, pois o Cartão SUS continuava sendo um sistema 

paralelo aos outros, e ainda gerou trabalho duplicado, porque ele não foi efetivado e 

acabou indo para o arquivo morto (GT_1).  

Esta situação gerou “descrédito para o PSF, porque os ACS foram à casa das 

pessoas, fizeram este cadastro e não adiantou em nada” (GT_1). O cadastro do Cartão 

SUS exigia documentos (o da ficha A não), e a população teve resistência para se 

cadastrar; depois que o Programa se estabeleceu, muitas pessoas decidiram realizar o 

cadastro (GT_1), o que levou ao posterior aumento do número de famílias por equipe. 
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Em reunião do CMS de julho de 2002, a pauta foi o andamento da implantação 

do PSF, em que a coordenadora do PSF expôs a situação após seis meses do início da 

implantação do Programa: das 44 equipes, 33 estavam funcionando. Falou da 

rotatividade de recursos humanos; das desistências e dificuldades de adaptação ao PSF; 

dos limites territoriais das micro-áreas e da contratação dos agentes, que deveriam atuar 

na área em que residiam (Ata de 16/07/2002).  

Em outubro de 2002, foi apresentado no CMS o resultado do processo de 

monitoramento da implantação e funcionamento das equipes do PSF, realizado pelo 

Departamento de Atenção Básica (DAB/MS). O município foi notificado de que 13 

equipes do PSF não estariam cumprindo os pré-requisitos para habilitação junto ao MS 

– existência de equipe completa e de unidade de saúde – o que poderia levar à 

desabilitação das equipes e perda do incentivo financeiro mensal (Ata de 24/10/2002). 

Em janeiro de 2003, foi novamente falado sobre o resultado do monitoramento das 

equipes do PSF feito pelo MS e que já tinham sido tomadas as providências necessárias 

em relação às pendências apontadas no relatório (Ata de 23/01/2003).   

 Para o Ministério da Saúde, as pendências haviam sido resolvidas; no entanto, a 

estruturação das unidades de PSF e a manutenção de fluxos de material, medicamentos, 

exames, água, no cotidiano do trabalho, apresentou vários problemas em algumas 

unidades e foram feitas várias queixas de conselheiros ao longo do ano de 2003.  

No Conselho, alguns dos principais assuntos discutidos em relação ao PSF, em 

2003, foram: precariedade nas Unidades de Saúde da Família; abastecimento de água 

potável nas Unidades; entrega de materiais e medicamentos; falta de medicamentos no 

PSF; morosidade dos exames encaminhados pelo PSF; proposta de compra de 

ambulância e veículos para o PSF; necessidade de estruturação do PSF para oferecer os 

procedimentos antes realizados pelas clínicas conveniadas (Atas de 20/02/2003, 

21/05/2003, 20/08/2003 e 22/10/2003).  

Em relação à consolidação do PSF, identificamos como bastante expressivo o 

documento do PROESF, de maio de 2003, que apresenta um estudo detalhado sobre a 

implantação do PSF, com a situação naquele momento, a situação desejada e 

especificações das ações a serem realizadas com os recursos provenientes do MS. 

Foram descritos também os critérios e a metodologia utilizada para definição das áreas 

prioritárias para implantação e/ou expansão do Programa no município.  

Vale destacar que em maio e junho de 2003, a principal pauta sobre o PSF no 

Conselho foi o PROESF, tendo sido apresentados os objetivos, valores e prazos do 

Projeto, e durante a explanação os conselheiros fizeram várias intervenções. A adesão 
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do município ao PROESF foi aprovada por unanimidade (Atas de 21/05/2003 e 

18/06/2003). 

Em setembro de 2003, discutiu-se no CMS o relatório da II Pré-Conferência, e 

foi enfatizada a importância da participação do PSF e PACS na V Conferência, para 

concorrer à nova composição do Conselho (Ata de 17/09/2003). A ocupação de cadeiras 

no CMS poderia ajudar na luta por melhorias no PSF e pelos direitos e interesses dos 

trabalhadores, com destaque para a categoria dos ACS.  

Foi também discutido no Conselho ao final de 2003 sobre a realização de um 

concurso público em 2004, na reunião em que estiveram presentes o prefeito e os 

secretários de administração e fazenda (Ata de 19/11/2003). A realização deste concurso 

e a organização dos trabalhadores do PSF, sobretudo, os agentes comunitários, 

marcaram o início do próximo período.  

 

2.3. Sinais de Participação Popular e Produção da Informação no PSF 

 

No momento do cadastro, podemos observar que questões referentes à 

participação popular e a produção da informação já se faziam presentes, como forma de 

tornar viável o trabalho das equipes: em relação à população, buscando construir 

parcerias e entradas nas comunidades a fim de acompanhar e cuidar das famílias 

cadastradas; e em relação às instâncias superiores de gestão do SUS – MS e SES – 

através da alimentação dos sistemas de informação.  

No projeto detalhado de ampliação do PSF, uma das etapas previstas após o 

cadastro era de “elaboração do plano local, com participação da comunidade”, porém 

esta não foi confirmada no material analisado e nas entrevistas. Certamente em algumas 

localidades a parceria com a comunidade se deu melhor, em outras não, de acordo com 

os encontros singulares que foram acontecendo entre equipes e famílias.  

Em relação ao CMS, este foi, desde o primeiro momento, um fórum importante 

de discussões sobre o PSF, em que o secretário de saúde e a coordenação do PSF 

solicitaram apoio aos conselheiros e às Associações de Moradores para a entrada das 

equipes nas comunidades, e os conselheiros puderam expor problemas e dificuldades no 

funcionamento das Unidades (Ata de 21/02/2002). 

A conversa com os membros do CMS teve um significado importante naquele 

momento: um pedido de ajuda às lideranças comunitárias presentes no Conselho para 

que fossem parceiros das equipes, “porque um ano após as eleições, era imprevisível 

como a população ia enxergar essas pessoas novas, indo às suas casas, fazendo todo 
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esse questionamento, já que eles desconheciam, não tinham isso antes” (GT_1). A 

equipe de gestão sabia que teriam entraves neste processo, e segundo GT_1, viram a 

necessidade das equipes do PSF se reunirem com a comunidade, para discutir com ela, 

conhecer o local e seus principais problemas. 

“Como não tinha sistema de informação, seria importante ouvir dessas pessoas como 

elas vivem, do que trabalham, qual estilo de vida, hábitos, linguagem, pra que a equipe 

tivesse menos barreiras no contato com a população.” (GT_1) 

Vemos aí que a aproximação com a população é fundamental para a realização 

do trabalho das equipes de PSF, para construir uma parceria com a comunidade, e 

também para conhecê-la, para obter informações sobre seus modos de vida, diante da 

ausência de sistemas de informação que possam dar elementos para esta aproximação. 

Podemos discutir que mesmo tendo sistemas de informação, a fala, o saber, o 

conhecimento da população são singulares em cada localidade, e não conseguem ser 

captados pelos sistemas em funcionamento: é preciso de fato estar com as pessoas, 

escutá-las, estar disponível para conhecê-las, para assim iniciar um trabalho de 

prevenção, promoção e assistência à saúde das famílias. Considerando que temos como 

base a idéia da construção compartilhada do conhecimento, vemos que ela implica 

“Um processo comunicacional e pedagógico entre sujeitos de saberes diferentes 

convivendo em situações de interação e cooperação, que envolve o relacionamento 

entre pessoas ou grupos com experiências diversas, interesses, desejos, motivações 

coletivas.” (Carvalho et al, 2001, p. 103) 

Em Itaboraí, mesmo com a gestão buscando parceria com os membros do 

Conselho e as Associações de Moradores, houve vários conflitos na chegada das 

equipes às localidades onde o PSF seria implantado (GT_1). Segundo GT_1, com 

alguns representantes de Associações de Moradores mais atuantes, foi possível fazer 

uma parceria interessante e foi reforçada a orientação para que as equipes fossem às 

Associações, discutir e se apresentar para a comunidade.  

No Conselho, após os primeiros meses do início da implantação do PSF, foi 

sugerido pelos conselheiros ”que houvesse outra reunião, com as equipes que já estão 

trabalhando, para que pudessem colocar as dificuldades que estão enfrentando nas 

comunidades” (Ata de 16/07/2002). Havia um interesse dos conselheiros em conversar 

com as equipes do PSF, e alguns representantes das equipes estiveram em reuniões do 

CMS, como na primeira reunião do ano de 2003 (Ata de 09/01/2003).  

Em relação à produção da informação, quando começou a implantação do PSF, 

era preciso que o cadastro fosse alimentado semanalmente: as equipes iam até a SMS 
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para levar as informações (por semana, quinzena ou mês), e pegavam as fichas 

necessárias. “A informação já era uma dificuldade, se deslocar para levar ela para a 

Secretaria era mais ainda; o trânsito era feito pelas equipes, o que foi gerando cansaço 

e perda de informações” (GT_1).  

Surgiu a necessidade de colocar o carro da rota, que passou a circular em todas 

as USFs, para alimentação dos sistemas de informação, para enviar autorizações de 

exames, materiais e outros. Foram comprados carros para o PSF, e destinada uma combi 

para servir à rota, que passava nas unidades semanalmente, trazendo ou levando 

informação, material, e também a referência e contra-referência, o que, segundo GT_1, 

facilitou bastante.  

“As equipes no momento da implantação estavam bem sensibilizadas em relação aos 

dados, pois havia a percepção de que „a gente precisa existir, e para existir a gente tem 

que ter os dados‟. A contrapartida do Ministério era o salário, e isso ajudou muito na 

alimentação das informações.” (GT_1)  

Vemos que a “existência” formal das equipes estava condicionada à alimentação 

do sistema de informação, no caso o SIAB, tanto para registrar as famílias que 

passariam a ser acompanhadas, quanto para repasse do salário dos profissionais. A 

alimentação do sistema não foi vista neste momento como mera burocracia, mas como 

condição vital para realização do trabalho. De acordo com GT_1, as equipes começaram 

fazendo um levantamento através do SIAB, para cadastrar e conhecer a comunidade: 

“montamos nosso banco de dados; produzir o banco é bom, a manutenção é que é 

difícil, ele vai se perdendo.” 

Desde o início da implantação do PSF, aparece a questão da produção da 

informação como capital para o reconhecimento do trabalho das equipes, bem como da 

dificuldade na manutenção do cadastro e dos bancos de dados. O cadastramento das 

famílias parece ser um momento muito rico de interação entre as equipes e a população, 

mas que vai se perdendo depois, assim como o empenho na manutenção das 

informações nos sistemas. 

 

3. Rede de serviços, apoio da supervisão às equipes de PSF e organização dos 

programas de saúde  

 

A proposta de expansão da cobertura do PSF foi acompanhada da “montagem de 

uma rede de fortalecimento do PSF, incluindo outros setores” (GT_1) e outros serviços 

da rede de saúde. De acordo com Escorel et al, “a integração das unidades de saúde da 
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família à rede assistencial é fundamental para garantir uma oferta abrangente de 

serviços e para coordenar as diversas ações requeridas para resolver as necessidades 

menos freqüentes e mais complexas” (2007, p. 168).  

Com a estruturação das equipes e unidades em Itaboraí, foi se fortalecendo uma 

rede através da melhoria e expansão dos outros serviços de saúde, sobretudo, com a 

reforma do Hospital Municipal e a construção da Policlínica de Especialidades. A 

montagem da Policlínica aconteceu em paralelo à implantação do PSF, que a partir do 

cadastro “levantou uma demanda gigantesca” (GT_1). Segundo GT_1, ao informar as 

pessoas sobre sua situação de saúde, criou-se uma demanda para atendimento:  

“Se você informa que a pessoa é hipertensa, ela vai querer um tratamento adequado; aí 

vem a necessidade de medicação, exames, rede de suporte de especialistas. Se existe só 

o PSF não adianta, pois o PSF vai levantar a demanda, e vai tentar atender, mas não 

dá conta de tudo.” (GT_1) 

Em relação à organização do PSF e sua articulação com outros serviços, alguns 

assuntos foram discutidos nas reuniões do CMS em 2003: questionamento sobre o 

encaminhamento dos pacientes às unidades de referência; solicitação de intercâmbio das 

USFs com as clínicas conveniadas para garantia de retorno dos pacientes ao PSF; 

importância da aproximação entre o HMDLJ e o PSF; demora e extravio dos resultados 

dos exames nos laboratórios conveniados (Atas de 20/02/2003 e 27/03/2003). Podemos 

notar que algumas destas colocações apontam para a necessidade de qualificação e 

maior articulação da rede de saúde, com aproximação entre o PSF e outros serviços, 

como o Hospital Municipal, clínicas conveniadas e laboratórios. Em reunião do CMS de 

18/06/2003, um conselheiro questionou  

“A evasão dos médicos tanto no Hospital quanto nos PSF, e citou que a causa maior 

desta situação é o baixo piso salarial segundo as colocações dos médicos; „temos que 

achar uma forma de manter os médicos no município‟.” (Ata de 18/06/2003) 

Percebe-se aí uma preocupação com a estabilidade de médicos no município, 

tanto no Hospital quanto nas unidades de PSF, e das dificuldades devido ao baixo 

salário dispensado aos profissionais. A fixação de profissionais nos serviços é uma 

condição crucial para o bom funcionamento da rede, e já foi objeto de uma tese de 

doutorado (Guglielmi, 2006).  

Além do suporte do Hospital e da Policlínica, destacamos que outro apoio muito 

importante iniciou-se com a montagem da equipe de supervisão do PSF: 

“Como inovação local, para instrumentalizar e acompanhar o trabalho de campo das 

equipes, foi formada uma equipe de supervisão, com experiência clínica, composta de 
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duas enfermeiras, um médico clínico, um médico ginecologista e obstetra e um médico 

pediatra.” (Fonte: PROESF, 2003) 

Segundo GT_5, eles nunca foram capacitados para serem do PSF, “se fazia o 

que cada um, na sua área, tinha um olhar melhor” (GT_5). Com o desenvolvimento do 

trabalho, foi observada “a insuficiência de profissionais na supervisão, e a ausência de 

um método próprio para a resolução da gama de problemas apresentados” (Fonte: 

PROESF – 2003). No documento do PROESF, uma das metas era de ampliação das 

equipes de supervisão, “com o ideal de um supervisor para cada cinco equipes”. A 

equipe organizada inicialmente reunia-se semanalmente com a Coordenação do PSF, e 

pontualmente com coordenadores de programas e de outros setores, tendo sido acoplada 

a ela uma “pequena equipe de manutenção e reparos” das Unidades.    

Neste período (2001-2003), o fortalecimento da rede pública começou a 

desestabilizar alguns serviços da rede privada, e podemos ver isto como um dos efeitos 

da “repactuação das metas quantitativas, junto aos prestadores de serviços privados, 

tendo como base as necessidades em saúde da população” (Fonte: Relatório de Gestão 

2001). A perspectiva da gestão nesta repactuação era de fortalecimento da rede pública, 

comprando da rede privada somente os serviços necessários e considerados adequados 

ao atendimento da população.  

Uma expressão desta mudança de relação entre as esferas pública e privada, foi 

uma discussão no CMS, no ano de 2003, sobre o convênio com a Clínica Manilha (uma 

das clínicas conveniadas ao SUS), que compareceu em algumas reuniões do Conselho 

ao longo do ano. Na primeira delas, foi proposta 

 “A suspensão dos atendimentos do SUS por 90 dias na Clínica Manilha, em 

decorrência das condições inadequadas observadas pela equipe de supervisão. Podem 

ser contratados apenas os serviços de odontologia, visto que os demais atendimentos 

até então realizados não são mais de interesse e necessidade para o município naquela 

região, tendo em vista a entrada de equipes do PSF em Jardim Planalto e Itambi, bem 

como do Hospital Estadual Prefeito João Batista Cáffaro.” (Ata de 09/01/2003) 

A entrada de Unidades do PSF e do Hospital Estadual nesta região pôde 

substituir os serviços antes prestados pela Clínica Manilha, que também não possuía 

condições adequadas para funcionamento. Destacamos também a inspeção e avaliação 

mais criteriosa dos serviços privados comprados pelo SUS, sendo descredenciados 

aqueles que não estivessem de acordo com os parâmetros estabelecidos.  

Em reunião de agosto de 2003, discutiu-se no CMS o descredenciamento da 

prestação de serviços da Clínica Manilha ao SUS, e foi “votada e aprovada a proposta 

de que a partir de 1º de setembro de 2003 toda Atenção Básica seja acolhida pela rede 
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básica do município” (Ata de 20/08/2003). Esta proposta só pôde ser possível devido à 

implantação das equipes de PSF, que passaram a realizar os atendimentos de atenção 

básica no município, junto com o Posto de Saúde Milton Rodrigues e algumas unidades 

básicas.  

Em reunião do CMS de outubro de 2003, houve uma proposta de 

recredenciamento da Clínica Manilha (Ata de 22/10/2003), e cogitamos que tal fato 

pode ter sido uma reação do setor privado ao fortalecimento da rede pública e uma 

tentativa de permanecer conveniado ao SUS que, no entanto, não deu certo.  

Junto à reorganização dos serviços assistenciais, na SMS, a “entrada de novos 

profissionais foi dando corpo à questão dos programas” (GT_5), e começaram a ser 

organizadas atividades regulares de educação permanente para as equipes do PSF: 

“foram várias capacitações voltadas para questões técnicas, e de como organizar os 

programas nas unidades” (GT_5). Segundo o Relatório de Gestão 2001, foi realizada a 

“reorganização dos programas de hanseníase, tuberculose, hipertensão arterial, 

diabetes, pré-natal” e houve estruturação de novos programas e setores da SMS, como 

a farmácia básica, vigilância sanitária, coordenação de saúde bucal, divisão de 

epidemiologia e controle de doenças, dentre outros.  

GT_1 reforçou que o Departamento de Programas tem como área de atuação o 

PSF, e que a formação das equipes é feita pelos coordenadores de programas, através 

das capacitações, do acompanhamento e avaliação das equipes. “Não precisa estar 

dentro nem do posto de saúde da família, nem na equipe de coordenação e supervisão 

para estar fazendo PSF; você pode fazer PSF até no hospital” (GT_1). 

 

*** 

 

Neste período, fica evidente o trabalho realizado pela gestão para o 

fortalecimento da rede própria, com a estruturação das USFs e da rede de serviços, 

especialmente com a reforma do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior e a 

construção da Policlínica de Especialidades. Este processo aconteceu concomitante à 

renegociação com o setor privado, e levou ao descredenciamento de algumas clínicas 

privadas antes conveniadas ao SUS.  

Uma rede de suporte ao PSF foi organizada, através: da instituição da rota para 

abastecimento das unidades e circulação de informações entre SMS e equipes de Saúde 

da Família; da organização da supervisão técnica do PSF, com especialidades básicas 
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para apoio às equipes; das atividades e capacitações para os profissionais, com suporte 

dos coordenadores dos programas de saúde. 

Em 2003, foi indicado como principal nó crítico na saúde em Itaboraí a questão 

dos recursos humanos, diante de um “pequeno quadro de funcionários estatutários 

próprios, e poucos recursos humanos municipalizados na área da saúde” (Fonte: 

PROESF, 2003). Além disso, foram apresentadas as principais dificuldades na 

implantação do PSF: rotatividade dos profissionais, principalmente médicos; carência 

de mão de obra qualificada; estrutura física insuficiente e inadequada para as atividades 

do PSF.  

Foi apontada também “a necessidade de outras categorias profissionais para 

composição das equipes” (Fonte: PROESF, 2003), e como falado por uma das 

entrevistadas, “a equipe mínima é muito mínima” (GT_5) e muitas vezes não dá conta 

de responder satisfatoriamente às demandas e necessidades da população. Possíveis 

soluções seriam a inserção de outras categorias profissionais junto às equipes, e o 

fortalecimento de equipes de supervisão que pudessem dar suporte aos profissionais 

regularmente, atuando em interconsultas e desenvolvendo atividades de educação 

permanente.  

Mesmo com os problemas advindos do processo de implementação do PSF e de 

ampliação da rede, é importante ressaltar que, neste período, o contexto se tornou 

favorável para a mudança realizada, pois houve uma prioridade de investimento da 

prefeitura nas áreas da saúde e educação, que construíram uma parceria importante e 

contribuíram para o avanço das políticas públicas no município.  

Na SMS, com a entrada de novos profissionais na gestão e nos serviços 

assistenciais, pôde instaurar-se um movimento instituinte, que apontou para uma ruptura 

em relação às práticas antes estabelecidas, que favoreciam a manutenção do modelo 

tradicional de atenção básica, com poucas unidades no território, que permitiam uma 

profusão de “postos políticos” em época de eleição.  

Podemos aventar que as dificuldades no processo de implementação do PSF 

estão ligadas a uma passagem necessária do nível das normas, do que se coloca no 

âmbito institucional do MS, da SES e da própria SMS, para o nível das práticas, que se 

desenrolam no cotidiano e na convivência entre equipes e população. Tal passagem – 

das normas para as práticas – não se dá de forma trivial, pois demanda entendimento e 

articulação entre gestores, profissionais e usuários, e a construção de um plano conjunto 

de trabalho para efetivação dos princípios do SUS.  
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 A situação da implementação do PSF ao final deste período, de acordo com o 

documento do PROESF era de 25 Unidades de Saúde da Família organizadas abrigando 

36 equipes, o que correspondia a uma cobertura de 63% da população, considerado a 

meta de 72%. Podemos observar no Anexo 7 (pg. 265), um quadro com o 

“Dimensionamento territorial dos serviços de saúde”, com a distribuição dos serviços da 

rede de saúde por distrito no ano de 2003. 

 Na Programação 2003/2004, foi registrado que o planejamento das ações deveria 

se iniciar “através da supervisão de campo, das análises individualizadas das áreas 

atendidas, visando conhecer a região e planejar o trabalho das equipes estabelecendo 

prioridades de atenção”. Coloca-se aí a questão da singularidade das regiões e 

populações atendidas pelo Programa, e ainda da necessidade de se estabelecer 

prioridades de atenção para grupos específicos. O trabalho da supervisão torna-se 

fundamental neste contexto, já que cada situação exige um olhar também singular, que 

possa identificar nós críticos e ativar as potencialidades locais, das equipes, da 

população e dos territórios.  

A partir do Relatório da V Conferência Municipal, levantamos algumas 

propostas ligadas à construção de espaços coletivos entre os profissionais do PSF, tais 

como: capacitações específicas de uma política de humanização na saúde, incluindo 

todos os profissionais da rede; a constituição de uma representação da comunidade, 

trabalhando em parceria com os conselhos gestores; a promoção de fóruns periódicos 

entre as equipes de PSF, abrangendo municípios vizinhos para troca de experiências.  

Podemos observar que já se discutia neste momento a possibilidade de 

implementação da política de humanização, dos conselhos gestores nas USFs e de 

fóruns entre as equipes de PSF, dispositivos que poderiam aumentar e melhorar a 

comunicação e o trabalho na rede de saúde, especialmente no PSF. Houve experiências 

posteriores com alguns destes dispositivos – a Política de Humanização e os Conselhos 

Gestores – e cabe ressaltar o apontamento presente já nesta Conferência em 2003. 

 

c) 2004 a 2008: Consolidação do Programa Saúde da Família e criação 

de estratégias para lidar com os desafios da prática 

 

O marco inicial deste período foi considerado o ano de 2004, em que houve um 

movimento de maior consolidação do PSF, tendo como principais eventos 

sinalizadores: a realização de concurso público para profissionais do PSF e para outros 
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serviços da rede de saúde; a organização da Associação dos Agentes Comunitários de 

Saúde (AACS) e a promulgação da lei de efetivação dos ACS como funcionários 

públicos municipais. Pode ser considerado também um sinal de consolidação do PSF o 

financiamento pelo governo federal e estadual de ações para qualificação da atenção 

básica.  

A equipe de gestão que permaneceu dois mandatos consecutivos na SMS (de 

2001 a 2008) investiu no fortalecimento das estruturas e serviços da rede de saúde, e na 

busca por aperfeiçoamento do trabalho das equipes, criando formas e arranjos 

particulares no município, inspirado em experiências de outros municípios e em 

estudos e pesquisas realizadas. Pôde ser percebido a partir de 2004, um movimento 

contínuo de institucionalização do PSF, a partir da organização, construção e reforma 

de Unidades, bem como da normatização de protocolos e rotinas para as equipes do 

PSF e dos demais serviços da rede. 

Ao mesmo tempo e, sobretudo a partir do ano de 2006, ganhou forma também 

um movimento instituinte, com a apropriação pela SMS de estratégias e dispositivos 

para lidar com os desafios colocados pela prática de implementação do PSF e da rede 

de serviços. Tornou-se necessária a criação de estratégias tanto para revisão do 

processo de trabalho entre os profissionais do nível central – coordenadores de 

programa, supervisores do PSF, técnicos, gestores –, quanto para qualificação do 

processo de trabalho e de cuidado desenvolvido pelas equipes do PSF que atendem na 

“ponta”.  

Alguns dos dispositivos utilizados pela SMS nesse sentido foram: o 

acolhimento e a co-gestão, como apresentados pela Política Nacional de Humanização 

do SUS; a Ouvidoria Coletiva; a Terapia Comunitária; o Fórum sobre Álcool e Outras 

Drogas.  

Desta forma, podemos observar neste período um duplo movimento: de 

institucionalização/ consolidação de estruturas e determinadas formas de 

funcionamento do PSF; e de inovação, de incorporação de estratégias para lidar com as 

dimensões subjetiva e coletiva do processo saúde-doença, produzindo a partir das 

“inspirações iniciais” arranjos específicos no PSF de Itaboraí.  O marco final deste 

período foi delimitado no ano de 2008, devido à mudança de gestão de 2008 para 2009 

na Prefeitura e na Secretaria de Saúde, com concomitante mudança na proposta técnica 

e política que orientava a SMS.  
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1. Fortalecimento da rede pública de saúde e da participação popular – 

cumprimento dos trâmites legais para avanço do SUS 

 

1.1. Organização e planejamento do sistema municipal de saúde 

 

Para organização do sistema municipal de saúde e elaboração de instrumentos de 

planejamento da gestão, destacamos neste período a construção do Plano Municipal de 

Saúde 2005-2009, que foi analisado, discutido e aprovado pelo Conselho de Saúde 

(Atas de 03/11/2005, 31/08/2006, 14/09/2006 e 28/09/2006). Neste Plano, foi 

novamente afirmado “o modelo assistencial baseado no fortalecimento da rede pública 

própria” e do primeiro nível de assistência através do PSF, com ampliada cobertura 

populacional e transformação das Unidades Básicas de Saúde em Unidades de Saúde da 

Família. Foi apresentado aumento do número de ações básicas na rede pública e a 

diminuição destas ações na rede privada credenciada ao SUS, no período de 2001 a 

2004, através de dados obtidos pelo SIA-SUS.
9
  

O aumento dos atendimentos básicos na rede pública foi resultado da ampliação 

do número de equipes do PSF, com ação dos agentes comunitários de saúde, 

enfermeiros e médicos. Praticamente todas as ações médicas básicas foram realizadas na 

rede pública em 2004, nas Unidades de PSF e na Emergência do HMDLJ, que ainda era 

responsável por grande parte destes atendimentos.  De acordo com o Plano 2005-2009, 

este fato  

“aponta para a necessidade de ampliação do PSF para áreas não cobertas, bem como 

para a melhoria do acesso às unidades de PSF existentes, através do aumento da sua 

resolubilidade e conseqüente aumento da vinculação do usuário.” (Plano 2005-2009) 

As diretrizes políticas do governo para a área da saúde no período 2005-2009 

foram apresentadas no Plano Municipal, e foram traduzidas em macro-objetivos na 

Programação de 2005, tratando da implementação: da gestão do sistema municipal de 

saúde; da atenção básica à saúde; dos cuidados referentes à atenção especializada, 

ambulatorial e hospitalar; e das ações de vigilância em saúde. Em 2006, foi 

acrescentado um macro-objetivo sobre o desenvolvimento da política nacional de 

humanização da assistência à saúde, que impulsionou ações em diferentes serviços da 

rede, registradas nos Relatórios de Gestão de 2006 a 2008.  

Nos Relatórios de Gestão 2005 a 2007 foi colocado que mesmo com todo 

trabalho realizado, a rede ainda era insuficiente para garantir a assistência integral à 

                                                           
9
 No Anexo 8 (pg. 266), vemos a produção da atenção básica no SIA-SUS por tipo de prestador. 



111 
 

população, principalmente diante da instalação do Complexo Petroquímico do Estado 

do Rio de Janeiro, “quando o município e a região terão incremento populacional 

jamais observado”. Em 2006, Itaboraí foi escolhido para sediar o COMPERJ, e no 

Relatório de Gestão deste ano, registrou-se que nos anos seguintes haveria “grandes 

alterações do perfil sócio-econômico da população, com migração intensa e 

conseqüente aumento da população”, demandando fortalecimento das políticas de 

saúde na região. 

 

1.2. Atividades de participação popular: VI e VII Conferências Municipais de 

Saúde  

 

Destacamos como parte de um processo de amadurecimento das atividades de 

participação social, a realização da VI e da VII Conferências Municipais de Saúde, em 

2005 e 2007, respectivamente. Foi observada também neste período certa organização 

do CMS e a busca por uma atuação mais sistemática em relação ao sistema de saúde 

municipal, com acompanhamento e visitas a serviços da rede, relatados em atas das 

reuniões.  

A VI Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu em dezembro de 2005, foi 

citada nas atas do Conselho de 03/11/2005, 30/11/2005, que antecederam a 

Conferência, e 25/05/2006, em que foi apresentado seu Relatório Final. As propostas 

apresentadas foram divididas em três grupos: financiamento e saúde, saúde e trabalho e 

humanização, sendo este último grupo o mais extenso, contemplando diversas ações de 

ampliação e qualificação da rede municipal de saúde.  

A maioria das propostas da VI Conferência tratava da estruturação e melhoria 

dos serviços oferecidos à população, e destacamos algumas das diretrizes ligadas ao 

PSF:  

 Fortalecimento das ações desenvolvidas pelo PSF, “para aliviar o atendimento do 

HMDLJ”;  

 Implementação da referência e contra-referência, dando continuidade ao tratamento 

dos usuários em toda a rede de serviços;  

 Contratação de equipe técnica de supervisão para o PSF;  

 Atendimento odontológico no PSF e atendimento médico para toda a população 

não contemplada com o PSF; 

 Organização de caixa de sugestões nas Unidades;  

 Garantia da ampliação do laboratório municipal para atender aos postos de saúde; 
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 Padronização da infra-estrutura das Unidades;  

 Implantação do projeto de avaliação de desempenho dos profissionais lotados no 

PSF/PACS. (Fonte: Relatório VI Conferência) 

Percebe-se no Relatório de Propostas que havia uma direção de fortalecimento 

da rede, sobretudo a relação entre atenção básica e hospitalar e a articulação com os 

demais serviços, como a Policlínica de Especialidades, serviços de saúde mental e 

odontológicos, entre outros. Em relação ao PSF, uma proposta que destacamos foi a 

seguinte: “melhorar a qualidade dos atendimentos nas unidades do PSF quanto à 

marcação de consultas com médicos e enfermeiros, recepção mais humanizada” 

(Fonte: Relatório VI Conferência).  

 Tal proposta fala claramente na necessidade de melhorar a qualidade do 

atendimento no PSF, e ressalta a questão da marcação de consultas, que se tornou um 

problema após a institucionalização das Unidades de PSF no território, pois cada equipe 

acabou organizando a marcação de uma forma, e em muitas delas criaram-se filas para o 

acesso dos usuários. A diminuição (e de preferência extinção) das filas no PSF foi uma 

das prioridades da SMS, especialmente a partir de 2006, quando começou a trabalhar 

com a Política Nacional de Humanização, visando à qualificação do atendimento e do 

acesso da população à atenção básica e aos demais níveis do sistema. 

A VII Conferência Municipal de Saúde aconteceu em setembro de 2007, tendo 

sido citada na ata do CMS de 16/08/2007. Em seu relatório final constam propostas para 

organização do sistema municipal, seguindo a direção da VI Conferência de 

fortalecimento da rede de saúde. Além disso, colocou-se a importância da qualificação 

do CMS e das atividades de participação popular, bem como a preocupação com a 

continuidade da política de saúde municipal com uma possível mudança de gestão.  

 

2. Eventos sinalizadores da institucionalização do PSF – organização da Associação 

dos Agentes Comunitários de Saúde, realização de concursos públicos e 

financiamento da atenção básica 

 

2.1. Organização da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde  

 

A partir da ampliação do PSF no ano de 2002, foram sendo estruturadas e 

organizadas as Equipes de Saúde da Família, responsáveis por oferecer os cuidados 

básicos à população. Os agentes comunitários de saúde são membros importantes deste 

processo, participando do cadastro das famílias e realizando o acompanhamento das 
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mesmas através das visitas domiciliares. No momento inicial de ampliação do PSF, os 

profissionais foram contratados por meio de um processo seletivo, sem estabilidade 

garantida, e isso se tornou posteriormente uma “bandeira de luta” pela efetivação dos 

ACS como funcionários públicos estatutários. 

Durante a implementação do PSF, iniciou-se a organização da Associação dos 

Agentes Comunitários de Saúde (AACS), com o objetivo de defender os interesses da 

categoria e reivindicar melhoria das condições de trabalho. O CMS passou a ter como 

membros representantes desta Associação, e começaram a ser pautadas mais 

regularmente as demandas dos ACS. Neste momento, vemos uma articulação maior da 

categoria dos agentes comunitários, ocupando um espaço significativo no Conselho de 

Saúde. 

No início de 2004, o representante da AACS mencionou no Conselho a lei 

federal 10.517 sobre o reconhecimento da função de ACS como uma profissão, e uma 

conselheira pediu esclarecimento quanto à forma de contratação dos agentes de saúde e 

de endemias (Atas de 21/01/2004 e 03/03/2004). Neste momento, já começava no CMS 

a discussão sobre a contratação dos ACS.  

Em 2004, foi elaborado um concurso público para a SMS, que contemplava 

também o PSF; o caso da contratação dos ACS foi abordado à parte: esta categoria não 

foi contemplada no concurso, e foi explicado na reunião de 02/06/2004 que o contrato 

dos ACS foi prorrogado por mais seis meses para se encontrar uma solução. Ressaltou-

se que foi definido em conjunto que não se faria concurso para ACS, mas seria criada 

uma lei que deveria ser aprovada na Câmara dos Vereadores instituindo a carreira de 

agentes de saúde e de endemias (Ata de 02/06/2004). 

No ano de 2005, na reunião de 16/03/2005, foi falado pelo conselheiro da AACS 

sobre a legalização da profissão e de um curso voltado para esta categoria, e em 2006, 

houve no Conselho a apresentação da conclusão da 1ª fase deste curso (31/08/2006). 

Mais uma vez percebe-se o esforço de organização dos ACS e do investimento em 

pautar a legalização da profissão no CMS, buscando garantir a estabilidade dos agentes 

no trabalho e seus direitos enquanto trabalhadores da saúde.  

No ano de 2006, não houve registros significativos no CMS dos movimentos da 

AACS, mas a partir das atas do Conselho de 2007, alguns dos assuntos discutidos 

ligados aos ACS foram: possibilidade de assistência médica para os ACS contratados 

(Ata de 21/06/2007) e instituição da MMNP (Mesa Municipal de Negociação 

Permanente) entre trabalhadores e gestão, contando com representantes da AACS (Ata 

de 20/09/2007). 
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Certamente as atas do Conselho nos apontam pistas e sinais da organização dos 

ACS, mas não apresentam todo esforço político e de articulação realizado fora do 

Conselho para melhorar as condições de trabalho dos agentes, e, sobretudo, sua 

incorporação na SMS como profissionais de saúde estatutários. Esta medida só tornou-

se possível pela realização, no momento da ampliação do PSF, de um processo seletivo 

simplificado, que transcorreu de acordo com os trâmites legais e pôde ser a base para 

efetivação dos agentes.  

Na VII Conferência Municipal de Saúde (2007) foi colocada como proposta a 

efetivação dos agentes comunitários e de combate às endemias, e em 2008, foi então 

informada no CMS a efetivação destes agentes a partir do dia 1º de julho de 2008, que 

passariam a fazer parte do quadro de funcionários da SMS. Foi reconhecido o esforço 

da Secretaria, houve agradecimento por parte do conselheiro da AACS e convite para a 

festa de comemoração da efetivação dos agentes (Atas de 29/05/2008, 19/06/2008 e 

31/07/2008). 

Este foi um momento muito comemorado pelos ACS, e foi considerada uma 

conquista para esta categoria a garantia da estabilidade como servidores municipais. 

Apesar disto, outros problemas surgiram, por exemplo, quanto à contratação de novos 

agentes comunitários e a natureza do seu vínculo com a SMS. Na reunião do Conselho 

de 28/08/2008, foi questionado pelo conselheiro da AACS sobre a realização de novos 

contratos para os agentes que não seriam estatutários. Foi colocado pela gestão que isto 

precisaria ser revisto no próximo governo, e que já havia demanda de contratação de 

mais agentes comunitários.  

A efetivação dos ACS aparece no CMS como um avanço para a categoria, 

embora não tenha sido “a solução para todos os problemas”. A maior parte dos agentes 

pôde ser efetivada, pois havia passado pelo processo seletivo simplificado, mas ainda 

permaneceu o problema com as novas contratações. No estudo de caso realizado nesta 

pesquisa em uma Unidade de Saúde da Família, veremos como a dificuldade de 

contratação de novos agentes comunitários afetou o trabalho das equipes, sendo preciso 

enfrentá-la para dar continuidade ao cuidado às famílias.  

 

2.2. Realização de concursos públicos 

 

 Neste período, o investimento da SMS na realização de concursos públicos 

expressou sua preocupação com a continuidade do trabalho realizado a partir de 2001, 

tentando garantir com a permanência dos profissionais a manutenção das propostas 
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técnicas e políticas que pautavam o trabalho. Foram realizados dois concursos públicos, 

o primeiro em 2004 e o segundo em 2007 para as especialidades que não haviam sido 

supridas no primeiro concurso (Ata de 20/09/2007), e vale ressaltar que a realização de 

concursos públicos para os serviços de saúde e para a área administrativa da SMS foi 

citada na VI e VII Conferências Municipais. 

No CMS, no ano de 2004, falou-se sobre a preparação do edital para o concurso 

público, contemplando diferentes áreas e serviços da SMS: o PSF; a Emergência e CTI 

do Hospital Municipal; a Vigilância Sanitária; e a Vigilância Epidemiológica (Ata de 

21/01/2004). Foi falado pela gestão da dificuldade de escrever sob a forma de edital 

público as atividades do programa, devido à necessidade de adequação das equipes em 

cada comunidade (Ata de 03/03/2004). 

A realização do concurso garante a estabilidade dos profissionais nos serviços e 

na Secretaria; no entanto, a forma como é elaborado o edital e como é feita a 

contratação dos profissionais pode ser determinante para as práticas dos profissionais 

nos serviços, dependendo da formação que for exigida no concurso, dos critérios 

estabelecidos para seleção, etc. Foi colocada no Conselho a dificuldade de elaboração 

do edital para o concurso, e uma possível “inadequação” dos profissionais diante da 

singularidade de cada comunidade, que não se expressa nos editais.  

Podemos observar no Anexo 9 (pg. 267) uma tabela extraída do documento do 

PROESF 2003, com os recursos humanos incorporados pelo concurso público realizado 

em 2004, contando no PSF com 11 auxiliares de enfermagem, 17 enfermeiros e 12 

médicos.  

Apesar da realização dos concursos, e de sua reconhecida importância, foi 

constatada ainda a insuficiência de profissionais para trabalhar na SMS e na rede de 

serviços, o que ficou evidente quando se propôs no Conselho um projeto de parceria 

entre a SMS e uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) para 

contratação de recursos humanos (Ata de 28/09/2006). Em 17/11/2006, foi apresentado 

um projeto de parceria com o Instituto Sorrindo Para Vida (ISPV) para efetivar a 

contratação dos profissionais necessários para cobrir toda a rede. Desta forma, existem 

profissionais concursados e contratados, com destaque para alto número de médicos 

contratados.  

A falta de médicos no PSF foi comentada no CMS em diferentes momentos, e 

falou-se sobre a demanda por médicos em algumas USFs e da dificuldade em fixar estes 

profissionais (Atas de 14/07/2004, 02/08/2007 e 19/06/2008). Vemos que mesmo após a 
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realização de concursos, a falta e a rotatividade dos médicos continuam como um 

problema.  

“O Brasil não tem médico preparado pra fazer Saúde da Família” (...) “Então o 

Sistema Único de Saúde implantou no Brasil uma Estratégia da Saúde da Família, mas 

ele não tem profissional pra isso, ele não formou profissional pra isso. (...) As 

universidades vão ter que formar médicos de Saúde da Família, senão não vai adiantar 

nada.” (CS_2) 

Sobre a realização de concursos públicos, identificamos diferentes opiniões, que 

aparecem nas atas do CMS e também nas entrevistas. Por um lado, considera-se a 

perspectiva de continuidade do trabalho através dos profissionais concursados; por 

outro, fala-se da perda ou falta do perfil profissional, da dificuldade de adaptação dos 

profissionais ao Programa e de sua acomodação devido à estabilidade garantida. 

Na reunião do CMS de 09/01/2003 houve uma discussão sobre a realização de 

concurso, e o médico do PSF presente “colocou-se contra a realização de concurso 

público para o PSF, considerando as características do programa e a dificuldade de 

adaptação dos profissionais aos seus critérios e metodologias”. Já GT_2, falou que “na 

Atenção Básica, principalmente, houve grandes mudanças com a realização do 

concurso público; foi uma gestão de investimento maciço na Atenção Básica”. Segundo 

o entrevistado, o PSF se estruturou bastante depois do concurso público em 2004:  

“Pro sistema de saúde foi muito bom, até pela continuidade do trabalho, pois há esse 

problema no serviço público, principalmente quando é contratado: saída da gestão e 

saída de muitas pessoas junto. Com o concurso público isso melhorou bastante, acho 

que esse foi um dos grandes investimentos no sistema de saúde.” (GT_2)  

Por outro lado, GT_4 falou sobre a perda do perfil profissional para o PSF, que 

aconteceu após o concurso: 

 “Com o concurso que houve a gente também perdeu um pouco da identidade, do perfil 

do profissional que trabalha no PSF; muita gente que trabalha hoje, que é concursado, 

não tem o perfil do pessoal que entrou no processo seletivo, até porque na época do 

processo seletivo houve uma avaliação psicológica, as pessoas meio que foram 

selecionadas também por essa avaliação; então as pessoas tinham realmente o perfil, 

foi o início, foi a chegada do PSF (...) depois isso foi se perdendo um pouco.” (GT_4) 

 

2.3. Financiamento de ações na Atenção Básica pelo governo federal e estadual 

 

No período 2004-2008, além dos recursos municipais, houve financiamento de 

ações de atenção básica pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde e 

Defesa Civil (SESDEC), com três linhas de investimento: premiação pela realização da 

1ª fase do Projeto de Expansão da Estratégia Saúde da Família - PROESF (MS); 
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Compensação de Especificidades Regionais (MS); e Co-financiamento da Atenção 

Básica (SESDEC).  

No Plano 2005-2009, uma das ações estabelecidas foi desenvolver o PROESF, 

com as metas previstas no Plano do Município de Itaboraí, e mais uma meta de reforma 

e ampliação da Unidade de Saúde da Família de Nova Cidade, que foi cumprida de 

acordo com o Relatório de Gestão 2005. A primeira fase do PROESF aconteceu no 

município de Itaboraí no ano de 2003, e a segunda fase estava prevista para ser iniciada 

em 2005, porém “sofreu atrasos decorrente da não execução das ações previstas, por 

vários municípios participantes do projeto”, e foi postergada para o ano de 2007 (Fonte: 

Relatório de Gestão 2006).  

O PROESF foi mencionado nas atas das reuniões do Conselho de 31/08/2006 e 

20/10/2006. Na reunião de outubro, um dos conselheiros, o presidente do Fundo 

Municipal de Saúde, explicou que o município foi inspecionado e foram verificados 

todos os gastos do projeto, com uma análise da prestação de contas da primeira fase. De 

acordo com a ata, a equipe de inspeção elogiou o trabalho realizado, e “como incentivo 

pelo bom trabalho, o município foi um dos doze municípios do Brasil e o único do 

estado do Rio contemplado com uma premiação de aproximadamente 200 mil reais”, 

para investimento na estrutura e na manutenção das unidades (Ata de 20/10/2006).  

Em 18/01/2007, a coordenadora do PSF comunicou a compra de material 

permanente para o Programa, com recursos desta premiação. Em 2007, foram 

concluídas as ações com os recursos da premiação do PROESF; no entanto, não foi 

autorizado o início da segunda fase do Projeto pelo Ministério da Saúde (Fonte: 

Relatório de Gestão 2007).  

Outras linhas de financiamento de ações na atenção básica foram apresentadas 

no CMS com o Plano Municipal de Compensação de Especificidades Regionais (CER) 

no Estado do Rio de Janeiro (Ata de 17/02/2008) e com o Co-financiamento da Atenção 

Básica da SESDEC-RJ (Ata de 29/05/2008), em que foram elaboradas metas 

relacionadas à reforma e ampliação da estrutura física de USFs e à capacitação de 

profissionais do Programa Saúde da Família nas temáticas da Ouvidoria Coletiva e da 

Terapia Comunitária.  

Destacamos este investimento na capacitação das equipes do PSF na 

metodologia da Ouvidoria Coletiva e da Terapia Comunitária, que expressa certa 

apropriação da SMS de dispositivos para qualificação da escuta das equipes em relação 

às necessidades da população. Vale destacar que o repasse de recursos do estado para o 

município neste momento foi estratégico para execução destas ações. 
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3. Modulações do processo de implementação do PSF – debates no CMS, produção 

da informação e dispositivos de aproximação entre equipe e comunidades 

 

3.1. Debates no CMS e processo de trabalho dos ACS 

 

Foram discutidos no CMS durante este período assuntos relacionados aos modos 

de funcionamento e organização do PSF e problemas identificados nas Unidades. Os 

questionamentos dos conselheiros estavam relacionados principalmente à estrutura e ao 

funcionamento das Unidades, e a maioria das reclamações feitas por eles era sobre os 

postos nas comunidades as quais estavam vinculados.  

Em 2004, houve uma proposta de implantação de mais 12 equipes de PSF em 

áreas que foram sub-dimensionadas (Ata de 23/08/2004), e falou-se da decisão de 

“ampliar da base que se tinha, a partir das necessidades gritantes, e onde se tem 

capacidade instalada” (Ata de 15/09/2004). Neste ano, ainda não havia sido 

implementado o quantitativo de equipes desejado no projeto inicial para o PSF, de 

acordo com o Plano Municipal de Saúde 2005-2009. 

Como falado anteriormente, a estrutura das Unidades e seu funcionamento foram 

os principais temas abordados pelos conselheiros nas reuniões. Em relação à 

estruturação, manutenção e melhoria das Unidades, falou-se no Conselho sobre os 

seguintes assuntos: infra-estrutura das unidades; consumo de energia elétrica dos 

postos; pleito por comunicação através de telefonia fixa entre as unidades do PSF e a 

SMS; equipamentos faltando e em conserto em Unidades do PSF; veículos comprados 

para o PSF; equipe de manutenção da SSAB para resolver problemas emergenciais nas 

unidades (Atas de 28/04/2004, 03/05/2004, 22/06/2004, 14/07/2004, 24/11/2004, 

27/04/2005, 25/05/2006, 25/04/2007, 28/02/2008). 

Diante dos problemas apontados, principalmente em relação à estrutura física 

das Unidades, foi feito um investimento da SMS na construção e reforma de algumas 

Unidades, com recursos próprios do município, do estado e do governo federal, 

principalmente no ano de 2008. Em 31/07/2008, foi reiterado pela gestão o interesse em 

“investir os recursos em unidades de saúde da rede própria do município”. 

Este investimento na rede própria pôde ser percebido desde o início desta gestão 

em 2001, com a estruturação das unidades próprias, com construção, reforma e 

ampliação de várias unidades, tanto do PSF, quanto de outros serviços da rede, como o 

Hospital Municipal e a Policlínica de Especialidades. Tal ampliação aconteceu na 
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mesma medida em que foram sendo descredenciadas algumas clínicas privadas que 

antes prestavam serviço para a SMS, e que com a estruturação da rede deixaram de ser 

necessárias para o atendimento à população.  

 Sobre o funcionamento das Unidades de PSF, algumas das questões colocadas e 

debatidas no Conselho estavam relacionadas à: falta ou baixo número de visitas dos 

ACS às famílias cadastradas (Atas de 21/01/2004, 03/03/2004, 01/06/2005, 31/08/2006, 

13/11/2008); questionamento dos conselheiros sobre o papel dos administradores das 

Unidades de PSF (Ata de 01/06/2005); diferenças nos atendimentos das USFs, inclusive 

quanto ao papel dos agentes comunitários. (Ata de 13/03/2008). Em relação ao 

estabelecimento de rotinas do PSF, destacamos a organização do abastecimento de 

remédios às Unidades (Ata de 17/03/2004) e a descentralização da coleta de exames 

para as USFs e UBSs em parceria com prestadores privados (Plano 2005-2009). 

A falta de visita dos ACS às famílias foi uma queixa recorrente no Conselho, 

com diferentes Unidades citadas. A partir desta discussão, ainda em 2004, uma 

conselheira agente comunitária sugeriu que os ACS planejassem suas visitas de acordo 

com sua micro-área, traçando prioridades (Ata de 21/01/2004), e propôs também uma 

mudança na ficha das visitas, para que os agentes pedissem a cada família visitada que 

dessem um visto para registro (Ata de 03/03/2004).  

Podemos pensar sobre o planejamento e organização do trabalho dos agentes 

comunitários, em especial quanto à questão do registro de suas atividades: percebe-se a 

falta de uma definição clara sobre como planejar e registrar o trabalho, de forma que em 

cada unidade as equipes criam sua forma de registro, umas com relatórios obrigatórios, 

alguns mais detalhados, outros menos, alguns ACS que solicitam que a pessoa dê um 

visto para confirmar que foi visitada, outros não. Fica clara a heterogeneidade na 

produção da informação, e como se torna difícil acompanhar o trabalho dos agentes 

diante da diversidade de formas de realização e registro das visitas.  

Outra situação curiosa é que ao mesmo tempo em que se organizou a Associação 

dos Agentes Comunitários de Saúde, como forma de representar a categoria, ocupar o 

CMS e garantir seus direitos, o trabalho dos agentes passou a ser questionado 

freqüentemente no Conselho, especialmente sobre a falta de visitas. Seguindo as pistas 

recolhidas nas atas do Conselho, junto à vivência e observação na SMS, vemos que por 

um lado, a representação dos ACS ganhou forma e força institucional, e por outro, o 

trabalho realizado pelos agentes, no âmbito micro, das práticas nas comunidades, 

começou a ser bastante criticado no CMS.  
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O PSF foi pauta única do Conselho em março de 2007, e nesta reunião, 

compareceram outros visitantes além dos conselheiros, como profissionais, agentes 

administrativos do PSF e coordenadores de programa (Ata de 28/03/2007), e muitos 

conselheiros se pronunciaram, fazendo diversos questionamentos sobre o 

funcionamento do PSF.  

Mesmo com todos os problemas apontados, houve também por parte de alguns 

conselheiros e profissionais manifestações de apoio ao PSF, considerando sua 

importância no município e sua implantação recente. O médico de uma USF que estava 

presente falou de sua satisfação com “a evolução do PSF em Itaboraí”, mesmo tendo 

muito a melhorar (Ata de 28/03/2007). 

Houve ainda relato de algumas ACS de que as visitas domiciliares eram feitas 

regularmente e que havia algumas dificuldades quando, por exemplo, alguns moradores 

mandavam os ACS irem embora ou não queriam ser atendidos naquela hora. A 

secretária de saúde falou da “parceria entre a equipe e a comunidade”, e da 

“importância das reuniões locais das comunidades com as equipes”, para evitar 

desentendimentos. A reunião foi finalizada e considerada produtiva pelos conselheiros 

(Ata de 28/03/2007). 

Vemos a importância atribuída à parceria entre as equipes do PSF e a população, 

e à realização de reuniões locais para discussão dos problemas. Foi falado no CMS em 

outra reunião, a partir de uma visita feita a uma USF, que “seria muito importante a 

sintonia entre o PSF e as Associações de Moradores” (Ata de 13/11/2008), como forma 

de aproximar as equipes e a comunidade, facilitando o trabalho e o cuidado às famílias. 

 

3.2. O PSF e a Vigilância Epidemiológica – um modo de produção da informação 

 

Um destaque neste período é a relação estabelecida entre a Vigilância 

Epidemiológica e a Saúde da Família, que não esteve presente tão claramente nos 

momentos anteriores. De acordo com GT_2: “a Vigilância e as equipes de saúde da 

família tem algumas questões muito bem definidas de informação”, ambos 

compartilham a investigação de óbitos de mulheres em idade fértil, a notificação de 

doenças como tuberculose, hanseníase, e para GT_2 “funciona bem”. 

Falando sobre o processo de trabalho entre a Vigilância e o PSF, GT_2 disse: 

“nosso processo de informação com eles se dá na atividade diária, e que às vezes a 

gente nem sabe, nem sente que a gente tá trabalhando a informação.” Para GT_2, 
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existe muita informação que precisa ser mais utilizada, pois acaba não sendo muito 

trabalhada após a coleta dos dados: 

“Uma coisa que a gente tem que avançar é na questão do retorno da informação, que 

às vezes eles produzem muita informação pra gente, só que a gente ainda não consegue 

sistematizar essa informação, trabalhar pra que elas virem relatórios e que a gente 

consiga devolver essa informação pra eles de uma outra forma.” (GT_2) 

 Desta forma, vemos que há falta de retorno da informação para as Unidades e 

dificuldade de sistematização e elaboração das informações para que possam ser 

trabalhadas com as equipes. GT_2 considerou o trabalho de integração da vigilância 

com a assistência bem positivo no planejamento das ações, “mas que ainda precisa 

fazer mais na ponta, a ponta trabalha muito pouco a vigilância do território, que é o 

que mais preconiza o PSF; acho que às vezes eles fazem sem saber o porquê daquilo 

que eles estão fazendo”. Percebemos que há uma separação entre o planejamento das 

metas e ações a serem realizadas pelas equipes, e suas práticas no território, que não são 

organizadas necessariamente com base nas metas.  

No Conselho de Saúde, foi discutida a Pactuação de Indicadores da Atenção 

Básica (Ata de 21/06/2007), e após a explanação e discussão sobre a planilha de 

indicadores, o CMS a aprovou por unanimidade (Ata de 26/06/2007). Sobre a 

contribuição da Vigilância Epidemiológica neste processo de pactuação, GT_2 falou 

que houve uma “evolução no trabalho em termos de planejamento, levando em 

consideração o alcance de algumas metas, a partir do que o Ministério preconiza” 

(GT_2).  

GT_2 falou sobre a pactuação anual de algumas ações da SMS, e que desta 

forma consegue-se articular melhor alguns setores: “a Vigilância Epidemiológica e a 

Atenção Básica vem conseguindo construir um trabalho conjunto muito a partir dessas 

pactuações, apesar de ainda não estar ideal.” 

Segundo relatado, os setores e coordenadores “conseguem se preparar para essa 

pactuação, dizendo o que querem fazer, mas não conseguem escrever um plano 

conjunto para alcançar isso que se diz que vai alcançar” (GT_2). GT_2 disse que 

muitas vezes as metas são até alcançadas, mas a partir do planejamento individual de 

cada um, sem muitos critérios técnicos, o que é considerado importante para melhoria 

do trabalho.  

“A gente não consegue fazer com que esse planejamento, essa informação chegue na 

base, que seria uma outra coisa importante. Acho que as equipes de Saúde da Família 

tinham que saber com o que a gente está se comprometendo e conhecer o plano de 

trabalho da SMS pra que eles também se sentissem inseridos nesse contexto. (...) É 
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claro que eles sabem uma coisa ou outra, mas sabem pouco, muito pontualmente.” 

(GT_2) 

 Segundo GT_2, havia um projeto de “criar uma matriz de monitoramento 

mínima para Saúde da Família dentro do território”, com um rol mínimo de 

indicadores que pudessem ser trabalhados com as equipes, refletindo sobre “onde nós 

estamos, aonde queremos chegar gradativamente, pra que eles se tornem um pouco 

mais independentes, e que saibam planejar. O planejamento deles fica muito no campo 

das questões mais imediatas, e não a longo prazo”.  

 

3.3. Dispositivos apropriados pela SMS para melhoria da relação entre equipes do 

PSF e a população 

 

Neste período, após a expansão do PSF, identificamos um investimento da 

Secretaria para qualificação das práticas dos profissionais nas USFs, impulsionado 

pelos problemas crescentes entre as equipes e a população. Um dos sinais mais 

flagrantes destes problemas eram as filas formadas na porta das Unidades de Saúde, 

fruto de certa organização do processo de trabalho das equipes, com marcações de 

consultas semanais, mensais, etc., sem espaço para atendimento da demanda 

espontânea. Percebeu-se um distanciamento entre equipes e comunidades, uma falta de 

escuta dos profissionais em relação às necessidades da população, com constantes 

queixas de usuários e conselheiros.  

A partir principalmente do contato de membros da gestão com o “ferramental” 

da Política Nacional de Humanização no ano de 2006, foram incorporados pela 

Secretaria de Saúde diferentes dispositivos para aprimoramento do processo de trabalho 

das equipes do PSF, visando aproximar equipes e comunidades. Alguns destes 

dispositivos foram:  

 O acolhimento e a co-gestão, diretrizes da Política Nacional de Humanização do 

SUS que se configuram, ao mesmo tempo, como dispositivos práticos e base 

teórico-metodológica para discussão das práticas em saúde;  

 A metodologia da Ouvidoria Coletiva, que propõe a realização de fóruns/ reuniões 

locais com profissionais do PSF, lideranças comunitárias e população, para 

discussão dos problemas comunitários;  

 A metodologia da Terapia Comunitária, que promove rodas de conversa entre as 

equipes e a população nas Unidades de Saúde da Família, formando espaços para 

escuta do sofrimento e dificuldades enfrentadas pela comunidade;  
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 A realização de um Fórum sobre Álcool e Outras Drogas, como forma de ampliar 

este debate e promover articulações entre os serviços de saúde e outros setores no 

município.  

Alguns dos dispositivos incorporados pela SMS contavam com um “respaldo 

institucional” no SUS, como a Política Nacional de Humanização e a Política de Álcool 

e Outras Drogas, e outros surgiram advindos de experiências em serviços de atenção 

primária e de pesquisas acadêmicas, como a Terapia Comunitária e a Ouvidoria 

Coletiva.  

Antes do “encontro” da gestão da SMS com a Política de Humanização em 

2006 – que fez deslanchar a procura por novos dispositivos para aproximação entre as 

equipes e a população –, houve uma experiência inicial em 2004, para constituição de 

conselhos gestores nas USFs, com participação das equipes e da população atendida, 

que, no entanto, não foi muito a frente.  

No CMS, foi colocada em pauta a proposta de portaria do conselho gestor nas 

USFs (Atas de 03/03/2004 e 17/03/2004), tendo sido discutida, sobretudo sua 

composição, e aprovada por unanimidade. Em uma das entrevistas, falou-se da tentativa 

de montagem do conselho gestor em uma USF, que segundo GT_1,  

“foi terrível. A comunidade falou: „é a primeira vez que eu tô vendo a doutora aqui‟, 

„não conheço a doutora‟, „não imaginava que a senhora era assim‟; foi um susto, a 

gestão ficou chocada. (...) Essa aproximação comunidade e equipe é árdua, a 

proximidade dá intimidade, direito a falar e ouvir coisas; no município é muito difícil.” 

(GT_1) 

O conselho gestor surgiu como uma tentativa de construir e manter o diálogo 

aberto entre as equipes e a população. Após esta tentativa, a primeira inspiração e 

sustentação teórico-metodológica mais consistente incorporada pela SMS Itaboraí, foi 

com a Política Nacional de Humanização, com ênfase nas diretrizes do acolhimento e da 

co-gestão. A humanização no atendimento médico e o acolhimento aos usuários nas 

USFs já tinham sido apontados no CMS na reunião de 21/07/2004, mas só ganharam 

força no ano de 2006. Neste ano, foi formada a Equipe de Supervisão Conjunta, com 

supervisores do PSF e coordenadores de programas, que teve o objetivo de ampliar e 

qualificar o acompanhamento das USFs por parte da equipe de gestão, fazendo-o de 

forma mais aprofundada e contínua por um grupo ampliado de supervisores. 
10

 

                                                           
10

 As observações sobre a Supervisão Conjunta, e os dispositivos mencionados neste período foram feitas 

de acordo com relatos e observações de estágio da pesquisadora neste período, que acompanhou a Equipe 

de Supervisão Conjunta, e participou das capacitações em Ouvidoria Coletiva e do Fórum Álcool e 

Drogas. 
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Para ampliação do acompanhamento da rede do PSF, foram criadas estratégias 

de aproximação entre o nível central e as equipes, dentre as quais: visitas semanais às 

USFs; criação de um Boletim Informativo trimestral da Atenção Básica de Itaboraí; 

utilização dos dados gerados pelos sistemas de informação, especialmente o SIAB, pela 

Equipe de Supervisão Conjunta.  

As reuniões da Supervisão Conjunta se constituíram como espaço privilegiado 

para reflexão acerca do processo de implementação e dos desafios do Saúde da Família. 

Também neste momento, foi produzido um vídeo sobre o ônibus “Circular Saúde”, que 

expressou a incorporação da proposta de humanização da rede de atenção municipal, 

que partiu da reorganização da porta de entrada do Hospital Municipal Desembargador 

Leal Júnior (HMDLJ). 
11

  

A partir dos Relatórios de Gestão de 2006 a 2008, foi possível identificar 

práticas de humanização que foram trabalhadas nos seguintes serviços: HMDLJ, 

Policlínica de Especialidades e Posto de Saúde Milton Rodrigues. O trabalho nestes 

serviços foi prioritariamente para implementação do acolhimento nas portas de entrada, 

para atendimento, orientação e encaminhamento dos usuários de acordo com o critério 

de gravidade, redirecionando-os às suas USFs. No caso do Posto Milton Rodrigues, este 

continuava recebendo e atendendo os usuários do SUS que não eram cobertos pela ESF 

(Fonte: Relatório de Gestão 2007). 

No âmbito do PSF, o trabalho com a PNH se configurou em duas frentes 

prioritárias de atuação: no âmbito da gestão, com o exercício da co-gestão, em reuniões 

periódicas da equipe de gestão da SMS e da Equipe de Supervisão Conjunta; e na 

assistência, com a implementação do acolhimento e classificação de risco em algumas 

Unidades, concomitante à realização de reuniões semanais dos supervisores com as 

equipes de PSF e apoio na reorganização da porta de entrada das Unidades.  

A co-gestão e o acolhimento traduziram-se em dispositivos concretos nas 

USFs, que tinham como foco: a organização da porta de entrada, através do 

acolhimento e da agenda aberta pela manhã, de modo a flexibilizar as agendas; e o 

modo de funcionamento das equipes, ao buscar uma periodicidade de reuniões e 

discussões coletivas sobre o funcionamento da USF, seus problemas e possíveis 

soluções. 

                                                           
11

 Foi encontrada uma notícia sobre uma roda de conversa no Fórum Social Mundial (2009) em torno do 

vídeo “Ação Circular Saúde”, que conta a experiência com a Política de Humanização em Itaboraí. Fonte: 

http://redehumanizasus.net/4550-videos-do-humanizasus-atraem-participantes-do-forum-social-mundial, 

acessado em 28 de março de 2011.  

http://redehumanizasus.net/4550-videos-do-humanizasus-atraem-participantes-do-forum-social-mundial
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 A proposta de mudança na porta de entrada do PSF iniciou-se com um projeto 

piloto na USF de Nova Cidade, com o objetivo de implementar a livre demanda pela 

manhã,  mantendo o agendamento de consultas à tarde, para os grupos prioritários, 

hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças, etc. Esta experiência foi registrada no 

Relatório de Gestão 2006, já com apontamento de expansão das práticas de 

humanização para as demais USFs, fato que se concretizou em 2007 com a realização 

da I Oficina de Humanização na Atenção Básica - “Acesso para todos”, em que 

participaram 11 equipes de 7 USFs, das 32 existentes (Fonte: Relatório de Gestão 

2007). 

A partir desta I Oficina, formaram-se duplas de supervisores para acompanhar 

cada uma das sete USFs, buscando implementar o acolhimento e a agenda aberta e 

fomentar espaços de discussão coletiva com as equipes. Ao mesmo tempo, a Equipe de 

Supervisão Conjunta exercitava a co-gestão nos encontros periódicos em reuniões e 

também nas salas e corredores da SMS; foi preciso um trabalho interno de integração na 

SMS para realizar esta proposta nas Unidades. 

Após o início da intervenção da Supervisão Conjunta, a orientação para as 

equipes era de que o atendimento não deveria mais ser feito através da distribuição de 

números, da formação de filas, deveria ser de acordo com as necessidades e demandas 

da população (GT_1), incluindo atendimento à demanda espontânea.  

Segundo GT_1, a relação da Supervisão com as equipes no início foi um “bater 

de frente”: as equipes colocando suas regras, horários, protocolos, dificultando o 

trabalho de acolhimento. Sobre a relação entre supervisão e equipes, segundo GT_2, 

“era num primeiro momento bem desgastante, porque eles [equipes] acabavam 

querendo colocar em você a solução... a mesma coisa que a população fazia com eles 

(...) eles achavam que eu tinha que ser a solução para os problemas deles”. De acordo 

com GT_2, “o relacionamento entre a equipe precisa ser trabalhado”, e a respeito de 

sua atuação como supervisor, ele disse: 

“Era um momento muito rico, onde você aproveitava ali pra tentar fazer com que 

aquela equipe se relacionasse um pouco melhor, porque você vinha de fora e podia 

botar o dedo nas feridas, coisa que às vezes lá dentro eles não conseguiam fazer muito, 

ficavam um pouco melindrados uns com os outros; (...) era um ganho você de fora estar 

ali.” (GT_2) 

 GT_3 relatou a experiência em uma USF após a Oficina de Humanização, em 

uma comunidade bastante populosa, e disse que na época a equipe não sabia como 

reorganizar o fluxo: “tinha uma fila enorme, as pessoas não conseguiam atendimento, 

tinha uma grande dificuldade de atender. (...) Com a capacitação começou a mudar. 
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Um supervisor falou: „vocês não podem ser reféns da comunidade‟”. Segundo GT_3, 

no primeiro dia de acolhimento, “a porta ficou lotada” e a equipe desesperada tentando 

fazer o que fosse possível, e depois a equipe percebeu que “o trabalho aumentou, mas 

ficou muito mais qualificado; a comunidade ficou menos insatisfeita” (GT_3). 

Após as experiências iniciais nas USFs da I Oficina, e com o projeto de ampliar 

o acompanhamento da Supervisão Conjunta para todo PSF, foi realizada a II Oficina de 

Humanização na Atenção Básica em 2008, alcançando 100% das equipes capacitadas 

(Fonte: Relatório de Gestão 2008). Este foi o terceiro e último momento da Supervisão 

Conjunta, após o primeiro do “projeto-piloto” e o segundo com as duplas de 

supervisores nas Unidades que participaram da I Oficina.  

Na II Oficina, participaram as 33 equipes que não haviam passado pela I 

Oficina, e a partir de então foi designado um supervisor para cada Unidade de PSF, e 

alguns supervisores ficaram com mais de uma USF para acompanhar. Neste momento, 

já havia insuficiência de recursos humanos para a Supervisão Conjunta, e com a 

iminência de uma mudança de gestão, não havia clareza quanto aos rumos que iria 

tomar esta Equipe.  

Junto às experiências com a Política de Humanização, outros dispositivos 

foram reconhecidos e levados para Itaboraí para contribuir com o aperfeiçoamento da 

formação dos profissionais do PSF, na dimensão subjetiva e coletiva do cuidado à 

população. Alguns dos dispositivos foram: treinamentos das equipes na metodologia da 

Ouvidoria Coletiva (OC); participação de profissionais do PSF no curso de Terapia 

Comunitária (TC) oferecido para os municípios da Região Metropolitana II; realização 

de um Fórum sobre Álcool e Outras Drogas. 

No Curso de Terapia Comunitária foi feita uma seleção com os profissionais do 

PSF, e 20 deles foram contemplados para fazer o curso, que demandava tempo e 

disponibilidade para os encontros. As capacitações em Ouvidoria Coletiva aconteceram 

com todos os profissionais do PSF, e foram divididas em três momentos distintos, com 

atividades de sensibilização das equipes, de levantamento dos principais problemas 

enfrentados nas comunidades cobertas pelo PSF e de elaboração de uma proposta de 

Ouvidoria Coletiva para o município.  

O CMS foi informado das Oficinas de Humanização (Atas de 29/05/2008, 

19/06/2008, 10/07/2008 e 14/08/2008), do Curso de Terapia Comunitária, das 

capacitações em Ouvidoria Coletiva (Atas de 19/06/2008, 10/07/2008, 14/08/2008 e 

09/10/2008) e do I Fórum sobre Álcool e Outras Drogas (Ata de 28/08/2008). Este 

Fórum foi mencionado pela novidade que trouxe ao abordar um tema tão importante na 
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saúde pública e, ao mesmo tempo, tão pouco discutido que é o alcoolismo e a adição. O 

evento contou com a participação de profissionais da Saúde Mental, do PSF, do 

Hospital, Policlínica, profissionais da gestão, tendo sido um espaço ampliado de 

discussão sobre o assunto. 

O investimento nestes dispositivos refletiu um interesse da gestão em qualificar 

as equipes do PSF para lidar com a população, escutá-la, utilizando outras formas de 

cuidado no cotidiano do trabalho. Esta foi uma das marcas importantes do final deste 

período, que expressou o desejo de avançar não só na estrutura física da rede, mas na 

qualificação dos profissionais que fazem com que ela aconteça de fato. 

 

4. Rede de Serviços e Ações Programáticas 

 

4.1. Rede de serviços de saúde 

 

 A rede de saúde instalada no município de Itaboraí foi ampliada e incrementada 

neste período, concomitante ao fortalecimento do PSF. Como consta no Plano 2005-

2009, a construção da rede pública assistencial foi uma prioridade do governo 

municipal, visando responder “mormente pelas ações de atenção básica, com referência 

integrada e fluxos estabelecidos para o segundo e terceiro nível”. Como suporte às 

ações do PSF, o HMDLJ e a Policlínica de Especialidades “respondem às demandas 

originadas do primeiro nível de atenção da rede municipal de saúde” (Fonte: Plano 

2005-2009). No entanto, as relações e articulações entre os serviços e níveis do sistema 

ainda demandam grande investimento da SMS Itaboraí para melhoria do atendimento à 

população.  

No Plano Municipal 2005-2009, foi apresentado o aumento da realização das 

ações básicas pela rede pública e também dos procedimentos especializados, 

especialmente “após a inauguração da Policlínica de Especialidades Francisco Nunes 

da Silva, no segundo semestre de 2002”, que teria função de dar suporte especializado 

às equipes do PSF. Foi colocado no Plano como uma meta a garantia de que no mínimo 

65% das vagas de consultas e exames existentes na rede SUS Itaboraí fosse para 

usuários adscritos ao PSF.  

Foram estabelecidas metas para implementação dos cuidados na atenção 

especializada, ambulatorial e hospitalar, com vistas à ampliação das ações na Policlínica 

(consultas e exames) e no HMDLJ (atendimentos de urgência e emergência, 
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internações, partos, UTI, exames, implantação de Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar) (Fonte: Plano 2005-2009). 

Além disso, foi implementado o Serviço Móvel de Atendimento às Urgências 

(SAMU), com duas equipes para assistência na Unidade de Suporte Avançado e na 

Unidade de Suporte Básico (Fonte: Relatório de Gestão 2005). No CMS, em 2004, foi 

feita uma apresentação sobre o SAMU e, dentre outros assuntos, houve apontamento 

sobre a necessidade de capacitações das equipes de PSF e equipamento das USFs para 

situações de urgência (Ata de 28/04/2004). 

No Conselho de Saúde, foram discutidos alguns assuntos relacionados à 

organização dos serviços da rede, dentre os quais: problemas na marcação das consultas 

para especialidades e de exames (Ata de 28/04/2004); demora na marcação de 

cardiologista devido ao aumento da demanda, e necessidade de capacitar os médicos das 

unidades básicas para o atendimento da hipertensão (Ata de 03/05/2004); falta de 

medicamentos devido ao aumento dos atendimentos na rede (21/07/2004); falta de 

articulação e necessidade de integração entre PSF, HMDLJ, Policlínica, Posto Milton 

Rodrigues (Atas de 28/04/2004, 01/03/2007 e 25/04/2007). 

A relação entre os serviços e níveis do sistema foi tema bastante discutido e 

comentado no Conselho, especialmente os problemas de demora nas marcações de 

consultas e exames e das filas de espera. Foi ressaltado em alguns momentos, o 

aumento da demanda da população por atendimentos nos serviços após a implantação 

do PSF, sendo necessária a organização simultânea da rede; com as USFs no território 

foi crucial a estruturação dos outros níveis da rede, para dar suporte ao trabalho 

desenvolvido pelas equipes.  

Em relação ao setor privado credenciado ao SUS, consta no Plano 2005-2009, a 

meta de realizar 100% da programação dos serviços contratados da rede privada 

credenciada ao SUS em Itaboraí, o que foi realizado pela Subsecretaria de 

Planejamento, de acordo com os Relatórios de Gestão 2005 a 2008.  

Foi perceptível o investimento da gestão para fortalecimento da rede própria e 

articulação dos serviços, frente às demandas e queixas de usuários, bem como dos 

conselheiros, em relação à fragmentação dos serviços. Ainda assim, permanecem 

problemas na relação entre as USFs, a Policlínica, o Hospital e outros serviços, e parece 

ser necessário o estreitamento da comunicação entre os profissionais dos diferentes 

serviços, para assim conduzir melhor os usuários pela rede, para que eles sejam 

atendidos de acordo com suas necessidades em cada momento.  
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4.2. Ações Programáticas  

 

Em relação às ações programáticas desenvolvidas no município, foi estabelecido 

como meta no Plano 2005-2009, a implementação e manutenção dos programas de 

Hipertensão, Diabetes e Tuberculose com descentralização das ações para 100% das 

equipes de PSF, e do programa de Hanseníase para 10% destas equipes, número 

posteriormente ampliado. De acordo com os Relatórios de Gestão de 2005 a 2007, as 

ações dos programas foram descentralizadas para as equipes do PSF e estas foram 

capacitadas pelas coordenações dos programas e pela equipe de supervisão. 

O programa de Saúde Mental também foi pautado no Plano 2005-2009, com 

uma ação de “promover a desospitalização de pacientes com transtornos mentais 

severos e persistentes, através da implementação do CAPS Pedra Bonita”, tendo como 

metas para 2005 o acompanhamento dos pacientes assistidos pelo CAPS e o controle da 

dispensação de medicação psiquiátrica. Na Programação para 2006, foi acrescentada a 

meta de implantação do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI), tendo sido 

aprovado pelo Conselho o projeto do CAPSI João Caetano na reunião de 20/04/2006. 

O programa de Saúde Bucal foi ampliado de maneira diferenciada em relação 

aos outros programas, com metas para introdução de equipes em Unidades do PSF em 

2005 e a implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas em 2006 (Fonte: 

Plano 2005-2009). Em 2004, discutiu-se e aprovou-se no CMS a implantação de 

equipes de saúde bucal no PSF, que seriam instaladas em USFs que tinham espaço 

físico para tal (Ata de 23/08/2004, 15/09/2004 e 20/10/2004), e em 2005, o Programa de 

Saúde Bucal foi reforçado com a aquisição de um odontomóvel (Ata de 01/06/2005). O 

Centro de Especialidades Odontológicas, previsto para 2006, não foi implantado “em 

decorrência da insuficiência de recursos para execução desta meta” (Fonte: Relatório 

de Gestão 2006).  

 

*** 

 

 O esforço de ampliação e estruturação da rede teve resultados e reconhecimento 

externo, do estado, do Ministério da Saúde e mesmo de organismos internacionais, com 

destaque para as ações de controle da tuberculose no PSF. “A Atenção Básica começou 

a ter um papel muito diferenciado, não só aqui no município, mas no Brasil (...) receber 

prêmios, premiações, em vista da tuberculose, que conseguiu mostrar muita coisa” 

(GT_5). 
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Neste período, a maioria dos profissionais do PSF tornou-se estatutária, 

inclusive os ACS: a lei de efetivação dos agentes comunitários foi considerada um 

marco, tendo sido aprovada na câmara dos vereadores. GT_5 ponderou que existem 

alguns problemas gerados pela estabilidade garantida, mas que foi positivo devido à 

possibilidade de dar continuidade ao trabalho construído.  

A rede básica de saúde no final deste período estava constituída por: 33 

Unidades de Saúde da Família; 5 Unidades Básicas de Saúde; 2 Postos Avançados de 

PSF; o Posto de Saúde Milton Rodrigues (Fonte: Relatório de Gestão 2008)
12

. Algumas 

questões começaram a estar mais presentes do meio para o final da gestão, a partir de 

2006, relacionadas ao processo de trabalho das equipes do PSF. Para refletir sobre estas 

questões, foi estratégica a contribuição da academia na educação permanente (GT_5), 

fornecendo conceitos e instrumentos para despertar as equipes da SMS e das Unidades 

de Saúde da Família para discussão do seu trabalho.  

Nesse sentido, as diretrizes e os dispositivos da Política Nacional de 

Humanização refletem bem a metodologia e as experiências propostas pela equipe da 

SMS naquele momento: o exercício da co-gestão, de compartilhar saberes e 

experiências para melhor gerir o processo, tanto da equipe da SMS, quanto das USFs; a 

reflexão e prática do acolhimento nos serviços da rede, com vistas à ampliação e 

qualificação do acesso da população ao SUS; o investimento na clínica ampliada, nos 

contatos e articulações entre supervisores do PSF e destes com as equipes, aumentando 

de fato “a superfície de contato” entre gestão e atenção.  

Vemos que neste período houve um investimento na incorporação de 

dispositivos que pudessem ampliar o acesso da população aos serviços e a escuta dos 

profissionais para suas necessidades. Como colocado anteriormente, torna-se necessário 

para concretização do direito à saúde uma aproximação entre os princípios doutrinários 

do SUS – que dizem o que fazer – e modos e formas de realizá-los nos serviços – o 

como fazer. Consideramos que este foi o momento em que houve maior aproximação 

entre os princípios da universalidade, igualdade, integralidade e modos possíveis de 

garantir sua efetivação nos serviços, especialmente no PSF. 

 

 

 

                                                           
12

 Anexo 10 – Rede de serviços de saúde, 2008 (pg. 268).  
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d) 2009 a 2010: Instabilidade na Secretaria Municipal de Saúde e 

pistas sobre o funcionamento do Programa Saúde da Família 

 

Considerando que este é um período ainda muito recente, existem grandes 

limitações para caracterizar suas particularidades, tanto por ter poucos registros do 

trabalho desenvolvido, quanto pelos informantes entrevistados estarem ainda vivendo o 

momento presente, o que dificulta uma análise mais distanciada do contexto geral. Ao 

falar sobre a “reescrita contínua da história”, Reis (1999) traz a noção de “tempo 

quente”, que parece ser interessante para refletir sobre as limitações na análise deste 

último período. 

“Os contemporâneos estão imersos no tempo vivido e têm dificuldade para ascender a 

um tempo pensado, à reflexão sobre o seu próprio vivido. A história não é transparente 

e não se deixa interpretar imediatamente, enquanto é vivida, embora o contemporâneo 

não esteja impedido de fazer reflexões imediatas ainda em seu „tempo quente‟. No 

entanto, o olhar do contemporâneo se deixa iludir pelo brilho e barulho de 

personalidades, gestos, ações e discursos. É somente com algum distanciamento, 

apenas no final do dia vivido, que o seu sentido pode ser interpretado.” (Reis, 1999, p. 

7) 

Levando em conta tais considerações, este parece ser um período de transição, 

ainda nebuloso, considerando também o impacto da implantação do COMPERJ em 

andamento no município, e os desdobramentos políticos resultantes da dinâmica 

eleitoral.  

O marco inicial deste período foi 2009, considerando a mudança de prefeito 

neste ano e a entrada de uma nova equipe de gestão na Secretaria Municipal de Saúde, 

que passou por momentos de muita inconstância, sob o comando de cinco diferentes 

secretários ao longo de 2009 e 2010. A mudança abrupta da equipe de gestão que vinha 

conduzindo a política de saúde municipal nos últimos oito anos gerou instabilidade 

tanto na SMS quanto nos serviços, e de acordo com o que foi relatado e observado 

durante a pesquisa, as equipes e unidades de saúde começaram a apresentar sinais de 

desgaste, tendo mais problemas de funcionamento e demandando cada vez mais 

investimento para sua recuperação. 

 

1. Atividades do Conselho Municipal e sinais da instabilidade na SMS 

 

A instabilidade do processo de trabalho na SMS a partir de 2009 pôde ser notada 

nas atas do Conselho Municipal de Saúde, que registrou a passagem de quatro 
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secretários em 2009 e 2010. A primeira mudança de secretário aconteceu no dia 

seguinte à reunião do CMS de 19/03/2009, tendo sido registrada em ata. A maior parte 

das reuniões no ano de 2009 aconteceu para resolução de assuntos específicos, contando 

com apenas um ponto de pauta, tais como: a contratação de carros para transporte de 

pacientes em tratamento (Ata de 23/03/2009), a compra de leite para uma criança 

alérgica (Ata de 21/05/2009), a solicitação de medicamentos para uma paciente (Atas de 

18/06/2009).  

 Na reunião de 16/07/2009, falou-se da desatualização das atas das reuniões 

anteriores do CMS, e podemos ver isto como um sinal da descontinuidade entre as 

gestões. Nesta mesma reunião, um conselheiro questionou a utilização dos recursos pela 

SMS, a desatualização na prestação de contas e que nenhum balancete havia sido 

apresentado até então. Foi falado pelo presidente do Fundo Municipal de Saúde sobre a 

transição do governo, e de como não estava sendo um processo fácil, com carência de 

profissionais inclusive no Fundo, por isso a falta dos balancetes (Ata de 16/07/2009).  

 A reunião de 19/11/2009 já contou com a presença do terceiro secretário de 

saúde em 2009, que falou da mudança na “sistemática de trabalho”. Houve um debate 

sobre a manutenção do contrato com a OSCIP que já trabalhava com a SMS para 

contratação de recursos humanos ou a implantação de uma O.S. (Organização Social) 

no município, proposta enfatizada pelo novo gestor. Na reunião seguinte, última de 

2009, foi feita a apresentação, discussão e deliberação sobre a implantação da O.S., que, 

após intensa discussão, foi aprovada pelo CMS (Ata de 14/12/2010).  

Em março de 2010 aconteceu a VIII Conferência Municipal de Saúde, processo 

que será comentado em seguida. Na reunião de 20/05/2010, já havia acontecido a 

terceira mudança de gestor, e em 17/06/2010, foi mencionado que a SMS estava 

passando por um processo de consultoria, e que era preciso melhorar os “pontos 

críticos”. Tal processo foi instalado com a entrada da quarta secretária de saúde, e foi o 

momento em que se iniciou esta pesquisa. GT_2 comentou sobre a equipe de 

consultoria que estava trabalhando no município, e da necessidade colocada por esta de 

escrever as rotinas de trabalho dos setores da SMS.  

Na reunião de 19/08/2010, foi apresentado e aprovado o Plano Plurianual 

Municipal 2010-2013, e em 26/08/2010, o Relatório de Gestão de 2009. Mesmo tendo 

sido aprovado, destacamos a fala de um conselheiro que expressou sua insatisfação com 

o trabalho realizado pela SMS em 2009: 

“Gostaria que a execução dos trabalhos da gestão de 2009 tivesse sido melhor, 

questionando que foi um desastre. Faltaram medicamentos simples da base, houve 
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falhas gravíssimas na dispensação de medicamentos, foi a destruição da rede básica de 

saúde, PSF; desmotivação dos funcionários (...) Este é o relatório que temos, ele em si 

já mostra nos gráficos e nos indicadores como a Saúde teve um mau desempenho no 

ano de 2009.” (Ata de 26/08/2010) 

Neste momento, foram feitas críticas duras em relação ao funcionamento do PSF 

e à condução das políticas, o que ficou evidente na desmotivação e mau desempenho 

dos profissionais nos serviços. O ano de 2010 terminou com a posse do quinto 

secretário de saúde em dezembro.  

 

1.1. VIII Conferência Municipal de Saúde 

 

 Neste período, aconteceu a VIII Conferência Municipal de Saúde, que começou 

a ser preparada ainda no ano de 2009, tendo sido marcada na reunião do CMS de 

09/07/2009 para outubro do mesmo ano, e teve seu regimento interno discutido e 

aprovado em 13/08/2009. Nas reuniões de 29/09/2009 e 07/10/2009, reuniu-se a 

Comissão Organizadora da VIII Conferência, e foi feita a relação das entidades dos 

segmentos dos usuários e dos profissionais de saúde aptas para participarem da 

Conferência. Mesmo com estes preparativos, ao final da reunião de 19/11/2009, foi dito 

pelo terceiro secretário de saúde do ano de 2009, recém empossado, que não havia 

dinheiro para custeio da Conferência, o que adiou sua realização para março de 2010, 

como aprovado na última reunião do ano (Ata de 14/12/2009).  

 A VIII Conferência de Saúde aconteceu em março de 2010, e o CMS ficou sem 

se reunir nos meses de março e abril, voltando a ter uma reunião somente em 

20/05/2010. O processo da VIII Conferência foi bastante turbulento, com destaque para 

o esforço de alguns conselheiros para que a Conferência acontecesse e grande conflito 

com o gestor que ocupava a SMS naquele momento. 

 

2. Pistas sobre o PSF através das atas do Conselho Municipal de Saúde 

 

Após a ampliação do PSF a partir de 2002, o ano com menos discussões sobre o 

Programa foi o de 2009: de 17 reuniões do CMS, apenas três delas mencionaram a 

Atenção Básica/ PSF. Em 19/02/2009, houve uma solicitação de um conselheiro para 

que nas reuniões estivesse presente alguém da equipe do PSF, “para falar sobre o 

andamento do trabalho nas unidades” (Ata de 19/02/2009). Possivelmente, esta 

demanda pela presença de alguém da Coordenação do PSF no Conselho aponta naquele 
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momento a ausência e/ou desorganização da equipe da Atenção Básica/PSF no início da 

nova gestão.  

Em 16/07/2009, havia um ponto na pauta do CMS sobre a implantação do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, que, no entanto, não foi discutido neste 

momento e nem posteriormente. A instabilidade nos cargos na SMS e nos processos de 

trabalho, fez com que algumas propostas fossem feitas em determinado momento e 

esquecidas no momento seguinte – como foi o caso do NASF –, demonstrando ausência 

de continuidade dos trabalhos.  

Em 2010, foram 15 reuniões no CMS e em 10 delas a Atenção Básica foi 

mencionada, voltando a ser ponto mais freqüente de discussão. Na primeira reunião do 

ano, um dos pontos de pauta foi o processo seletivo para preenchimento de cargo 

público para agente comunitário e agente de endemias, aprovado por unanimidade (Ata 

de 19/01/2010). Foi também aprovada no Conselho a construção de três USFs com 

recursos de um convênio e com o Co-financiamento da Atenção Básica (Atas de 

22/06/2010 e 30/06/2010). 

Em 22/06/2010, falou-se sobre a preocupação com as equipes das novas 

Unidades e da necessidade de realização do processo seletivo, proposta já aprovada no 

Conselho. Foi levantada também a discussão a respeito das três equipes que estavam 

naquele momento na área considerada parte de São Gonçalo, após nova delimitação de 

fronteira entre os dois municípios. Um conselheiro sugeriu que deveria haver uma 

discussão posterior sobre a “redimensionalização” destes postos de saúde (Ata de 

22/06/2010). 

 Na reunião de 21/07/2010, foi discutida e aprovada a realização da 2ª fase do 

PROESF, com uma breve explanação sobre o projeto, relembrando que a 1ª fase havia 

acontecido em 2003. A primeira etapa desta 2ª fase seria de estruturação física das 

unidades, e falou-se que foi produzida uma relação de prioridades de todas as USFs para 

serem atendidas com o PROESF. Em meio a esta discussão, houve críticas quanto ao 

funcionamento do PSF, tanto de conselheiros usuários e profissionais, quanto dos 

gestores. Um dos conselheiros falou 

“da falta de resolutividade que está acontecendo na ponta e que é necessário que se 

estruture as equipes do PSF. Diz que os indicadores estão baixos, e que não podemos 

continuar assim. O problema está grave. E falta comprometimento.” (Ata de 

21/07/2010) 

 Outra fala que destacamos desta reunião foi de uma coordenadora de programa, 

que disse ser necessário “fazer discussões coletivas entre os setores, reuniões regulares 
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para melhor andamento dos trabalhos e que há uma desmotivação com todos os 

funcionários” (Ata de 21/07/2010).  

  Em 04/11/2010, destacamos a apresentação e aprovação no CMS da proposta de 

implantação do conselho gestor nas USFs. Foi falado por um conselheiro que “o 

Conselho Gestor toma conhecimento da realidade do bairro e do trabalho da Unidade 

de Saúde, discute junto com a população usuária a administração e os trabalhos da 

saúde, além de avaliar e propor melhorias necessárias de trabalho nas unidades” (Ata 

de 04/11/2010). 

 Falou-se sobre a composição do conselho gestor nas unidades e a realização de 

conferências locais, para discutir a “função da Unidade de Saúde, problemas com 

acesso das pessoas ao serviço de Saúde” e a função e eleição do conselho gestor da 

Unidade (Ata de 04/11/2010). É importante lembrar que tal proposta já havia sido 

aprovada no ano de 2004, houve uma experiência em uma USF, mas que não avançou 

para as demais. Apesar do contexto desfavorável neste período, vemos que é possível o 

retorno e a construção de tentativas de ampliação da participação popular no PSF, que 

precisam ganhar apoio, consistência e se concretizar nos serviços.  

No ano de 2010 o PSF voltou a ser pauta de algumas reuniões do Conselho, e 

recebeu mais atenção do que no ano anterior, com propostas mais consistentes, como a 

de realização de processo seletivo para agentes comunitários, a de construção de 

Unidades de Saúde da Família e de implantação de conselhos gestores nas USF – ainda 

que estas propostas não tenham acontecido plenamente. 

 

3. Rede de serviços de saúde 

 

Nas atas do CMS, foi possível notar a partir de 2009 um aumento de propostas 

de credenciamento de clínicas e serviços privados ao SUS de Itaboraí. Alguns dos 

serviços apresentados e aprovados pelo Conselho foram: Clínica CDI (tomografia 

computadorizada) (Ata de 19/02/2009); Clínica Neo Baby (radiologia) e Laboratório 

Pablus Grion (Ata de 18/06/2009); Clínica Mais Saúde (Atas de 19/11/2009 e 

25/02/2010); Digitab Serviços Médicos (tomografia computadorizada, mamografia e 

raio-x) e Laboratório de Análises Clínicas Anatomi (Ata de 20/05/2010).  

Em 19/02/2009, na discussão sobre o credenciamento do serviço de tomografia 

computadorizada, alguns conselheiros ressaltaram a necessidade do serviço no 

município, e outros ponderaram se a clínica tinha condições de oferecê-lo. Já em 

19/11/2009, no credenciamento da Clínica Mais Saúde, chamou atenção a concordância 
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da maioria dos conselheiros sobre a “importância e necessidade dos credenciamentos 

com as clínicas”, diferente de um discurso anterior mais voltado para o fortalecimento 

da rede própria.  

Em relação aos serviços públicos próprios, foram feitos questionamentos por um 

conselheiro na reunião de 16/07/2009, quanto à desorganização do Hospital e da 

Policlínica, da dificuldade de acesso físico dos idosos e deficientes, e da recepção da 

Policlínica e das unidades do PSF. Em 19/01/2010, foi mencionada a falta de água para 

os usuários do PSF e do Posto Milton Rodrigues, e também a construção da Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA), que antes seria em Itambi e depois se decidiu por fazê-la 

em Manilha, contrariando a demanda dos conselheiros e também da população do local.  

Em 22/06/2010, foi apresentado o estudo de implantação da Policlínica em 

Manilha, aprovado em 30/06/2010. Na reunião de 21/10/2010, foi apresentada e 

discutida a funcionalidade desta Policlínica, que seria inaugurada no dia seguinte. A 

diretora da Policlínica fez a apresentação, e disse que esta Policlínica “foi construída 

para desafogar a fila de espera dos PSF”, e disse ainda que para composição do quadro 

médico da nova Policlínica foi feita uma reunião com o diretor da outra Policlínica e 

com a direção do Posto Milton Rodrigues (Ata de 22/09/2010).  

 

4. Avaliação da Atenção Básica pelos entrevistados no momento da pesquisa 

 

Destacamos em seguida algumas falas dos entrevistados sobre a situação da 

Atenção Básica no momento em que foi realizada a pesquisa. Para GT_7, as 

transformações mais importantes para o usuário no município aconteceram com a  

“implantação do acolhimento, onde ali ele era identificado, se ele era do PSF, se ele 

não era, e você tinha a referência correta para aquele usuário, pra que ele não ficasse 

como ping-pong, indo e vindo sem a informação correta; hoje isso, principalmente no 

PSF já tá desfeito, isso não acontece mais, mas ainda tem na Policlínica e no Milton 

Rodrigues.” (GT_7) 

GT_5 falou sobre o trabalho feito pela gestão anterior de implementação do 

acolhimento, no Hospital Municipal, nas USFs, na Policlínica, e que “hoje não tem a 

ver com o que foi trabalhado”. GT_3 falou sobre a volta das filas nos serviços, como 

uma expressão das várias mudanças no trabalho, e GT_4 disse que “hoje, o que tem pra 

atender a demanda é muito pouco, a fila de espera é grande”.  

“No governo passado, a gente lutou muito pra acabar com as filas na Policlínica, 

fizemos lá porta de entrada, humanização, classificação de risco. (...) Isso tudo foi pro 

ralo; porque hoje pra marcar uma consulta na Policlínica a fila da voltas e voltas. (...) 
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Isso é muito cruel com as pessoas. São pessoas que precisam, são desinformadas, mas 

que precisam do atendimento.” (CS_2) 

Segundo GT_4, a rede de suporte ao PSF está enfraquecida, e na Emergência do 

Hospital estão casos que poderiam ser atendidos pela rede básica, mas como há 

problemas na ponta, falta de preparo dos profissionais para atender certos casos, os 

pacientes são encaminhados para outros serviços.  

A instabilidade da gestão se refletiu também no funcionamento da ponta, 

inclusive com a rotatividade de profissionais, especialmente médicos.  

“No PSF o que conta é o vínculo; se você não tem vínculo com o profissional, até 

aquela comunidade se acostumar com esse novo profissional, (...) o profissional 

conhecer a comunidade, conhecer as características dessa comunidade, isso demora 

um tempo, e aí o trabalho não anda, aí o trabalho dá passos pra trás.” (GT_3) 

Com a fala seguinte de GT_6, podemos perceber uma ausência dos médicos em 

certas atividades, e uma centralidade e sobrecarga do enfermeiro no andamento do 

processo de trabalho no PSF. 

“Hoje, pré-natal no posto é feito totalmente por enfermeira; muito difícil uma gestante 

passar por um médico no posto de saúde; preventivo a mesma coisa. Acho que o posto 

hoje tem funcionado mais em função do enfermeiro, porque médico é mais pra fazer a 

receita e pra fazer as referências, a maioria.” (GT_6) 

 Segundo GT_6, a falta de preparo e de perfil dos profissionais para trabalhar no 

PSF, faz com que o Programa apresente problemas em seu funcionamento, o que pode 

ser percebido no alto número de encaminhamentos para outros serviços: “a quantidade 

de encaminhamento que chega pra especialista é muito grande” (GT_6). 

Outra grande dificuldade apontada, além do excesso de referências, foi a falta de 

retorno da contra-referência e da “solidão” dos profissionais da ponta que não tem para 

onde encaminhar o paciente. 

“Na realidade essa contra-referência nunca existiu; mas hoje eu vejo mais difícil do 

que antigamente. (...) Muita coisa que é referenciada, a gente sabe que não deveria 

estar na especialidade, que ela deveria ser absorvida pelo médico do PSF.” (GT_7) 

“Pra quê que ele [o paciente] vai pro hospital às vezes pra tratar uma coisa que ele 

pode ser acolhido lá [na USF]? Mas ele não tá sendo acolhido lá por quê? Por causa 

da insatisfação do profissional, muitas vezes o profissional não sabe pra onde mandar, 

não tem, se sente sozinho. (...)” (GT_3) 

 GT_4 disse que o PSF “organiza a rede, dá um pouco da visão da hierarquia no 

sistema de saúde; só que ainda existe muito aquele conflito entre quem tá no hospital e 

quem tá na ponta”. Tal conflito era observado já no primeiro período apresentado (1991 
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a 2000), como em um episódio em que médicos do posto de saúde e do hospital se 

desentenderam em uma reunião do CMS (Ata de 30/10/1996). 

Sobre o acompanhamento das ações das equipes do PSF, GT_2 colocou a 

importância de voltar a acontecer as atividades da Supervisão:  

“Se a gente pudesse investir numa equipe de supervisão de PSF mesmo, pra trabalhar a 

diretriz do Saúde da Família, pra quê que eles estão ali, discutir isso com eles 

periodicamente em reuniões, trabalhar também a questão interpessoal (...) Eles têm que 

ter pra quem falar.” (GT_2) 

 Percebe-se que a equipe de Supervisão do PSF é considerada importante e 

estratégica, não só para as questões técnicas, mas para discussão da diretriz do PSF, do 

papel dos profissionais, das relações entre a equipe e o processo de trabalho. A fala de 

GT_2 de que “eles têm que ter pra quem falar” expressa a necessidade de 

acompanhamento das equipes e do estabelecimento de uma relação de proximidade 

entre os profissionais e a gestão.  

Problemas no funcionamento da Atenção Básica/ PSF foram abordados e 

discutidos desde o início da implantação do Programa, o que pode ser considerado e 

compreendido no contexto mais amplo de implantação do SUS, e no contexto mais 

específico de Itaboraí, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro que enfrenta 

dificuldades e problemas relacionados a sua precária infra-estrutura urbana. Uma 

diferença neste período, de acordo com o relatado, é a falta de planejamento e de 

investimento concreto no desenvolvimento da rede básica, gerando desmotivação nos 

profissionais da gestão e da assistência, prejudicando desta forma o cuidado à saúde da 

população.  

 

e) Pontos positivos e negativos na implementação do Programa Saúde 

da Família segundo entrevistados, no ano de 2010 

 

A implantação do PSF foi considerada por GT_1 como “um caminho sem volta” 

e GT_5 também apontou que a “implantação do PSF veio e ficou”, fazendo referência 

aos postos que funcionavam nas Associações de Moradores em época de eleição. De 

acordo com GT_5, com a estruturação do PSF, foi determinado que os novos postos não 

ficassem nas Associações. Segundo GT_3, a população não tinha acesso à saúde, e hoje 

há o acompanhamento de boa parte da população pelo PSF, o que foi fazendo com que 

as clínicas particulares fossem perdendo espaço: 
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“A gente tinha um monte de clínicas aqui em Itaboraí, que todo mundo dizia „são as 

clínicas particulares as melhores de Itaboraí‟, e (...) quando o PSF foi implantado, elas 

foram aos pouquinhos ficando mal das pernas até se fecharem. (...) Se eu tenho o 

generalista lá na ponta, pra que eu vou pagar um clínico em uma clínica particular, 

que faz um trabalho mal e porcamente com a população, se eu posso dar um 

atendimento de qualidade com uma equipe lá?” (GT_3) 

GT_3 considerou que “o PSF foi um grande empreendimento implantado no 

município”, ainda que esteja aquém do que poderia ser, e levando em conta também o 

crescimento populacional já notado a partir do início das obras do COMPERJ. 

 “A população ficou mais assistida em relação à saúde. O povo pode até reclamar, mas 

eles ficaram tão mal acostumados de ter aquele médico, de ter um enfermeiro, de ter 

aquela coisa do agente tá visitando, que eles agora... acho que se falar que vai acabar 

o PSF, não tem como mais.” (GT_6) 

 Com esta fala, GT_6 reiterou a melhora da assistência e do acesso à população 

aos serviços, opinião compartilhada por GT_7, que falou também da melhoria do 

acesso, ainda que considere que o vínculo devesse ser maior entre equipes e usuários, e 

que nem todas as equipes “dão esse acesso e fazem esse vínculo” (GT_7). GT_4 

também falou sobre o vínculo e a confiança com a comunidade, da possibilidade de 

transformação. Para GT_5, foi muito positiva a implantação do PSF no município, 

sendo necessário considerar que é ainda recente, com nove anos desde sua expansão.  

Uma observação feita por alguns dos entrevistados foi em relação à implantação 

do COMPERJ e o impacto na saúde: “o município vai crescer assustadoramente por 

causa do COMPERJ” (GT_5), e, segundo GT_3, já há uma “explosão populacional, 

com tendência a piorar”. Os efeitos da chegada dos trabalhadores e das famílias ao 

município podem ser percebidos, especialmente no Hospital: 

“Tem os trabalhadores do COMPERJ que já tão trazendo as famílias. Eles têm plano 

de saúde, mas plano de saúde é pra uma consulta; agora emergência é no Hospital, é 

tudo Hospital, o Hospital está abarrotado.” (GT_6) 

Existe assim a percepção de que já está havendo modificações na cidade e em 

sua dinâmica a partir deste empreendimento. As “intervenções políticas” no trabalho 

público foram apontadas por GT_5 como o ponto mais negativo do trabalho no PSF, 

pois a equipe de gestão não estava acostumada a lidar com tais intervenções tão 

diretamente. De acordo com GT_5, a organização do trabalho deveria também ser 

melhorada e GT_2 destacou como ponto negativo a estrutura física das unidades e do 

nível central. GT_4 falou ainda da falta de infra-estrutura para realização de encontros, 

eventos e reuniões com as equipes.  
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 Apesar da necessidade de muitas melhorias, podemos destacar a partir da fala de 

GT_5 realizações importantes, tais como: parcerias realizadas entre a SMS e a 

Secretaria de Educação, de Transportes, e outras secretarias; a ampliação de serviços de 

odontologia; os convênios estabelecidos com UFRJ, UFF, FIOCRUZ, tornando Itaboraí 

um campo procurado por universidades, dando visibilidade para o município (GT_5).  

 Além disso, CS_2 destacou como pontos positivos: o aumento da cobertura de 

vacina; maior conhecimento das equipes sobre a população; o aumento da cobertura de 

pré-natal; aumento da cura em pacientes com tuberculose; a realização de capacitações; 

realização de puericultura; a criação da Policlínica. Como pontos negativos, CS_2 

apontou a falta de médicos no PSF, a falta de referência e contra-referência, as filas, e a 

falta de comunicação e de intersetorialidade. 

GT_1 colocou como ponto positivo no nível central, as redes construídas entre 

os programas, de saúde da mulher, da criança, de tuberculose, de hanseníase, saúde 

mental etc. “Os programas aprenderam a se falar” (GT_1). Em relação à Policlínica, 

GT_1 considerou que esta conseguiu se organizar como suporte para a Saúde da 

Família, mas que há necessidade de ter mais profissionais, mais exames, e retorno da 

contra-referência. “A porta de entrada é o PSF, mas precisa ser cada dia mais bem 

trabalhada” (GT_1).  

GT_2 e GT_5 consideraram muito positiva a realização do concurso público e a 

fixação de profissionais no PSF, embora GT_2 tenha colocado que alguns profissionais 

que hoje estão no PSF não têm perfil para este trabalho, principalmente médicos. GT_5 

observou também que é preciso selecionar melhor o perfil dos médicos a serem 

contratados, e GT_6 enfatizou a diferença entre “fazer PSF” e fazer ambulatório, e de 

como hoje o atendimento estritamente ambulatorial predomina nas unidades.  

Sobre a Supervisão do PSF, GT_1 mencionou o apoio às equipes nas clínicas 

básicas, dizendo que eram poucos supervisores, mas que eles existiam; hoje não há 

nenhum supervisor técnico, apenas supervisor administrativo: “a equipe grita pelo 

apoio matricial” (GT_1). GT_4 também falou sobre a falta de supervisão técnica do 

PSF, e disse que a supervisão que existe hoje está direcionada para a cobrança e para o 

cumprimento do ponto; GT_4 também falou da falta de retorno das discussões em 

equipe e de comunicação entre os profissionais.  

Sobre os ACS, de acordo com GT_1, falta acompanhamento periódico dos 

mesmos, mas quando é feita uma aposta no trabalho deles, a resposta é positiva – por 

exemplo, a partir da capacitação de hanseníase realizada no inicio do ano de 2010. 

Sobre a questão da ética dos ACS, das informações que circulam sobre a comunidade, 
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GT_2 considerou que “passa o tempo inteiro por isso”, e que é preciso sempre fazer 

essa discussão com os agentes. Em relação à equipe, GT_5 fez uma observação 

importante, dizendo que   

“Só equipes de Saúde da Família, a meu ver, é insuficiente, porque não dá conta; um 

médico, um enfermeiro e um auxiliar, não dão conta, mesmo uma comunidade de 4500 

pessoas, é muita gente; aquelas pessoas todas não freqüentam aquela unidade, mas é 

muita gente. A equipe mínima é muito mínima.” (GT_5) 

Em Itaboraí, aproximadamente 30% da população não é coberta pelo PSF e, de 

acordo com GT_6, “se cobrisse os outros 30% que falta cobrir seria uma excelente 

medida que o governo faria. (...) É muita gente, então é muita gente que às vezes vai 

pro Hospital, vai pra Policlínica e poderia tá sendo assistida num posto de saúde, que 

vai pra fila 3h pra conseguir uma vaga” (GT_6). 

 GT_3 falou que existem muitos problemas, mas ponderou que se não houvesse o 

PSF seria muito pior; ao mesmo tempo, GT_4 considera que hoje os pontos negativos 

pesam mais do que os positivos.  

“A evolução foi notória, porém a gente deu uma regredida agora, a gente andou pra 

trás um pouco agora nessa transição de governo, troca de secretário de saúde.” (CS_2) 

“Em saúde, parar é andar pra trás; nós estamos a andar pra trás, muito, muito...” 

(CS_1) 

Como apontado por outros entrevistados, GT_4 falou que a maioria dos médicos 

que estão hoje no Programa não tem perfil para o PSF, e mencionou ainda os esquemas 

entre os profissionais e a falta de uma pessoa que dê um norte ao PSF depois de tantas 

mudanças na SMS. 

 

*** 

 

A ampliação da Estratégia Saúde da Família em Itaboraí pode ser observada na 

figura no Anexo 11 (pg. 270), que apresenta a porcentagem inicial de 8,5% de cobertura 

do Programa em 2001, com três equipes de Saúde da Família, até a porcentagem de 

77% de cobertura populacional em 2008, com as 45 equipes implantadas.  

 Considerando as referências teóricas apresentadas anteriormente, levantamos 

alguns desafios comuns a Itaboraí e o contexto mais amplo de implementação do PSF, 

tais como: superar o excesso de normatização a ser cumprida pelas equipes (Franco e 

Merhy, 1999); a necessidade de superar a fragmentação da rede assistencial e de 

potencializar a APS como porta de entrada do sistema; a necessidade de garantia do 
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acesso à atenção especializada e de maior integração entre generalistas e especialistas 

(Giovanella et al, 2009); dentre outros. Torna-se importante destacar que há concepções 

e práticas distintas de APS que permeiam os períodos apresentados, relacionadas a 

disputas de interesses entre as esferas pública e privada do sistema de saúde em Itaboraí.  

As concepções em disputa se expressam nas práticas nos serviços, que se tornam 

mais ou menos universalistas ou focalistas dependendo das articulações entre a proposta 

de gestão e sua efetivação na ponta; da comunicação e parceria entre os serviços da rede 

de saúde; da relação e escuta das equipes em relação à população. Para efetivar uma 

concepção e prática universalista de APS, é preciso potencializar estas relações – gestão 

e equipes, PSF e rede, equipes e população – construindo caminhos possíveis de 

organização do SUS, como forma de democratizar de fato a saúde para todos e qualquer 

um.  
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4.2. Produção da informação e conhecimento e práticas de participação 

popular no Programa Saúde da Família em Itaboraí  

 

a) Produção e circulação da informação no Programa Saúde da 

Família em Itaboraí 

 

A produção da informação no Programa Saúde da Família configura-se como 

um dos focos de interesse desta pesquisa e pretende-se aqui, a partir das falas dos 

entrevistados no primeiro momento da pesquisa, esboçar as especificidades desta 

produção em Itaboraí. 

Alguns dos temas recorrentes nas falas dos entrevistados foram: a alimentação 

dos sistemas de informações; os vários sistemas existentes e a fragmentação; a 

necessidade de utilização dos dados para planejamento do trabalho da gestão e das 

equipes do PSF; a importância de qualificação dos profissionais.  

Sobre a importância do registro das informações e alimentação dos sistemas, 

destacamos a seguinte fala: 

“Falta ainda um pouco de sensibilidade pra ver a importância disso pro nosso 

trabalho. Porque não é só convertido em dinheiro, mas também em número, também em 

estatística, pra mostrar o nosso trabalho. Acho que isso é fundamental.” (GT_3) 

A visibilidade do trabalho das equipes para as secretarias municipal e estadual e 

para o Ministério da Saúde foi muito comentada por GT_3, que considera que os dados 

são mais valorizados pela gestão, “pensando mesmo na questão da verba, mas também 

para ver como o município está produzindo”. GT_3 ponderou que a falta de registro do 

trabalho é um problema nacional, e que o SIAB deveria “mostrar a realidade, o que 

realmente acontece”, mas pela dificuldade do registro não funciona desta forma. GT_3 

destacou também como o acompanhamento do trabalho dos ACS pode ser um elemento 

importante para manter atualizadas as informações sobre as famílias cadastradas. 

Para GT_4, o registro das informações é considerado complicado, pois “existem 

muitas folhas, muitos papéis (...), e muitas vezes quando o profissional está atendendo, 

têm muitas pessoas, o registro é feito só no final”. Sobre este excesso de fichas 

necessárias para alimentação dos sistemas de informação, boa parte dos entrevistados 

deu o exemplo do pré-natal, em que várias fichas são geradas a partir de uma única 

consulta: a da produção (SIA-SUS); as fichas do SIS-PRENATAL (cadastro e 

acompanhamento); e a do SIAB. Segundo GT_1, para o preenchimento destas fichas é 
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preciso “tempo e atenção, saber pra onde mandar e quando mandar”, e as informações 

mais fiéis são as do SIA-SUS. 

A existência de diversos sistemas de informação foi abordada por GT_3, que 

falou sobre o desencontro das informações e, ao mesmo tempo, das possibilidades de 

cada banco de dados, que pode ser útil para os profissionais.  

“O grande problema hoje ainda da sistematização é que os dados nunca são casados, 

são ainda muito soltos. Não existe um lugar só (...). Por mais que a gente saiba que o 

SIAB tenha muita coisa, ainda falta muita informação no SIAB, a gente não encontra só 

em um banco. Em contrapartida, eu acho que cada banco desse é muito rico pro 

profissional (...), que pode tirar muita coisa dele.” (GT_3) 

GT_7 falou sobre os dois principais sistemas utilizados pelas equipes de Saúde 

da família, o SIA-SUS e o SIAB, e especialmente das diferenças entre eles:  

“É diferente o período de entrega, as informações também, as faixas-etárias não batem, 

e o período do SIAB é sempre de 21 a 20, e o do SIA-SUS é de 1 a 30. O que a gente tá 

tentando agora no município, é colocar o SIA-SUS no mesmo período do SIAB, já que 

oficialmente o SIAB tem que ser trabalhado nessa data.” (GT_7) 

 GT_7 colocou também o descompasso entre as informações que alimentam os 

diferentes sistemas, que deveriam coincidir, mas que na prática divergem: 

“As equipes não informam toda a produção que realizam, e essa produção também não 

é fidedigna com o SIA-SUS: uma informação chega pra gente pelo SIAB, e outra 

informação pelo SIA-SUS, e quando a gente confronta isso, a gente vê que determinada 

informação vem por um lado e não vem pelo outro, e o ideal era que as duas viessem 

simultaneamente. Se você tem 50 consultas no SIAB, você deveria ter as mesmas 50 no 

SIA-SUS.” (GT_7) 

 Foi relatado, e reiterado por GT_7, esta diferença entre as informações que 

alimentam o SIA-SUS e o SIAB, e que isso depende do profissional, de quais fichas ele 

preenche durante os atendimentos.  

“Depende muito do profissional. Se na hora ele preenchesse as duas fichas 

simultaneamente viria igual, agora se ele preenche só uma, só vem daquela que ele 

preencheu (...) Não dá pro profissional atender todo mundo e no final do dia ele querer 

fazer produção, obviamente ele não vai lembrar, muita coisa se perde (...) Ele tem que 

fazer um a um, não tem jeito, não dá pra fazer por agenda, não dá pra fazer por 

memória.” (GT_7) 

 Aparece aí a importância do preenchimento correto das fichas dos sistemas de 

informação pelos profissionais das equipes de PSF e, ao mesmo tempo, o trabalho e 

tempo que esta atividade ocupa, especialmente quando há muitas pessoas para serem 

atendidas, como destacado anteriormente por GT_4. 



145 
 

 De acordo com Freitas e Pinto (2005), o SIAB é composto por módulos, que 

contém as seguintes fichas: ficha A, que contempla o cadastramento das famílias, com 

dados de escolaridade, condições de moradia, saneamento básico e problemas de saúde; 

fichas B e C, referentes à situação de saúde e acompanhamento de grupos de risco; ficha 

D, que contempla a notificação de agravos e registro de produção. A consolidação dos 

dados é feita através dos relatórios SSA2, SSA4, PMA2 e PMA4, permitindo 

conhecimento da realidade sócio-sanitária da população e avaliação da adequação dos 

serviços de saúde oferecidos. Além disso, as equipes do PSF são cadastradas no SIAB, 

“sendo a base para o repasse dos incentivos financeiros do MS para os municípios” 

(Freitas e Pinto, 2005, p. 549).  

Em Itaboraí, o fluxo das informações
13

 inicia-se com os registros feitos pelas 

equipes de PSF nas unidades, que são consolidados e levados para a SMS através do 

carro da rota (ou pelos profissionais, quando a rota não passa no dia de envio do SIAB), 

para os setores que agregam e alimentam os sistemas de informação, que são os 

seguintes: Coordenação de Sistemas, onde são digitados os relatórios do SIAB; 

Coordenação de Epidemiologia, para onde são enviadas as notificações; o setor de 

Controle e Avaliação, onde são digitadas as produções do SIA-SUS; e Coordenação de 

Vacina, que alimenta o sistema de vacina.  

 Foram citados pelos entrevistados as seguintes fichas e relatórios do SIAB que 

devem ser preenchidos pelas equipes: Ficha A (para cadastro das famílias); Fichas B 

(específicas para gestação, diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase); Fichas D, 

preenchidas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que são consolidadas 

e geram o Relatório PMA2 (contendo consultas por faixa etária; por tipo; exames; 

encaminhamentos; procedimentos; visitas domiciliares); Relatórios SSA2, preenchidos 

pelos ACS a partir do acompanhamento das famílias. Desta forma, cada ACS gera um 

SSA2, e cada equipe de médicos, enfermeiros e técnicos gera um PMA2.  

Na digitação do SIAB na SMS, chegam aproximadamente 400 relatórios por 

mês enviados pelas equipes do PSF (GT_7), e as Fichas D também são digitadas, mas 

não são todos os profissionais que mandam. GT_7 falou que se não há entrega dos 

relatórios do SIAB por alguma unidade na digitação, “fica zerado no sistema”, e é 

passado para a Coordenação do PSF, para que eles cobrem dos profissionais. “Não são 

muitas unidades que não entregam, mas são sempre os mesmos profissionais que não 

entregam, tem que ficar ligando, e não tem como informar depois” (GT_7). 

                                                           
13

 Anexo 12 - Fluxo das informações do SIAB na Estratégia Saúde da Família (pg. 271).  
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Os relatórios do SIAB – PMA2 e SSA2 – começam a chegar na SMS no dia 21 

de cada mês, e atualizações de cadastro podem ser enviadas pela rota qualquer dia. Na 

digitação dos relatórios é feita a atualização do cadastro, a inclusão e exclusão de 

famílias, o registro de óbitos, etc. A partir daí, os dados vão primeiro para a SESDEC e 

depois para o MS. Após a digitação na SMS, ficam arquivadas nas unidades as Fichas 

A, os Relatórios PMA2 e SSA2.  

Além do SIAB, é preciso também alimentar o SIA-SUS através das fichas de 

produção de cada profissional, que são enviadas para a SMS semanalmente pela rota. 

Outros sistemas que devem também ser alimentados pelas equipes são: HIPERDIA, 

SISPRENATAL, Bolsa Família (semestral), Programa de Suplementação de Ferro; API 

(no Setor de Vacina); SINASC, SINAN, SIM (na Coordenação de Vigilância 

Epidemiológica) (GT_7). 

Os critérios para manutenção do financiamento das equipes são a alimentação do 

SIAB com os relatórios PMA2 e SSA2 e equipes completas cadastradas no CNES 

(Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). Apesar de já terem acontecido 

problemas com a saída de profissionais e não entrega dos relatórios por algumas 

equipes, segundo GT_7 nunca houve corte de financiamento do MS para o PSF em 

Itaboraí, pois os problemas conseguiram ser sanados em menos de três meses, que é o 

prazo máximo. 

A falta dos relatórios pode não comprometer o repasse de dinheiro, mas para 

GT_7, compromete a análise interna da SMS: 

“Por exemplo, se o Programa Saúde da Mulher quer saber com relação à coleta de 

preventivo, quem realiza mais preventivo, o médico ou enfermeiro; através do relatório 

eu não tenho como saber, porque juntam as produções. Agora, através da Ficha D, eu 

tenho como saber, quantos o médico fez, se fez, e quantos o enfermeiro fez e se fez.” 

(GT_7)  

Segundo GT_7, “o município resolveu digitar as Fichas D” separadamente, dos 

médicos, enfermeiros, e auxiliares de enfermagem, de forma que se consiga obter as 

informações de produção por cada profissional, e vemos aí um esforço para discriminar 

melhor as informações e utilizá-las no planejamento das ações. Assim, os profissionais 

do PSF devem mandar os relatórios e as Fichas D para a digitação do SIAB.  

“Sendo que tem equipes que mandam dos 3 profissionais, tem equipe que manda de 2, 

tem equipe que manda nenhuma; então o que a gente pede é que a coordenação tenha 

maior cobrança sobre as equipes pra que mandem, porque quando às vezes as 

coordenações solicitam determinados dados, a gente tem como tirar por profissional. 

Por exemplo, a gente sabe que no PSF a maioria das consultas de pré-natal são 
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realizadas pela enfermeira, mas se a gente quiser saber o quantitativo, por essas fichas 

a gente tem como saber.” (GT_7)  

 Outra estratégia utilizada pela gestão para trabalhar melhor as informações 

levantadas pelas equipes foi a criação de uma “Ficha de Controle de Relatório”, que 

permite identificar as famílias que não aparecem discriminadas nos relatórios. Segundo 

GT_7, com este recurso é possível acertar os bancos de dados, se for necessário.  

 “O município criou uma ficha, que a gente chama de Ficha de Controle de Relatório, 

pra que a gente possa tá atualizando esses dados na passagem dos relatórios. Por 

exemplo, se no relatório o agente informou que tem 10 gestantes, através da ficha eu 

consigo identificar aonde estão essas 10 gestantes, em que famílias elas estão. Agora, 

se o agente comunitário não manda essa ficha preenchida corretamente, a gente não 

tem como acertar o banco. Aí a gente solicita que eles venham à Coordenação pra 

tarem fazendo essa atualização com os digitadores.” (GT_7) 

GT_7 disse que a impressão dos relatórios é feita a partir dos sistemas, e a 

análise deve ser realizada pela coordenação e supervisão do PSF. Hoje, não há essa 

dinâmica estabelecida.  

“Teve uma época que até tinha, quando tinham aqueles vários supervisores, a gente 

mandava mensalmente [para as equipes]; o consolidado era impresso trimestralmente, 

e mensalmente tinham os relatórios de produção, pra você tá avaliando, mês a mês o 

que tá acontecendo, se aumentou, se diminuiu, se manteve uma constante.” (GT_7) 

Para GT_7, a melhora do preenchimento das fichas para alimentação dos 

sistemas demanda  

“a conscientização e capacitação dos profissionais, da importância dos dados, de que 

eles preencham essas fichas. Se não tiver uma cobrança do profissional da ponta de 

que ele melhore essa qualidade do dado, não adianta só aqui a gente tentar unificar [os 

sistemas].” (GT_7) 

Pensando sobre a questão da produção de informação no PSF, podemos destacar 

nesta fala a importância do trabalho tanto da gestão – na tentativa de unificar os 

sistemas, reduzir o excesso de fichas –, quanto dos profissionais “da ponta” – no 

preenchimento correto das fichas, entendendo a relevância das informações para o 

acompanhamento das famílias.  

No entanto, ainda hoje, esta troca entre unidades de saúde e a SMS é mal 

resolvida: “a informação que chega no nível central é menor do que o que foi realizado 

nas unidades; seria muito bom se existisse um sistema que unificasse todas essas 

informações” (GT_4). GT_1 falou também sobre a fragmentação entre os sistemas: “os 

sistemas não batem, além de haver perda de informação pelo excesso de fichas a 

preencher.” 
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Foi mencionada por GT_1 uma tentativa feita pelo ex-subsecretário de 

planejamento para unificar todos os sistemas. GT_7 também falou desta tentativa, e da 

atual proposta do município para este problema: 

 “A gente teve um movimento de tentar unificar essas informações pra que eles 

preenchessem menos fichas, mas como eu falei, como as faixas-etárias [do SIAB e do 

SIA-SUS] são diferenciadas não tem como. O que o município tá propondo agora é um 

sistema, onde a gente consiga eliminar algumas fichas e então conseguir um melhor 

aproveitamento da produtividade, pra ambos os sistemas.” (GT_7) 

GT_6 falou também sobre o desencontro de informações que são registradas no 

nível central e nos sistemas de informação, e o que realmente acontece na ponta: “no 

cadastramento das famílias, as equipes de fato levantaram as informações, porém com 

o tempo tornou-se algo automático preencher o SIAB, virou apenas repetição de 

dados”. Em relação ao fechamento mensal do SIAB e a digitação dos dados na SMS, 

GT_6 falou: 

“Antigamente o profissional vinha fechar o SIAB junto com o digitador, que eu acho 

que até atrapalha, mas hoje pra questão de informação eu acho que seria até uma boa 

voltar a fazer isso: o enfermeiro vir fechar o SIAB, mesmo com prazo mais curto, 

porque as informações tão ficando desencontradas. O que a gente tem no relatório hoje 

não é aquilo que tá acontecendo na ponta.” (GT_6) 

GT_6 comentou que a Secretaria de Estado diminuiu o prazo para entrega do 

SIAB, que só dá tempo de digitar e mandar, mas que seria bom que os profissionais das 

equipes voltassem a entregar os relatórios do SIAB na SMS. “Não tem mais aquele 

contato, só quando tem alguma coisa muito exagerada que eles chamam alguém da 

equipe pra rever” (GT_6). 

“Hoje tá tendo tudo mastigado, você tem ali o SIAB, você sabe a quantidade que têm, as 

famílias que têm ali que são cadastradas, e as doenças que aquelas famílias têm; aquilo 

ali volta pro posto, então eu acho que no caso o agente não tá tendo o trabalho de rever 

se aquilo ali tá certo, ele tá se baseando pelo que tá no SIAB (...) Porque eles sempre 

ficam copiando aquilo que tá ali, não tá tendo mais aquele grupo pra discutir, pra 

montar; eu acho que o SIAB agora virou uma coisa mecânica, de repetição de dados.” 

(GT_6) 

De acordo com GT_6, a atualização dos dados do SIAB tem sido feita com base 

no próprio relatório do sistema, e não através do contato dos profissionais com as 

pessoas cadastradas. Ele destaca ainda que hoje está “tudo mastigado”, que já foi feito o 

cadastro inicial e que agora é continuar alimentado o sistema; contudo, atualizar os 

dados se tornou algo mecânico para os profissionais, mera repetição do que já estava no 

cadastro. Em relação ainda à atualização do SIAB, GT_7 falou: 
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“Ela é 89% feita através dos agentes comunitários; alguns não fazem o trabalho deles 

completo, então fica sempre uma margem de erro, mas ele é atualizado, a gente tem 

todo o trabalho de conferência. Mas o que a gente percebe é que precisaria de mais 

capacitação e uma maior avaliação por parte da coordenação de todos esses 

relatórios. Porque a gente produz a informação, mas essa informação tem que ser 

trabalhada, de alguma maneira, ela tem que ser analisada, tem que ser devolvida pra 

ponta. A ponta tem que visualizar, já que eles dizem que trabalham muito. Quando a 

gente vê os dados a gente não percebe isso, então eu acho que esse feedback deveria 

existir.” (GT_7) 

Um ponto crucial foi tocado neste trecho, sobre a utilização e a análise das 

informações pela gestão – especialmente a Coordenação do PSF – e pela “ponta”. Foi 

constatado que as informações são produzidas, mais ou menos fiéis à realidade, e que 

torna-se necessário, portanto, discuti-las, compreendê-las e compartilhá-las com aqueles 

que produzem o registro inicial, que são a base para a manutenção dos bancos de dados. 

Se há discrepâncias entre o informado pelas equipes e o que é feito por elas, é preciso 

um espaço coletivo em que possam ser discutidas as questões relevantes, para melhoria 

do processo de trabalho em saúde e do cuidado à população. 

GT_5 falou da necessidade de supervisão das equipes, “de repassar informações 

das unidades para gerar outras informações a partir dos sistemas”. Para GT_5, era 

preciso cobrar das equipes, e se esperava que depois de algumas capacitações, eles 

“tivessem melhor desenvoltura; algumas [equipes] tinham, outras não”.   

“Eu acho que a gente não teve um bom desempenho em relação a esse feedback com as 

unidades, acho que esse trabalho a gente não conseguiu atingir. Porque eu acho que 

tudo que chegava aqui em relação às unidades, e que era codificado, a gente tinha que 

levar pra trabalhar com eles. Mas a gente também tinha umas pernas que tentavam 

fazer um mundo gigantesco de coisas, mas a gente não conseguia dar conta de todas as 

coisas; talvez se a gente tivesse mais dinheiro, tivesse mais gente trabalhando, talvez 

tivesse atingido melhor essa parte.” (GT_5) 

 Percebe-se no trecho anterior, que o retorno das informações da SMS para as 

equipes do PSF era considerado algo importante, embora faltassem condições mais 

favoráveis para que este processo se desenvolvesse melhor. De acordo com GT_5, para 

um bom desempenho, seria preciso então mais recursos e, especialmente, mais pessoas 

que pudessem atuar na interface entre a gestão e a atenção, no estreitamento da 

comunicação entre a SMS e as equipes, buscando “usar esses dados em benefício 

daquela equipe, daquela comunidade. É ainda uma questão burocrática” (GT_1).  

 A atuação de uma equipe de supervisão no PSF foi falada em alguns momentos 

pelos entrevistados, estando voltada para o fomento de discussões com as equipes, e 

com um olhar especial para as informações geradas por elas.  
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“O ideal era que tivesse uma equipe de supervisão que discutisse na reunião de equipe, 

com toda a equipe, pra tá mostrando olha só: „se você diz que trabalha muito, e a sua 

produção vem muito baixa, então porque ela é baixa?‟ O que o Ministério vê são os 

dados, o Ministério não vê os profissionais na ponta.” (GT_7) 

“A gente não tem essa troca com as equipes, há muito tempo que a gente não tem essa 

discussão de como tá o SIAB dessa equipe.” (GT_3) 

Percebe-se a (in) visibilidade dos trabalhadores, e a importância da produção dos 

dados, especialmente para o Ministério. É possível questionar como se pretende atingir 

uma proposta tão ampla como a do Programa Saúde da Família, mensurando o trabalho 

dos profissionais de saúde especialmente através dos dados que alimentam os sistemas. 

De acordo com Barcellos & Monken, é necessário utilizar “instrumentos que captem a 

existência de características da coletividade”, das redes sociais, dos valores e formas de 

organização da população (2007, p. 227). Vemos aí a possibilidade de agregar aos dados 

quantitativos, informações qualitativas de alta relevância para compreensão da situação 

de saúde da população, ainda que haja um caminho a ser percorrido para uma avaliação 

quantitativa - qualitativa do PSF. 

“É engraçado quando a gente se dá conta que lá em Brasília eles sabem que certo 

profissional é lá daquele determinado lugar, mas que aquele profissional é uma pessoa 

que quase não produz; ela pode ralar de 2ª a 6ª, de 8 às 5hs direto, mas se ela não 

informa, ela não vai aparecer”. (...) “Acho que a produção é um espelho do trabalho.” 

(GT_3) 

Podemos cogitar que a produção, especialmente do SIA-SUS, acaba se tornando 

a principal expressão do trabalho das equipes pela falta de outras formas de avaliar e dar 

visibilidade para seu trabalho. Se considerarmos que essa produção dificilmente condiz 

com o que acontece no cotidiano das unidades, torna-se fundamental um 

acompanhamento mais próximo das equipes, para de fato saber como estão 

funcionando, seus problemas, e apoiar o andamento do processo de trabalho para 

garantir o acesso e cuidado da população. O fato de não existirem coordenadores ou 

chefes nas unidades, fez com que a equipe de supervisão do PSF cumprisse essa função 

tão importante, mesmo com dificuldades e não dando conta de responder a todas as 

unidades.  

Sobre os registros feitos pelos profissionais nas unidades, GT_3 falou de alguns 

tipos: no prontuário, contendo informações individuais e das famílias; no SIA-SUS, 

com os procedimentos realizados por consulta; e nas notificações de casos de doenças 

específicas. GT_3 enfatizou a importância de fazer as notificações para dar visibilidade 

ao trabalho, mostrar que eles “estão de olho”.  
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 GT_3 falou sobre a deficiência nos registros, e a pouca clareza para os 

profissionais da importância da produção, das notificações, etc. Ao mesmo tempo, para 

GT_2, a gestão vem conseguindo utilizar os sistemas e as informações que tem em 

benefício do planejamento. Como expressão disto, GT_2 falou da procura dos 

coordenadores dos programas à Coordenação de Vigilância Epidemiológica. 

“Eles [coordenadores] estão começando a amadurecer para essa questão de que os 

sistemas não estão aí só pra gente botar dados no computador, passar pro estado, o 

estado passar pro Ministério e acabou: eles estão aí pra ajudar no planejamento em 

saúde.” (GT_2) 

Foi falado por GT_5 sobre as informações que estão concentradas na 

Epidemiologia, e da necessidade de “abrir a caixinha”. CS_1 falou também que “o que 

se produz fica fechado em setores.” 

 “Era importante o conhecimento passar, sair daquela sala. Por exemplo, coisas bobas, 

aparentemente bobas, mas não são, que é mais gente ter conhecimento do que mais se 

morre neste município, por exemplo. Poucas pessoas sabem do que mais se morre neste 

município.” (CS_1) 

“O que nos falta hoje é tratar a informação, e nós não conseguimos tratar a 

informação. (...) É preciso de alguém que trabalhe cientificamente todas as 

informações, que repasse cientificamente, que discuta com quem tem de ser discutida e 

quanto mais elas servirem, melhor.” (CS_1) 

“Até tem informação, só que ela não é divulgada.” (CS_2) 

 É perceptível a necessidade de trabalhar e divulgar a informação, e não só 

produzi-la automaticamente, mas dar sentido aos dados produzidos pelas equipes e que 

alimentam os sistemas de informação. Os dados são importantes para análise da 

situação de saúde da população e para planejamento das ações, no nível central da SMS 

e no trabalho das equipes no território. 

 No entanto, ainda hoje a informação e a comunicação se apresentam como 

dificuldades no PSF, tanto a comunicação entre as Unidades, quanto destas com a 

Coordenação do Programa: “PSFs que trabalham perto um do outro não se comunicam, 

não tem uma comunicação amigável, às vezes até se sentem rivais. (...) Piorou muito 

nos últimos dois anos” (CS_2). Além disso, foi feita uma crítica quanto à forma como 

as informações do governo, oficiais, são passadas à população, e à sua concentração ao 

Centro de Itaboraí. 

 “Muitas vezes a informação é passada desta forma, de forma técnica, acadêmica, para 

um município onde as pessoas têm uma escolaridade lá embaixo. Isso tá mudando, mas 

ainda não mudou. (...) É preciso que o governo tenha o cuidado de quando passar a 

informação, passar de forma que as pessoas possam entender, numa linguagem mais 

comum, mais popular.” (CS_2) 
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“No geral, a informação é muito truncada em Itaboraí, sempre foi. Ela fica restrita ao 

1º distrito, ao Centro. Se você não sai de Itambi, de Cabuçu, pra cá, provavelmente 

você não vai saber o que está acontecendo. Ela não tem uma boa divulgação.” (CS_2)  

 Podemos pensar que há certo distanciamento e uso de uma linguagem mais 

técnica na relação entre o governo e à população e, em um âmbito menor, na relação 

entre os profissionais do PSF e a população usuária dos serviços.  As informações, 

mesmo sendo disponibilizadas, podem não ter grande alcance, pois não são trabalhadas 

e, de certa forma, “traduzidas” para que se tornem inteligíveis para qualquer um.  

A produção, discussão dos dados que alimentam os sistemas de informação, e 

sua importância para o trabalho das equipes para o acompanhamento das famílias, 

mostra-se um grande desafio: 

 “Trabalhar o profissional a importância desse sistema para ele mesmo, eu acho que 

esse é o grande desafio pra nós, gestores, equipes; é entender que essa informação 

gerada por nós vai ser um retorno para nós mesmos. Eles não têm essa visão ainda.” 

(GT_1) 

“Uma coisa que a gente percebe aqui no nível central, é principalmente em relação aos 

agentes comunitários, que eles não têm um domínio efetivo do trabalho deles, com 

relação à adscrição de território, com relação a preenchimento das fichas, a 

importância do agente; por mais que já tenham sido feitas n capacitações nesse 

sentido, hoje a gente ainda vê um déficit muito grande.” (GT_7) 

 Os problemas na formação dos profissionais que trabalham no PSF foram 

falados por praticamente todos os entrevistados. Em relação à produção e discussão dos 

dados, GT_1 colocou que ainda não se percebe um investimento quanto a isso na 

academia: 

“A academia ainda não trabalha tanto a importância dos dados, e o estudante está 

preocupado em tratar, como fazer, algo mais imediato, e a questão dos dados acaba 

sendo esquecida, chata, acaba não tendo muitos benefícios. (...) Trabalhar esse 

processo com as equipes é um desafio constante e contínuo.” (GT_1) 

GT_1 chamou atenção para a grande rotatividade dos profissionais no PSF, o 

que dificulta mais ainda o trabalho com as informações. GT_1 falou sobre os ACS, que 

são os profissionais mais constantes, que produzem informação, mas que não são eles 

que as trabalham no nível central. 

“Se conseguir sensibilizar o ACS, que é a peça que fica mais constante é interessante; 

só que quem gera mais essa informação são eles, mas quem trabalha essa informação 

com o nível central nem sempre são eles, mais o médico, enfermeiro, muito mais o 

enfermeiro, que tem uma atribuição gigante.” (GT_1) 

 Outra questão que se torna de extrema importância no atual contexto do PSF em 

Itaboraí é sobre o remapeamento das áreas do PSF, que já estão com o número de 
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famílias muito acima do preconizado. Para este problema, a utilização das informações 

pode ser estratégica, sendo a base para propostas de mudança na configuração das áreas 

e distribuição das equipes no território municipal.  

Segundo GT_7, já existe o levantamento das Unidades que precisam de 

remapeamento com mais urgência, mas seria preciso pedir uma nova contagem às 

equipes, pois já passou muito tempo da primeira re-contagem. Além disso, o início da 

implantação do COMPERJ em Itaboraí fez com que os dados ficassem desatualizados 

muito rápido, devido à migração intensa de famílias para a região, “então essa 

contagem de 2 anos, 3 anos, ela já é deficiente hoje” (GT_7). 

Para o remapeamento das áreas, é solicitado o envolvimento de toda a equipe, 

principalmente dos ACS e do enfermeiro, sendo estipulado um prazo para a equipe do 

Geoprocessamento buscar os dados e produzir o mapa com a nova divisão das áreas e 

micro-áreas. Foi ressaltado por GT_7 que a contagem deve ser feita por quadras, para 

montagem da área desta forma. 

“No remapeamento a gente identificou que os agentes comunitários não completavam o 

cadastro, e eles ficaram deixando buracos, e hoje como a população que tinha recusa 

na época quer ser cadastrada, ficou um boom nas áreas; a gente tem que agora 

implantar mais equipes pra dar conta de toda essa população.” (GT_7) 

Parece que um dos problemas que gera o “boom nas áreas” é o da recusa da 

população em cadastrar na época da implantação do PSF e depois sua vontade de se 

inserir no programa, e neste momento a equipe já estar com o “cadastro completo”. 

Surge assim a necessidade de readequar o número de famílias por equipe com a 

implantação de novas equipes nas áreas descobertas.  

De acordo com GT_7, o remapeamento precisaria ser feito em 100% do 

município, envolvendo todas as equipes, de modo a re-dividir as famílias entre elas, e 

implantar mais equipes nos lugares considerados necessários. Nas Unidades em que 

precisava apenas de uma redistribuição das famílias entre equipes, o remapeamento foi 

feito e entregue pela Coordenação de Sistemas, mas os remapeamentos que envolviam 

implantação de novas equipes não foram entregues, pois dependiam de uma definição 

maior de gestão. “Você já não dá conta das 45 [equipes] existentes, como é que você 

vai implantar mais 10, por exemplo? Isso a gente tá aguardando desde 2007, por aí, 

2006” (GT_7). Vemos então que para reorganização das áreas e equipes do PSF, torna-

se necessário qualificar o trabalho das 45 equipes em funcionamento, e implantar mais 

equipes para viabilizar a redistribuição das famílias e qualificação de seu 

acompanhamento. 
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 Pareceu claro para os entrevistados a relevância da produção de informações no 

âmbito do sistema de saúde e, especialmente, do PSF. Muitas dificuldades foram 

identificadas, em relação aos sistemas de informação, à formação dos profissionais e ao 

acompanhamento das equipes no cotidiano do trabalho. Alguns apontamentos também 

foram evidenciados, tais como: a necessidade de unificação dos sistemas de informação 

e diminuição do excesso de fichas; a capacitação das equipes de PSF para maior 

compreensão acerca da alimentação dos sistemas e da utilização dos dados para o 

trabalho; o fortalecimento de uma equipe de supervisão que possa acompanhar e 

fomentar discussões coletivas nas Unidades de Saúde da Família. 

 

b) Práticas de participação popular no Programa Saúde da Família em 

Itaboraí e relação entre as equipes e a população usuária dos serviços 

 

 A participação popular é uma diretriz do Sistema Único de Saúde que agrega 

diferentes sentidos, como vimos anteriormente. Da mesma forma, percebemos nas 

entrevistas realizadas opiniões diferentes sobre este tema, desde uma visão mais geral 

da questão, até considerações mais específicas sobre como esta participação pode 

acontecer nas Unidades de Saúde da Família. Buscamos organizar as falas apresentando 

inicialmente as mais gerais e depois as mais específicas.  

 Para GT_3, a participação e o controle social são fundamentais para o avanço do 

SUS, apesar de ainda haver pouca mobilização coletiva. 

 “Acho que a participação da comunidade é fundamental, principalmente pra que o 

SUS aconteça. O controle social é fundamental; se a população tá de olho, cobrando, 

correndo atrás, mas sem aquela dos interesses só pra mim; pro interesse coletivo. 

Ainda falta um pouco na comunidade essa questão do interesse coletivo, ainda existe 

muito o meu primeiro, „farinha pouca, meu pirão primeiro‟, ainda existe muito disso, 

mas acredito que ainda vai mudar.” (GT_3) 

 Ao mesmo tempo, GT_5 considera que é preciso motivar a população, incentivar 

esta mobilização para que de fato haja melhoria das condições de saúde locais. Este 

movimento não é natural, torna-se necessário incentivá-lo, torná-lo possível.  

 “A população, ela só faz alguma coisa, se ela for motivada, negativamente ou 

positivamente, senão ela não faz nada. Vide nós - nós fazemos o que pra melhorar a 

saúde do local onde moramos? (...) A gente só faz alguma coisa quando aquilo mobiliza 

a gente de alguma maneira.” (GT_5) 

 E há algo que mobiliza muito a população: seus problemas de saúde. Diante 

destas situações, a população busca conhecer seus direitos e procurar formas de que ele 
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seja garantido. Segundo GT_6, a participação da população existe na medida em que ela 

sabe que tem direito à saúde, que tem possibilidades de conseguir acesso a consultas, 

exames, etc. GT_6 fala da experiência no nível central, em que muitos pacientes vão até 

lá solicitando consultas, exames e exigem ser atendidos.  

 “Hoje eu acho que o cidadão, caiu a ficha de que ele tem direitos, então ele vem brigar 

pelo direito dele: pelo direito da consulta, do exame, pelo direito de ser atendido, uma 

coisa que a gente não via há uns anos atrás. Hoje eles vêm e querem, inclusive não é 

um exame de sangue mais que eles querem não, eles querem a tomografia, a 

ressonância, a cirurgia, eles hoje tão procurando muito mais os direitos deles na saúde 

do que há uns anos atrás.” (GT_6) 

 Vemos se configurar um sentido diferente de participação, que se dá a partir da 

busca dos cidadãos pela garantia de seu direito à saúde, mesmo de forma individual, que 

aparece como via possível para ter acesso a procedimentos e atendimentos. GT_6 fala 

dos caminhos que a população vai encontrando para conseguir o que precisa, a política 

do “jeitinho”, e da procura pelo hospital sem antes passar pelo posto de saúde. 

 “A população já vai direto pro hospital e não passa nem pelo posto, o posto nem sabe 

que aquele cidadão ta lá. Ás vezes com médico no posto, com enfermeiro no posto, com 

o posto funcionando. (...) Vai dando aquele jeitinho, jeitinho, até conseguir o que eles 

querem, porque eles sabem os direitos que eles hoje têm, os recursos que eles podem ter 

pra tratar, pra cuidar da saúde deles.” (GT_6) 

 Por outro lado, sob outro ponto de vista, GT_2 coloca que a participação da 

população é muito tímida, ainda pontual, e que seria preciso estimular mais as equipes 

de Saúde da Família para trabalhar essa diretriz na comunidade. 

“A participação deles [população] é bem pontual, vai depender de equipe para equipe. 

Existem equipes que conseguem trabalhar mais profundamente isso, outras não, acho 

que a gente precisava estimular mais isso nas equipes, que elas estão muito acanhadas, 

ficam muito dentro das quatro paredes da Unidade. (...) Ainda é muito tímida essa 

participação popular.” (GT_2) 

 Percebe-se aí a importância da gestão estimular as equipes para que estas 

fortaleçam as práticas de participação popular, para que os profissionais extrapolem os 

limites da Unidade e consigam realizar algum tipo de trabalho comunitário. Ainda que 

seja importante esse estímulo da gestão, GT_7 chama atenção para certa normatização 

que pode se dar neste movimento:  

“Fica meio que normatizado, vem de cima pra baixo. A única participação que eu 

percebi foi na questão das Ouvidorias, mas eu acho que isso se perdeu, agora eles tão 

tentando retomar, mas ficou meio que perdido.” (GT_7) 
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 GT_7 se referiu à experiência com a Ouvidoria Coletiva, que pode ser 

considerada uma tentativa concreta de aproximação entre equipes e comunidades, mas 

que precisaria de um investimento contínuo para de fato se institucionalizar como uma 

prática agregadora, de participação popular nas Unidades.  

GT_1 também comentou a experiência a partir das capacitações em Ouvidoria 

Coletiva, e considerou que algumas barreiras foram vencidas, mas que o trabalho 

avançou apenas em algumas Unidades, “para outros caiu no esquecimento”. Uma 

limitação destas capacitações foi a ausência de vários médicos, ainda assim, GT_1 

coloca que os fóruns de Ouvidoria Coletiva poderiam ser uma forma interessante de 

aproximar comunidades e equipes.  

 CS_2 falou sobre a necessidade de ampliação da participação popular no sistema 

político de modo geral, bem como no âmbito do SUS: 

“Se não tiver uma participação efetiva da comunidade – não é só no SUS, é no sistema 

– é preciso que as pessoas se integrem ao sistema. (...) Eu acho que é super importante 

a participação da população no sistema. (...) A participação popular tem que ser 

efetivada. O povo, povão, tem que tomar consciência de que ele pode.” (CS_2) 

 No âmbito da saúde, CS_1 falou sobre a participação popular nos Conselhos de 

Saúde, considerando ser este o melhor sistema, apesar dos problemas que ainda 

persistem: 

“O melhor sistema de co-gestão são os Conselhos, é na saúde, em que os beneficiados, 

que é a população, participam, ainda não tanto quanto deveriam participar, mas 

participam de uma forma da gestão da saúde, através dos conselhos.” (CS_1) 

 Alguns problemas enfrentados para efetivação desta participação foram 

apontados por CS_2:  

“É uma população pouca esclarecida, ela não tem tempo de ser esclarecida e ela não 

quer ser esclarecida.” (CS_2) 

“Até 2008, era um tipo de participação, mais livre, as pessoas aderiam mais. O próprio 

Conselho era mais aberto, tinham mais pessoas da comunidade participando das 

reuniões.” (CS_2) 

 A “falta de esclarecimento” da população e as limitações na representação no 

Conselho de Saúde aparecem como empecilhos para avançar nas práticas de 

participação. Para GT_5, os conselheiros não estão ali pelos interesses da comunidade: 

“aquilo pra mim é uma pequena câmara de vereadores a nível menor, e que na 

verdade, têm muitos interesses ali, que não são os interesse do povo”. Segundo GT_5, a 

partir de 2001, houve um investimento na formação dos conselheiros: 
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 “Estes conselheiros, desde então – antes eu não sei, não posso falar – começaram a ter 

uma percepção maior em relação à questão da saúde. Mas só que eu não vejo muito 

essa questão em relação a acontecer alguma coisa na comunidade; se acontece alguma 

coisa, eles vão até a unidade de saúde pra ver se o doutor está, se o enfermeiro está, 

qual o horário, se atendeu. Fica muito numa coisa administrativa.” (GT_5) 

 Se por um lado a representação da comunidade no Conselho é questionada, a 

participação da comunidade na implantação do PSF nas comunidades é perceptível para 

os profissionais que vivenciaram este processo:  

 “Tudo no PSF foi muito conquistado, conquista de cada profissional, conquista da 

equipe, conquista da coordenação, dos supervisores, e tudo dependeu muito do vínculo 

que o profissional fazia com a comunidade, com o usuário, dessa confiança, tudo 

dependia muito disso, e também da forma como a equipe se envolvia, os ACS, que são 

as pessoas da comunidade e que estão ali dentro da equipe.” (GT_4) 

“Eu sempre percebi, não só na equipe, mas também em alguns membros da 

comunidade, uma parceria muito legal; porque aí você vai conhecendo, e eu acho que a 

gente tem que se utilizar dessas parcerias. (...) Estar com a comunidade do lado da 

equipe.” (GT_3) 

 GT_4 e GT_3 participaram da implantação fazendo parte de equipes do PSF e 

enfrentaram as dificuldades iniciais, bem como as primeiras experiências de parceria 

com a comunidade, e ressaltaram a importância do vínculo e da conquista da confiança 

da população na implementação do PSF. Como dificultador do trabalho, GT_4 destacou 

a interferência da política na prática cotidiana do PSF: 

“PSF, pra mim, é uma conquista da comunidade, uma parceria com aquelas pessoas 

que estão ali, com os outros envolvidos também, sejam representantes, dirigentes de 

igreja, associação de moradores, o dono do mercadinho do bairro, todas essas outras 

pessoas, vereadores também; algumas vezes isso é bom, outras vezes isso é ruim. Existe 

essa questão política dentro do Programa, de muito envolvimento do vereador, dele 

querer que aquela equipe trabalhe bem dentro daquela comunidade que o elegeu.” 

(GT_4) 

“Essas questões políticas, quando a gente fala de vereador, de política, isso às vezes se 

torna um complicador nessa época, quando aquela pessoa olha a Unidade de Saúde da 

Família apenas como um curral eleitoral.” (GT_4) 

 O poder atribuído aos políticos é ainda maior diante da baixa participação da 

população no sistema de saúde. De acordo com CS_2: 

 “É ainda muito amarrada, truncada, a participação da comunidade no processo de 

construção da saúde. A comunidade quer chegar no posto, ter o médico, o enfermeiro.” 

(CS_2) 

 Quando procuramos identificar práticas de participação na Estratégia Saúde da 

Família, parece que esbarramos em várias limitações, tanto no âmbito representativo 
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dos conselhos de saúde, quanto na própria Unidade, na baixa articulação entre equipes e 

comunidade. No entanto, no momento de implantação, de chegada das equipes da ESF 

nas localidades, foi percebido um investimento na parceria entre a população e as 

equipes. A realização das visitas domiciliares foi considerada um avanço para GT_1, 

como uma forma de aproximar comunidades e equipes, fazer um “trabalho além 

muros”. Para GT_1 o momento das visitas é riquíssimo,  

“Pois o profissional vivencia por minutos aquela família, e não sai a mesma pessoa: vê 

as dificuldades, o acesso à casa, o clima, a estrutura familiar, quem cuida de quem, os 

recursos. Ele volta pra uma consulta diferente, não adianta dizer „tem que comer isso e 

aquilo‟, depois de ver como vive a pessoa.” (GT_1) 

De acordo com GT_1, depois de uma visita domiciliar, o profissional precisa 

pensar em outras estratégias para lidar com aqueles indivíduos, aquela família, “não 

basta a conduta receita de bolo”, são necessárias outras estratégias para contemplar a 

singularidade de cada situação. Outra forma de aproximação entre equipes e a 

população é através da realização de grupos, em que os usuários têm mais tempo para 

expor seus problemas, compartilhá-los, e desfrutar de um espaço de convivência. 

Conforme apontado por GT_1, havia uma proposta das equipes realizaram pelo menos 

três grupos nas USFs: de gestante, puerpério e hipertensão e diabetes.  

No entanto, foram percebidas dificuldades na realização dos grupos, devido à 

falta de formação dos profissionais para trabalhar em grupo e em equipe (GT_1), de 

forma que os grupos realizados acabavam “pertencendo” ao profissional que o 

realizava: “O grupo de gestante é da enfermeira tal. O grupo não deveria ser dela, e 

sim da equipe; se ela sai de férias, não tem grupo” (GT_1).  Outra dificuldade apontada 

diz respeito ao comparecimento da população aos grupos: 

“Se você chamar pra participar de uma reunião comunitária, vem cinco gatos 

pingados. Se você disser que na reunião o prefeito ou o vereador está, vem dez gatos 

pingados. Mas se você disser que na reunião vai distribuir um quilo de feijão pra cada 

um, aí vem cem gatos pingados.” (CS_2) 

 A dificuldade de adesão da população à realização dos grupos foi citada pelos 

entrevistados, e ao mesmo tempo, a importância deste trabalho para promoção da saúde:  

“Eu acho que com a população tem que ser um trabalho de grupo, que eu acho que 

hoje é deficitário. Têm que ter mais grupos de hipertensos, mais grupos de gestante” 

(GT_7). GT_4 coloca que a realização dos grupos de educação em saúde é um 

diferencial do PSF, como por exemplo, os grupos de pré-natal e de puericultura; ela 

percebe nestas situações um entrosamento da equipe, e ressalta que os grupos não 
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acontecem com os especialistas e que na Unidade de Saúde da Família eles servem 

como espaço para esclarecer questões importantes à população.  

GT_4 falou sobre a formação de grupos específicos, de hipertensos e diabéticos, 

de caminhadas, e de como é importante o compartilhamento das experiências entre os 

usuários. GT_4 disse que aconteciam grupos também fora da Unidade em que ela 

trabalhava, e que houve uma tentativa de organizar os grupos por micro-área, buscando 

abranger maior número de pessoas.  

 Se por um lado vemos grandes dificuldades na participação da população no 

SUS de uma forma mais ampliada, por outro podemos pensar nos dispositivos possíveis 

de participação direta da população nos serviços, como por exemplo, nas visitas 

domiciliares e nos grupos, momentos em que os usuários podem ser escutados e suas 

necessidades consideradas. Existem problemas para implantação dos grupos, mas se 

houver um acompanhamento das equipes, atividades de educação permanente em 

serviço a fim de aprimorar a realização do trabalho de grupo pelas equipes, este pode ser 

um horizonte promissor de avanço da participação popular no cotidiano das Unidades 

de Saúde da Família.  
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Figura 6: “Relatividade”, 1953 – Litografia, M.C. Escher. 
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4.3. Práticas de produção da informação, conhecimento e participação 

popular em Apolo III, Itaboraí – acompanhamento de processos em 

um território em transformação 

 

“Todas as cidades já estão em chamas 

Consumidas por um desejo voraz 

Quem sabe ainda sobre alguma chance 

E folhas 

Pairando  

No ar” 

Eddie, “Bairro Novo/Casa Caiada”, 2008. 

 

 A imagem apresentada anteriormente, “Relatividade” criada por Escher, nos 

mostra em uma mesma construção, diferentes pontos de vista que nos confundem a 

ponto de acharmos impossível a convivência entre eles. No entanto, vemos de fato 

subidas e descidas, pessoas sentadas, andando, comendo, olhando, mesmo sem haver 

uma aparente “lógica” nesta figura.  

Para este trabalho, entendemos que diferentes olhares foram lançados para 

compreendermos o processo de produção da informação e de participação popular na 

Saúde da Família, desde um olhar da gestão e dos conselheiros de saúde – que seria um 

olhar mais macro, sobre o processo de modo geral – a olhares dos profissionais que 

estão na Unidade de Saúde da Família de Apolo III, que partiriam de apenas um ponto 

do quadro geral – por exemplo, da pessoa que está subindo a escada, ou descendo, ou 

sentada... O olhar da Unidade é um recorte do quadro geral, que fornece elementos para 

compreensão deste processo como um todo. Tivemos ainda olhares de moradores 

ligados à Unidade de Apolo III, que mesmo não sendo analisados no âmbito deste 

trabalho, foram considerados na composição do processo estudado.  

A idéia de apresentar esta imagem foi de trazer à reflexão estes muitos pontos de 

vista envolvidos em qualquer estudo ou investigação realizado, ainda que eles não se 

articulem diretamente, estão presentes e podem contribuir para a compreensão do objeto 

de estudo. Neste capítulo, apresentaremos as considerações a partir do trabalho de 

campo na Unidade e no bairro de Apolo III, como um recorte do processo mais geral 

apresentado no capítulo anterior.  
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a) Entrada na Unidade, pactuação do trabalho com a equipe e situação 

no momento da pesquisa 

  

A metodologia proposta para a realização do trabalho de campo, inspirada na 

perspectiva do método cartográfico e do referencial da análise institucional, permitiu um 

acompanhamento dos processos que se davam na Unidade de Apolo III e em seu 

território de abrangência, com os conflitos e disputas que estavam e estão em jogo nesta 

localidade. A modulação da pesquisa de campo teve que se dar necessariamente em 

função dos movimentos que aconteciam a cada visita à Unidade; o modo de pesquisar 

aconteceu de acordo com o que aparecia como possível naqueles momentos, buscando 

não perder de vista o foco do trabalho. Houve um investimento na construção de um 

plano de consistência, um plano comum entre pesquisador e equipe pesquisada, que 

fortaleceu o trabalho tanto no âmbito acadêmico, quanto na prática com os profissionais 

na Unidade. 

 A partir da escolha da Unidade de Saúde da Família de Apolo III para ser 

pesquisada quanto às práticas de produção da informação e de participação popular, foi 

marcada uma reunião na Unidade com as equipes para apresentação do projeto e 

pactuação do trabalho. Na reunião, estavam presentes as duas enfermeiras, cinco 

agentes comunitários, a recepcionista e o agente de apoio.  

 Foi apresentada a proposta de acompanhamento do trabalho das equipes na 

Unidade e entregue um pequeno resumo do projeto. Os profissionais concordaram com 

a pesquisa e conversamos sobre formas de realizá-lo, e foi dada uma sugestão para 

realizar visitas com os agentes comunitários na área, a fim de conhecer seu trabalho e o 

bairro. Após esta conversa, os profissionais colocaram algumas questões sobre o 

funcionamento da Unidade e características da área coberta pelas equipes.  

 Uma questão que foi logo colocada foi a da falta de agentes comunitários, 

principalmente em uma das equipes, que contava apenas com dois dos seis agentes que 

formavam a equipe inicialmente. A falta de agentes prejudicou o acompanhamento das 

famílias e as atividades de busca ativa na comunidade, e também sobrecarregou os 

demais agentes em atuação, que passaram a cobrir parcialmente as áreas descobertas e 

deixaram de fazer, por exemplo, grupos de educação em saúde antes realizados com a 

população. Além da falta de agentes, foi apontada a baixa resolutividade da equipe 

diante das dificuldades de acesso a consultas especializadas e exames laboratoriais e de 

imagem, e a falta de uma supervisão sobre o processo de trabalho.  
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A reunião com a equipe já apontava necessidades dos serviços e da população, e 

ficou evidente a heterogeneidade dentro da própria comunidade, tendo sido falado pela 

equipe que havia uma “zona sul” em Apolo, local onde estava localizado o posto, e 

outra parte que carecia de infra-estrutura, dos serviços de saneamento, asfaltamento, etc. 

As diferenças internas do bairro e entre as micro-áreas puderam ser percebidas nas 

visitas e caminhadas junto aos agentes comunitários e outros profissionais da equipe, e 

evidenciaram a heterogeneidade referida pelos profissionais.  

Neste momento de entrada em campo, havia uma situação iminente em relação à 

permanência destas equipes na mesma Unidade e na mesma área, pois houve uma 

redefinição do limite entre os municípios de Itaboraí e São Gonçalo, e a área coberta 

pela Unidade de Apolo III passou a pertencer ao município de São Gonçalo. Já nesta 

primeira reunião este assunto foi abordado, e os profissionais demonstraram 

preocupação com a perspectiva de deixar de atender grande parte da população que 

estava sendo acompanhada por eles.  

Tal situação permeou e influenciou em muitos momentos o andamento da 

pesquisa, já que esta possível mudança trazia indeterminações sobre o futuro das 

equipes, inclusive se elas continuariam a trabalhar juntas. Em diversas ocasiões este 

assunto foi debatido (desde a primeira ida à Unidade, até o final do trabalho de campo), 

e de fato, concretizou-se a mudança para outra Unidade de Saúde do lado de Itaboraí 

segundo o novo limite. No entanto, esta mudança não foi acompanhada de uma 

reestruturação do processo de trabalho das equipes, que teoricamente não atenderiam 

mais as famílias que ficaram na área do lado do município de São Gonçalo.  

A população moradora deste bairro enfrentou e enfrenta diversos problemas 

diante da indefinição de responsabilidades sobre certos serviços, tais como a coleta de 

lixo, a iluminação pública, o saneamento e os serviços de saúde. Foram encontradas 

algumas notícias na internet referentes a esta nova delimitação de fronteira entre 

Itaboraí e São Gonçalo, e comentários sobre a continuidade ou suspensão dos serviços 

prestados por Itaboraí, como coleta de lixo, educação e saúde. 
14

 

Diante deste cenário, buscou-se caracterizar o processo de trabalho das equipes 

da Unidade de Saúde da Família de Apolo III, o bairro em que a Unidade está inserida, 

e as práticas de produção de informação e de participação popular. Foram realizados os 

seguintes procedimentos: observação participante na Unidade e em visitas 

                                                           
14
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mudar-de-cidade 
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domiciliares; visitas e caminhadas com os agentes comunitários em suas micro-áreas, 

para conhecimento do local; entrevistas com profissionais da equipe e moradores de 

Apolo, com perguntas a respeito do bairro, dos problemas enfrentados e da situação de 

saúde da população. Algumas situações vivenciadas durante a pesquisa serão 

apresentadas ao longo do texto, como forma de expressar as questões que permearam o 

trabalho.  

 

b) Caracterização do bairro e das condições de vida da população em 

Apolo III 

 

 A área coberta pela Unidade de Apolo III é um território heterogêneo, composto 

por partes mais organizadas e contempladas com serviços públicos, como asfalto, 

saneamento básico e água encanada, e outras partes que carecem muito destes recursos, 

onde existem casas que foram construídas no que um dia já foi a beira do rio Goianã, e 

que hoje se transformou em um valão. O processo de modernização dos grandes centros 

urbanos acabou por levar a população mais pobre à ocupação de ambientes 

ecologicamente mais frágeis (Ianni,1999), como neste caso em que famílias habitam à 

beira do valão, acarretando problemas que vão desde freqüentes verminoses ao risco de 

inundação e mesmo perda de suas casas durante enchentes. 

As equipes de Apolo III são responsáveis pelas áreas 33 e 34, e E_2 comentou 

que a área 34 é um pouco mais extensa, por causa de uma das micro-áreas que tem 

muitos terrenos baldios, enquanto a área 33 é mais ocupada, tem poucos terrenos vazios, 

e tem um número um pouco maior de famílias do que a área 34, sendo uma área com 

maior concentração populacional.   

Dentro do próprio bairro há diferenciações grandes nos modos de vida dos 

moradores, em que parte da população tem acesso aos recursos e serviços providos pelo 

Estado e outra parte é privada destes recursos. A configuração de periferias urbanas 

expõe processos de desigualdade e diferenciação social entre lugares e grupos, e 

percebe-se um “movimento de periferização dentro das próprias camadas populares” 

(Dominguez, 2011). As fotos abaixo apresentam flashes do bairro, destacando alguns 

aspectos, como a falta de asfaltamento em algumas ruas, existência de terrenos baldios, 

de lixo na rua e a precária situação de saneamento básico em alguns trechos do bairro. 
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Figura 7: Fotos do bairro Apolo III, Itaboraí/ São Gonçalo, 2010.  

 

 

Figura 8: Fotos da situação de saneamento básico em Apolo III, Itaboraí/ São 

Gonçalo, 2010. 
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Os profissionais da equipe de Apolo III falaram nas entrevistas sobre as 

características de sua área de cobertura. Uma das médicas disse que sua primeira 

impressão foi de que era uma área boa, comparando com o outro local onde havia 

trabalhado (M_2). No entanto, alguns profissionais enfatizaram que é uma área “muito 

mista” (E_1), que tem uma parte que é social e financeiramente mais rica, e tem uma 

parte muito pobre. Sobre as diferenças internas na área, E_1 disse ter usuários 

cadastrados com um nível cultural bom e outros analfabetos, e acrescentou: 

“Tem uma área rica que tem asfalto e saneamento, e uma área mais pobre e maior, que 

não tem saneamento, condições adequadas, onde falta saúde mesmo, em um contexto 

ampliado.” (E_1) 

 “Na área 33, você encontra dois extremos: encontra uma parte que tá bonitinha, tem 

saneamento básico, todo preparadinho; você chega em outra parte, em outra micro-

área que já não tem rede de esgoto, não tem essas coisas, então ela tá regular.” (A_1) 

“Tem uma parte de cima do bairro que é asfaltada, tem água, e as casas são melhores, 

enquanto a parte de baixo, da beira do rio, não tem esgoto, é tudo barro, e as casas são 

precárias.” (A_2) 

AC_7 falou da existência de uma “zona sul”, onde há melhor qualidade de vida, 

enquanto no restante do bairro não tem saneamento, têm valas negras no meio da rua: 

“Então de um lado tem as coisas, do outro não tem. (...) Tem um lado muito diferente 

do outro.” 

A pobreza foi a primeira característica mencionada por M_1 e E_2: “é uma área 

extremamente pobre, e chama muita atenção a falta de planejamento” (E_2). Esta falta 

de planejamento acabou facilitando a ocupação de certas áreas irregulares, sobretudo as 

beiras dos rios, e expôs a população a algumas situações de risco, devido principalmente 

à falta de saneamento e de fornecimento de água adequado. Há então, dentro do bairro, 

ruas chamadas de “Beira Rio” ou “Ruas Projetadas”, que, ironicamente, não tem nada 

de projetadas, e poderiam ser chamadas de “Beira Valão”.  

“Existe o que eles chamam das ruas projetadas: é muito marcante você vê, você tá 

andando em uma determinada rua, do nada o asfalto acaba e começa o barro, aí você 

já começa a ver o esgoto a céu aberto, a dificuldade de escoamento, as casas, 

construções irregulares.” (E_2) 

De acordo com AC_2, a presença da população na Beira Rio é o que mais chama 

atenção na área: “As casinhas na beirada do rio, que agora é um valão. E o que 

acontece, choveu muito esse ano e desbarrancou, tá assim, parece que vai cair e as 

pessoas continuam morando lá”. Como AC_1 colocou, “de beira rio, já tá dentro do 

rio”. Este é um grave problema de infra-estrutura urbana, comum nas cidades 
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metropolitanas, que expõe à população moradora da “Beira Rio” a diversos riscos à 

saúde, e mesmo a risco de morte no caso de grandes enchentes.  

Em relação ao aumento da população, alguns dos agentes percebem o 

crescimento do número de famílias em suas micro-áreas, e AC_2 comentou que o 

número de casas aumentou e que os terrenos baldios estão diminuindo. AC_8 disse que 

se estivesse cadastrando, o número de famílias estaria bem maior, pois cresceu muito 

sua micro-área. A_2 também falou que percebe um crescimento da população, mas sem 

melhorias para comunidade; disse que tem visto pouca coisa, e o que tem é mais para 

parte “de cima” de Apolo, mas a parte “debaixo”, que é onde vive a população que mais 

necessita, não tem quase nada. 

Alguns problemas estruturais e da ambiência do bairro foram ressaltados pelos 

entrevistados, tais como: a falta de saneamento básico e existência de valas negras em 

algumas localidades; a deficiência de asfalto e existência de partes onde “o asfalto 

acaba” (M_2), em que há buracos nas ruas (AC_7); “muita sujeira” (AC_2 e AC_3), 

sujeira nos quintais, presença de ratos (AC_3). É possível perceber alguns destes 

problemas andando pelo bairro, e entender o que AC_3 quer dizer quando coloca que “é 

tudo mascarado”: o asfalto, a água, o esgoto existem para uma parte do bairro, 

limitando-se às ruas e vias principais, enquanto a população nas “Beiras Rios” continua 

bastante desassistida.  

Sobre as condições de moradia, de acordo com AC_7, existem casas bem pobres 

no bairro, com muito lixo, e que se tornam piores pela falta de manutenção dos 

moradores. AC_7 fez uma crítica à postura da população de ficar só esperando ações 

dos governantes, ao invés de cumprir também com suas tarefas domésticas. 

“Pra ter uma qualidade de vida, você não tem só que esperar dos governantes, você tem 

que fazer a sua parte; você cuidar da sua casa é obrigação sua, não é de um 

governante.” (AC_7)  

Problemas relacionados às condições sociais e de saúde da população foram 

muito comentados pelos entrevistados. Alguns dos problemas relacionados à situação de 

saúde da população foram apontados, tais como: existência de muitas pessoas com 

hipertensão (E_1); muitas gestantes adolescentes (E_1, E_2, AC_6 e AC_7); existência 

de muitos jovens “sem perspectiva”, que acordam tarde, que ficam na rua (E_1), e de 

muita ociosidade das pessoas (E_2); maus tratos em idosos e acamados (AC_1); maus 

tratos contra as crianças (AC_2). Estes são problemas que foram abordados pela equipe 

e debatidos durante as entrevistas, e demandam uma organização complexa de ações – 
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da Unidade de Saúde da Família e dos outros serviços da rede, bem como de outros 

setores articulados à saúde, como a Educação e Assistência Social, por exemplo.  

  Uma questão identificada por AC_6 é de que “muitas mulheres evangélicas de 

meia idade não procuram a unidade, elas vivem muito em função da igreja e não se 

cuidam, não vem fazer um preventivo, uma mamografia”. AC_6 disse que já conversou 

com pastores da área sobre este assunto, para marcar um encontro com estas mulheres 

para “fazer alguma palestra, pra ver se desperta o interesse delas”. Vemos que há 

criação de estratégias locais para lidar com os problemas identificados pelos agentes, 

visando o cuidado e acompanhamento da população. 

Ao mesmo tempo, segundo AC_6, no bairro “as pessoas ou tão perdidas, ou tão 

na igreja. (...) As pessoas que tem uma religião mais definida são mais comedidas”. Foi 

falado por AC_6 que há muitas igrejas evangélicas, e também uma boa concentração de 

centros espíritas no bairro. Percebe-se que a religião pode cumprir uma função 

importante na comunidade, de preservar de certa forma as pessoas, de afastá-las de 

possíveis problemas, como uso de drogas e a violência.  

E_1 falou que existe muita dificuldade social na área. Ao mesmo tempo, E_2 

apontou que, mesmo havendo dificuldades financeiras, “você não vê as pessoas se 

mobilizarem muito pra melhorar aquela situação. Às vezes você chega duas horas da 

tarde na casa da pessoa pra fazer uma visita, as pessoas tão dormindo” (E_2). 

 “Eu acho que as pessoas são muito acomodadas – não sei se é a palavra certa – de 

uma certa forma a situação de vida delas é aquilo. Eu critico muito; é muito fácil você 

ganhar o bolsa família, você vai ganhar cento e poucos reais pra não fazer nada. (...) 

Não fazem nada pra modificar, não tão preocupados com o vizinho ao lado, porque 

você joga o lixo do lado, bota som alto. (...) Eu vejo muitas pessoas individualistas, não 

estão preocupadas com o coletivo.” (E_2) 

M_1 falou de “uma falta de conscientização da população”, que segundo ela, 

não quer gastar dinheiro em remédio, boa alimentação, mas gasta com cerveja e cigarro, 

opinião também compartilhada por AC_6. AC_4 falou sobre o consumo de álcool e 

maconha em sua micro-área, e que na maior parte dela “tem cachaceiros, bandidinhos”, 

e que “é péssimo” (AC_4).  

AC_6 também apontou para este problema, disse que “o povo bebe muito, usa 

drogas, não se preocupa muito com educação, alimentação, se o filho tá na escola ou 

não”; disse que a grande maioria se comporta assim. De acordo ainda com AC_6, as 

“meninas têm muita liberdade, liberalidade”, e há envolvimento com bebida, baile, 

drogas. 
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E_1 falou que no bairro há “um tráfico pouco organizado, não tem boca de 

fumo, líder do tráfico”, e que não há uma proteção entre o tráfico e a comunidade, é 

“cada um por si”. E_1 falou ainda que não é uma área de violência muito aberta, 

acontecem episódios esporádicos, de pessoas “fazendo pelas próprias mãos”. M_2 

também falou que não existe um tráfico organizado, “não tem uma bandidagem 

arrumadinha”. Por outro lado, E_2 falou que tem uma área influente do tráfico de 

drogas, e que os adolescentes estão muito voltados para isso; AC_4 mencionou também 

a existência de “bocas de fumo” em sua micro-área. M_2 falou da falta de organização 

da comunidade: 

 “Não tem uma associação de moradores organizada, isso às vezes faz falta, quando a 

gente quer fazer alguma pressão, por exemplo, nesse momento, que não sabe se é 

Itaboraí, se é São Gonçalo. Se a gente tivesse uma associação de moradores mais ou 

menos organizada, eles iam lutar por isso, e a gente não tem ninguém; seria pra lutar 

por eles mesmos.” (M_2) 

 O que a equipe aponta como pouca organização da comunidade deixa grande 

espaço para o que E_2 falou que é uma característica muito marcante no local: a 

política.  

 “A influência da política é muito grande a ponto dos vereadores virem até você 

exigindo um atendimento porque ele é o vereador, sabendo que não é aquela maneira a 

correta.” (E_2) 

 Mostra-se relevante destacar esta questão, muito mencionada pelos 

entrevistados, tanto profissionais, quanto moradores de Apolo, que será abordada mais a 

frente, na parte sobre o cadastro das famílias na Unidade de Apolo III. Neste momento, 

vale marcar que a tradição política local foi um dificultador da implantação do PSF no 

bairro, devido ao uso político dos postos de saúde. 

Perguntados se houve mudança na qualidade de vida em suas áreas e micro-

áreas, alguns profissionais consideraram que não houve modificação (M_1, A_1, A_2, 

E_1, AC_1, AC_2 e AC_3); outros acharam que mudou um pouco para melhor (E_2, 

AC_4, AC_5 e AC_9); e houve os que acharam que houve mudanças (AC_6, AC_7 e 

AC_8 acharam para melhor, e M_2 para pior). 

 E_1 disse que melhorou a “oportunidade de acesso à saúde”, mas que só isso 

mudou, mais nada: “a gente não cresceu muito em relação à estrutura, hoje a gente 

continua com a mesma estrutura de 8 anos atrás, sem saneamento, e isso é falta de 

qualidade, não houve importância com isso.” Para AC_1 não houve mudança na 

qualidade de vida do bairro, mas as pessoas estão mais informadas: “mudou no aspecto 

da informação, que eles têm, a gente passa bastante informação.” 
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Este é um aspecto interessante a se considerar em relação à produção e à 

circulação das informações, que passaram a ser mais discutidas a partir do trabalho da 

equipe, especialmente dos ACS. A introdução deste profissional da comunidade, pela 

via institucional da saúde, iniciou um processo de divulgação e transmissão de 

informações importantes para melhoria das condições de saúde da população. Ao 

mesmo tempo, M_2 acha que piorou a situação da população, por causa da delimitação 

problemática entre Itaboraí e São Gonçalo:  

“Essa briga municipal, essa história deles não poderem se reportar a ninguém, nenhum 

município acaba atendendo essa área. (...) Piorou a situação do posto, piorou a 

situação de saúde. Piorou a situação do lixo, de asfalto, a vinda de remédios, 

principalmente desses 2 anos pra cá.” (M_2)  

 Por outro lado, AC_6 acha que a situação mudou para as pessoas de baixa renda, 

por uma mudança no contexto geral promovida pelo governo Lula, que deu condições 

da população melhorar suas casas, comprar eletrodomésticos, celulares, computadores: 

“o governo deu mais condições pras pessoas terem acesso a esses bens”. AC_6 disse 

que o PSF também contribuiu, mas que foi uma combinação de fatores. 

Podemos pensar que estes fatores estão ligados às relações: macro-políticas – no 

caso, pela eleição do presidente Lula e sua permanência por dois mandatos consecutivos 

no poder, com investimento forte na expansão do PSF –; e micro-políticas, que dizem 

respeito às mudanças locais que aconteceram a partir do encontro entre equipes do PSF 

e a população, entre a organização do PSF no município e sua concretização no 

território.  

As considerações apresentadas acima, extraídas das entrevistas com os 

profissionais de Apolo III, foram sintetizadas em uma avaliação feita por eles, em que 

foi perguntado o que eles achavam das condições de vida em sua área/ micro-área e no 

bairro, classificando em muito bom, bom, regular e ruim, para as seguintes variáveis: 

Saneamento; Água encanada; Destino do lixo; Qualidade das moradias; Segurança; 

Transporte; Equipamentos sociais (Saúde, Educação e Lazer).  

A partir desta avaliação, poderíamos pensar sobre a construção de um indicador 

qualitativo de condições de vida a partir do ponto de vista dos profissionais de saúde, 

para identificação das situações e áreas mais críticas no bairro. Foi feito um exercício 

incluindo as respostas das duas equipes em relação às variáveis apresentadas, e podem 

ser feitas análises quanto às avaliações dos agentes por micro-área ou diferenciando as 

respostas dadas pelos agentes comunitários das respostas dos profissionais das equipes 

básicas.  
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 Após esta avaliação das condições de vida, foi questionado sobre os recursos e 

serviços existentes na comunidade, buscando pensar em possíveis soluções e 

encaminhamentos para os problemas diante das condições dadas naquele contexto. 

Ainda que os recursos sejam limitados neste território, identificá-los pode ser uma 

estratégia para utilizá-los e criar articulações entre as equipes de PSF e a população. 

 

c) Estrutura das Unidades de Saúde da Família de Apolo III  

 

Primeira Unidade:                                      Segunda Unidade: 

 

Figura 9: Fotos das Unidades de Saúde da Família de Apolo III, Itaboraí, 2010.  

  

A Unidade em que estavam instaladas inicialmente as duas equipes de Apolo III 

era uma casa de dois andares, alugada no bairro, estava com problemas em sua 

estrutura, com salas com mofo nos tetos e espaço insuficiente para as atividades 

desenvolvidas. A Unidade contava com a seguinte estrutura:  

 Primeiro andar: uma varanda utilizada como sala de espera dos usuários; uma 

sala de recepção; três salas para atendimento (duas para as médicas e uma para 

as enfermeiras); uma cozinha em que eram realizadas vacinas e alguns 

atendimentos de acolhimento; outra varanda na parte de trás da casa, onde eram 

feitos curativos, dispensação de medicamentos, etc.; um quintal. 

 Segundo andar: sala para almoço e descanso da equipe; varanda grande, onde 

eram feitos grupos com a comunidade. 

  No início do trabalho de campo, as equipes ainda estavam nesta casa, mas após 

três meses aproximadamente, houve a mudança para outra Unidade, uma escola que 

havia sido reformada para acolher as duas equipes de Apolo III e uma equipe de Vila 
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Nascimento. Este espaço era bem maior do que o da Unidade anterior, estava com 

melhor aspecto e contava com a seguinte estrutura: 

 Primeiro andar: uma varanda utilizada como sala de espera dos usuários; três 

grandes salas para as equipes (duas para Apolo III e uma para Vila Nascimento), 

subdivididas em uma recepção e três salas para atendimentos, uma para médico, 

uma para enfermeiro e uma para auxiliar de enfermagem; outra sala para 

laboratório; uma sala grande para vacinação, a ser utilizada pelas três equipes; 

uma quadra esportiva. 

 Segundo andar: três salas para almoço e descanso das equipes, com uma estreita 

varanda para circulação; uma cozinha com mais uma sala ao lado.  

Com a mudança para a nova Unidade, foi necessário repensar a organização dos 

espaços e do trabalho, e foi um momento de grande instabilidade para as equipes. Por 

um lado, faltavam definições por parte da gestão sobre a área e a população que as 

equipes continuariam a atender, já que a maior parte da área coberta pelas equipes de 

Apolo III e Vila Nascimento se tornaram parte do município de São Gonçalo. Por outro 

lado, essa instabilidade fez com que os profissionais reorganizassem seu trabalho, 

mexendo em arquivos, olhando os prontuários e as informações sobre os usuários 

cadastrados, adequando àquele novo espaço o trabalho realizado. 

 

d) Processo de trabalho  

 

 Cadastro das famílias na Unidade de Apolo III 

 

 Dos quinze profissionais entrevistados, apenas cinco participaram do cadastro 

das famílias em Apolo III (uma enfermeira e quatro ACS), e outros dois profissionais 

participaram do cadastro em outra unidade em Itambi (uma auxiliar de enfermagem e 

uma ACS).   

De acordo com E_1, o cadastro começou em fevereiro de 2002, e demorou 

aproximadamente de três a quatro meses para cadastrar todas as famílias da área coberta 

pela Unidade de Apolo III. Desde o início, já havia falta de ACS, e E_1 participou 

também do cadastro de uma micro-área. A_1, a partir de sua experiência em Itambi, 

chamou atenção para o fato de que os agentes eram os principais responsáveis pelo 

cadastro, mas que “todos iam, inclusive o médico, ajudando a cadastrar; cadastrando e 

conhecendo a área”.  
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E_1 disse que no curso introdutório, já havia o mapa da área que seria coberta, e 

os ACS se dividiram entre as micro-áreas, que segundo AC_1 e AC_2, deveriam ter em 

torno de 150 famílias. AC_1 disse que os agentes foram se dividindo a partir do número 

de pessoas que constava nos mapas (referentes ao cadastro imobiliário da prefeitura), 

apesar de AC_6 ter dito que foi um responsável da Secretaria que distribuiu os agentes 

na área. AC_2, que participou do cadastro em Itambi, disse que a enfermeira foi quem 

escolheu as micro-áreas para os ACS. Vemos que houve certa heterogeneidade na forma 

como a divisão dos agentes foi feita nas áreas e micro-áreas.  

A Unidade de Apolo III foi composta com duas equipes, cobrindo as áreas 33 e 

34, e o cadastro das famílias iniciou-se com a divisão dos agentes por micro-área, já 

parcialmente feita, mas foi se adequando no decorrer do processo, sendo incluídas áreas 

que não estavam no mapa, como algumas “Beiras Rios” e “Ruas Projetadas” (E_1). Em 

algumas micro-áreas que tiveram aumento excessivo do número de famílias, foram 

passadas determinadas partes para outro ACS, e assim as micro-áreas foram se 

adequando. De acordo com E_1, a proposta era ter no máximo 200 famílias por ACS.  

E_1, AC_1, AC_3, AC_5 e AC_6 disseram que quando as equipes chegaram em 

Apolo não tinha Unidade, e eles ficaram no espaço de uma igreja durante 5 meses 

(E_1), cedida por um ACS que era o pastor e dono da igreja. Segundo E_1, não tinha 

como ter atendimento, pois as condições eram precárias: o trabalho era mais na rua, 

fazendo cadastro e acompanhamento no domicílio. De acordo com AC_3, eles se 

encontravam na igreja, pegavam o material e saiam pra cadastrar, depois voltavam. Para 

A_1, o cadastro foi mais fácil para os agentes, pois já conheciam a área. Foi relatado 

pelos ACS entrevistados que eles fizeram o cadastro sozinhos em suas micro-áreas, e 

apesar de parecer “mais fácil” para eles, tiveram dois agentes que depois de dois dias de 

cadastro pediram para sair (AC_6). 

E_1 ressaltou que nesse momento a equipe tinha mais tempo para capacitações, 

pois não estava ainda atendendo plenamente, e que depois que começou o agendamento 

de consultas, a equipe ficou mais presa à Unidade. E_1 falou das dificuldades de não 

estarem em uma Unidade própria: 

“Já no final, a gente tava tendo algumas dificuldades: começaram a impor que a gente 

atendesse as pessoas da igreja, não podia ir pessoas de outras religiões, porque era 

uma igreja evangélica; aí a coisa foi ficando difícil. O pouco que a gente fazia lá 

parou, porque a gente não ia segregar ninguém”. (E_1)  

E_1 disse que neste momento a Secretaria alugou uma casa e lá instalaram as 

equipes; ela chamou atenção de que teria uma supervisão do Ministério da Saúde, e que 



174 
 

era necessário que as equipes estivessem alocadas em uma Unidade.  Segundo E_1, uma 

semana depois da mudança para a Unidade, o Ministério visitou a casa para fiscalizar 

seu funcionamento. A partir da mudança para esta casa, de acordo com AC_6, “já foi se 

construindo a referência”, e mesmo tendo sido feitos alguns atendimentos na igreja,  

“forte mesmo foi em 15 de julho de 2002, que a gente mudou pro posto, e que começou 

realmente as consultas, começamos a fazer as visitas, ter os arquivos, ter uma coisa 

mais definida, mais montada, pra tá apresentando pra essas pessoas.” (AC_6) 

AC_6 disse que no cadastro eles falavam para as pessoas sobre o que era o 

Programa Saúde da Família, mas “uma grande referência a gente não tinha” (AC_6). 

AC_1 também falou de algumas dificuldades, pela novidade que trazia a proposta do 

PSF:  

 “Nem eu sabia explicar direito o que era, nem eu acreditava que isso ia dar certo. (...) 

Muitos se recusaram, porque acharam que era mais um programa político, que não ia 

dar certo; tinham receio porque a gente pede documento, CPF, identidade. (...) Nem 

posto tinha, difícil falar que vai ter médico se não tem posto.” (AC_1) 

De acordo com AC_1, a casa em que foi instalado o posto já havia sido outras 

três clínicas que não foram a frente; AC_6 falou de uma das clínicas, aberta na época da 

campanha de um político, que colocou médicos de diversas especialidades, e quando 

“ganhou a eleição, no outro dia a clínica tava fechada.” AC_6 disse que a equipe teve 

que lidar com essa questão, conquistando a confiança da população, e AC_5 falou que 

teve muitas dificuldades no início, mencionando também a instalação de um posto 

político antes da eleição:  

 “O vereador não ganhou e eles retiraram o posto. Então quando nós viemos com o 

nosso posto, as pessoas não acreditavam que ele realmente ia continuar, que realmente 

ia ter um trabalho; eles acharam que era mais uma jogatina política.” (AC_5) 

“As pessoas não acreditavam que fosse dar certo, „isso é coisa de política, já teve uma 

clínica lá e fechou, não acredito nisso não‟.” (AC_7) 

AC_5 reforçou que houve muita resistência das pessoas, mas que depois elas 

viram que o posto ia continuar a funcionar e começaram a procurar atendimento. AC_6, 

ao contrário, falou que não teve dificuldades no cadastro, porque morava em sua micro-

área na época e todo mundo a conhecia. AC_2 e AC_3 apontaram algumas dificuldades, 

como a existência de muitas pessoas sem documentos, que não sabiam ler nem escrever, 

e de pessoas religiosas, que algumas dificultaram a entrada dos agentes em suas casas. 

E_1 colocou como dificuldades a falta de local para a equipe e a dificuldade de 

aceitação da população, dizendo que a recepção não foi muito boa “por coisas que já 

tinham acontecido” (E_1); percebe-se que a história local pode dificultar ou facilitar o 
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processo de implantação do PSF, especialmente em relação ao trabalho dos agentes 

comunitários de saúde nas visitas domiciliares.  

Alguns agentes entrevistados entraram depois do cadastro, e mencionaram que 

tiveram que recadastrar as famílias – ou atualizar o cadastro – conferir quem ainda 

morava na micro-área, quem tinha se mudado. AC_4 disse que foi um processo “meio 

complicado, porque não sabia nada”; pediram para outra agente ajudá-la, mas ela 

acabou tendo que fazer mais sozinha, perguntando para a equipe que estava desde o 

início. AC_8 também falou que havia alguns problemas em sua micro-área e foi 

necessária uma atualização do cadastro; é possível identificar certa descontinuidade 

neste processo de passagem de um ACS para outro, com uma falta de registro da 

memória do trabalho já desenvolvido.  

 AC_1 falou da organização depois que a equipe foi para a Unidade, momento 

em que as áreas já estavam divididas, em que chegaram dois médicos e haviam duas 

salas para atendimento. “Depois que dividiu entre equipes 33 e 34; aparentemente era 

uma equipe só” (AC_1). AC_6 falou que os profissionais “sempre foram muito unidos”, 

e chegaram a fazer o cadastro em algumas micro-áreas juntos. “É como se fosse uma 

família, com coisas boas, problemas. As pessoas na equipe se cobram, falam na cara, já 

conhecem o perfil de todo mundo.” (AC_6) 

AC_6 falou sobre o amadurecimento do processo após o cadastro: “Depois 

começamos a manter um relacionamento com a Secretaria, de ter as referências, as 

guias de encaminhamento, as campanhas, como seriam feitas.” AC_6 disse que a 

princípio as campanhas de vacinação eram feitas em uma creche, próxima à Unidade, e 

depois passaram a ser realizadas na USF.  

“Foi legal, tudo o que você vê nascer, tá ali desde o princípio, quer dizer, você 

participa daquele processo todinho até chegar na bagunça que tá hoje.” (AC_6)  

Os problemas enfrentados pela equipe em relação à nova delimitação entre 

Itaboraí e São Gonçalo, e a falta de decisão sobre como funcionaria a Unidade, as áreas 

que seriam cobertas, marcaram muito os profissionais, gerando desânimo, 

desentendimentos e descrédito com a população, que também ficou sem saber o que iria 

acontecer.  

 Em relação às mudanças nos limites das áreas e micro-áreas, destacamos que dos 

quinze profissionais entrevistados, oito mencionaram que sua área ou micro-área passou 

por remapeamentos (M_2, E_1, E_2, AC_2, AC_3, AC_7, AC_8 e AC_9), três 

disseram que suas micro-áreas não haviam sido remapeadas (AC_1, AC_5, AC_6), e 

quatro não responderam à pergunta. Parece que boa parte das micro-áreas passou por 
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algum tipo de redefinição, e isto mostra como o processo de mapeamento e 

cadastramento no PSF é dinâmico, tendo que ser revisto constantemente pelas equipes e 

pela Secretaria de Saúde.  

E_1 falou que as equipes fizeram remapeamentos internos, tiveram que ir 

“dinamizando isso” sem esperar da SMS, fazendo o “repasse de famílias de um ACS 

para outro, de acordo com a necessidade”. E_2 também falou que ao detectar alguma 

micro-área sobrecarregada, era feita uma re-divisão, passando para outro ACS uma rua, 

ou parte de uma quadra.  

De acordo com E_1, a área da equipe 33 foi inicialmente dividida em 6 micro-

áreas, mas devido ao grande número de famílias foi preciso mais um ACS, que foi 

solicitado e encaminhado pela SMS. E_1 disse ainda que os remapeamentos 

aconteceram “mais pelo nosso entendimento mesmo, porque eles realmente nunca 

tiveram aqui muito presentes pra ver isso, mas a gente levava as informações e eles 

acatavam” (E_1). Percebe-se que havia necessidade de maior apoio e supervisão da 

gestão em relação à organização do trabalho das equipes, com destaque para a divisão 

das áreas e micro-áreas.  

E_2 disse ter participado de uma atualização do cadastro, em que foram de casa 

em casa, nas áreas sem ACS, incluindo as famílias. E_2 falou que tiveram dificuldades, 

que algumas pessoas não quiseram receber a equipe, e que já havia o problema da divisa 

entre Itaboraí e São Gonçalo, em que a parte da população do lado de São Gonçalo não 

era coberta pela Unidade de Itaboraí, apesar da proximidade das áreas.  

Podemos refletir sobre certa autonomia desta equipe para “dinamizar” e 

flexibilizar as micro-áreas de acordo com seu entendimento, e contando com certo apoio 

e consentimento da Secretaria. Ao mesmo tempo, cabe pensarmos se o 

acompanhamento de um profissional/ equipe da SMS deste processo de remapeamento 

poderia ajudar no modo de fazer estas mudanças, que parecem acontecer 

“tranquilamente”, mas que geram modificações consideráveis, especialmente para a 

população. 

 Mesmo com os problemas existentes, o processo de implantação da Unidade de 

Saúde da Família em Apolo III pode ser considerado um grande avanço diante do 

contexto local, em que não havia qualquer serviço disponível, apenas alguns postos 

políticos que não se mantinham por muito tempo e também um senhor mencionado por 

moradores e alguns agentes que aferia a pressão em uma farmácia, seu Acácio.  
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 Atividades dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem 

 

Os profissionais entrevistados falaram sobre suas atividades e a organização do 

trabalho na Unidade. M_1 disse que atua como clínica geral e que nos outros PSFs em 

que trabalhou atendia à demanda espontânea, mas que na Unidade de Apolo as 

consultas são marcadas. Ela organiza a semana com consultas gerais de manhã, depois 

visitas domiciliares para os acamados no final da manhã ou à tarde. M_1 disse que 

disponibiliza 30 consultas por semana, sendo os números distribuídos na quinta-feira, 

para atendimentos principalmente na quinta e sexta-feira.  

M_2 falou da prioridade de atender os grupos específicos do PSF: gestantes, 

crianças, idosos, pessoas com diabetes, hipertensão, hanseníase e tuberculose; disse que 

as VDs são realizadas para os acamados. M_2 organiza sua agenda com 50% de 

consultas de retorno de pacientes dos grupos prioritários, e os outros 50% são 

destinados à marcação de novas consultas gerais, para pessoas que vão ao posto e 

marcam o atendimento. M_2 disse que às vezes os agentes marcam consulta para alguns 

pacientes, quando estes estão há muito tempo sem se consultar.  

M_2 falou do seu trabalho, de que antes atuava em emergência e não tinha o 

retorno dos pacientes, “lá você não tem vínculo nenhum com o paciente, e aqui você tem 

isso em excesso”. M_2 disse que os pacientes ficam ligados ao médico, e que “o plano 

do médico de família não é virar um médico daquele paciente, e sim daquela área, 

enquanto ele estiver morando ali”. Ela disse que vê muito envolvimento da comunidade 

com o trabalho da equipe, muita confiança, que foi sendo conquistada aos poucos por 

eles.  

Segundo E_1, o trabalho é dividido mais ou menos igual nas duas equipes, 

trabalhando todos os programas de saúde: hipertensão, diabetes, saúde da mulher 

(preventivo e pré-natal), saúde da criança (puericultura), tuberculose, hanseníase (E_1 e 

E_2). Além disso, fazem curativo, vacinação e procedimentos de enfermagem. A_1 

destacou o trabalho de vacinação feito pelo PSF: 

“Um trabalho legal que o PSF faz é quanto à vacina das crianças. Tinha criança que 

não tinha tomado vacina, a gente colocou em dia os cartões de vacina. Hoje aqui 

praticamente não tem criança com vacina atrasada, isso é uma parte legal, a parte do 

PSF, da prevenção.” (A_1) 

Na equipe de E_1, os atendimentos são divididos de modo que a enfermeira fica 

mais com crianças e gestantes, e a médica mais com hipertensos e diabéticos, mas elas 

também revezam. E_1 disse que os turnos são organizados de acordo com a quantidade 
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de atendimentos, “pelo perfil da comunidade”. Ela deu o exemplo das crianças e 

gestantes, que tem em grande quantidade no bairro, embora neste momento, com a falta 

de ACS, o número de gestantes tenha diminuído, pois não estão sendo captadas para 

fazerem o pré-natal (E_1).  

Interessante perceber que a organização dos turnos de atendimentos pode estar 

orientada pelas informações sobre os grupos prioritários, mesmo não tendo como base 

os dados exatos em relação aos grupos: a quantidade maior ou menor de determinados 

tipos de pacientes parece ser algo percebido ou sentido pela equipe, mais do que algo 

registrado através dos sistemas de informação. 

E_2 disse que também acontece “o acolhimento, que são aquelas pessoas que 

procuram a unidade pra uma simples informação, ou pelo surgimento de alguma 

doença”. De acordo com A_1 e A_2, o trabalho das auxiliares de enfermagem é o de 

verificar pressão, glicose, fazer curativo, vacinação, injeção, as “demandas do dia” 

(A_2), e “agora o acolhimento” (A_1). Segundo E_2, há uma “rotatividade de vários 

serviços, não é fixo, é mais dinâmico”. 

A_1 disse que não gosta muito dessa parte de fazer o acolhimento, mas faz 

mesmo assim; ela disse que acha que não é muito da sua área, “não sou muito capaz de 

fazer isso não”. Segundo A_1, o acolhimento acontece quando uma pessoa chega à 

Unidade, não está agendada para médico ou enfermeira, com queixa de estar se sentindo 

mal. Se ela for cadastrada, seu nome é anotado e primeiro ela é atendida pela auxiliar, e 

depois, se necessário, passa para as enfermeiras ou para as médicas, dependendo do 

caso. “Essa parte de acolhimento antigamente não tinha, isso é uma coisa nova” (A_1). 

Em relação à organização das visitas, os médicos, enfermeiros e auxiliares 

destinam um turno da semana para realizá-las, exceto M_1 que disse destinar dois 

turnos. M_2 disse que atende à demanda dos ACS e que ela também tem um mapa de 

visita, em que marca o nome do paciente e a data em que esteve em sua casa, e já 

agenda o retorno para 3 meses depois; ela ressaltou que isso é uma tarefa do agente 

comunitário, mas que tenta não perder de vista as visitas. M_2 disse que a programação 

é flexível, e que às vezes é preciso antecipar uma visita. “Não tem muita formulazinha, 

a gente vai fazendo de acordo com a demanda, tentando cumprir os três meses de 

intervalo entre as visitas, entre pacientes hipertensos, diabéticos, gestantes” (M_2).  

Assim como acontece com M_2, com E_1 e E_2 as visitas são organizadas de 

acordo com a demanda dos agentes, e nas micro-áreas sem ACS, a família é que vai ao 

posto para marcar a visita. Segundo E_1 e E_2, elas devem ir de 3 em 3 meses visitar os 

acamados de uma determinada micro-área (podendo ir um pouco antes, ou depois), e 
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nos outros dois meses as visitas seriam da médica e da auxiliar de enfermagem. Cada 

profissional faria então quatro visitas no ano para cada acamado.  

E_1 disse que “às vezes funciona, às vezes não”, e E_2 chamou atenção que as 

visitas são feitas não só para pacientes que não andam, mas para pessoas “com 

dificuldade de caminhar, que passaram por alguma cirurgia, ou puérperas. (...) Aquele 

paciente que tá impossibilitado de vir ao posto, a gente vai até ele” (E_2). 

As visitas das auxiliares também seriam de 3 em 3 meses, de acordo com a 

demanda dos ACS. Segundo A_2, nas micro-áreas sem ACS, eles ficam sem saber o 

que vão encontrar, porque “o agente é esse elo, vai lá antes, sabe o que tá acontecendo, 

como que tá o acamado, aí muitas vezes a gente já vai preparado”. A_2 acha 

complicado fazer visita sozinho, disse que tem que ter sempre mais alguém e disse estar 

tentando pelo menos visitar os acamados. 

“Sem agente não tem como a gente saber, os agentes comunitários que geralmente 

trazem, chamam, levam a gente pra fazer as visitas. Hoje em dia eu só faço visita 

quando vem familiar de um acamado.” (A_2) 

 

 Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde 

 

Sobre a função dos agentes comunitários, AC_1 disse:  

“É bombril, mil e uma utilidades; você senta, você conversa, tem história que você ouve 

a mesma há oito anos, e você tem que ter a mesma disposição pra ouvir aquela história 

(...) A busca de tuberculose, hanseníase, cuidados, e as orientações a hipertenso, 

diabético, gestante, puericultura, pré-natal, isso tudo é o serviço do agente de saúde.” 

(AC_1) 

“Tem coisa que não é serviço do agente, mas a gente tá envolvido, aí um cadastrado 

pede, tem adolescente que confia na gente, mais do que na mãe até. Tem coisa que a 

mãe pede a gente pra falar com o filho.” (AC_3) 

 De acordo com os agentes AC_1, AC_2, AC_6 e AC_7, o dia de trabalho dos 

agentes comunitários inicia-se indo ao posto, onde assinam o ponto, falam com a 

enfermeira, resolvem alguma situação, ajudando no que for necessário, e depois saem 

para fazer as visitas. AC_7 mencionou que no dia em que passa a rota, ela espera para já 

levar para as famílias os encaminhamentos e marcações que chegarem.  

Como foi falado acima por AC_1, o trabalho do agente comunitário está voltado 

para o acompanhamento das famílias, sobretudo dos grupos prioritários, além das “mil e 

uma utilidades” que são exercitadas nas visitas. Algumas das atividades realizadas nas 

visitas, mencionadas pelos agentes foram: busca ativa de pessoas com tuberculose e 
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hanseníase; visitas aos acamados, gestantes, crianças menores de 1 ano; busca por 

crianças que não foram à puericultura e por mulheres em pré-natal que não foram à 

consulta; verificação do cartão de vacina das crianças menores de 1 ano; com pacientes 

hipertensos e diabéticos, verificação se já tem cadastro no sistema de informação 

HIPERDIA, e se não tiver, realização do cadastro (AC_4, AC_5 e AC_9). 

AC_6 disse que faz a maioria das visitas pela manhã, saindo do posto em torno 

de 9h, pois antes as pessoas estão dormindo, ou foram levar os filhos na escola; ela 

disse que poucas visitas acontecem à tarde, as que acontecem são mais com médico e 

enfermeiro. AC_7 também disse que prefere visitar na parte da manhã, porque à tarde o 

sol está mais forte.  

Quanto ao planejamento das visitas, parece que a maioria dos agentes se 

organiza para fazer as visitas por rua (AC_1, AC_4, AC_7), enquanto outros fazem por 

quadra (AC_2), por blocos de pessoas que estão em casa em um determinado horário 

(AC_6), e há ainda os que não planejam, por dificuldade em se organizar (AC_8). AC_7 

disse que quando chega a rota, organiza as entregas das marcações por rua, priorizando 

as que estão com a data mais próxima para consulta ou exame; disse ainda que vai onde 

tem mais acamados, e faz visitas às pessoas nas casas próximas (AC_7). 

Foi perguntado aos ACS se eles conseguem realizar todas as visitas 

mensalmente às famílias, e sete agentes dos nove entrevistados disseram não conseguir 

(AC_1, AC_2, AC_3, AC_5, AC_6, AC_7 e AC_8), e alguns dos motivos apresentados 

foram: visitas que duram muito tempo com algumas famílias; famílias que não estão em 

casa ou não querem atender; pessoas que trabalham fora e não ficam em casa durante o 

dia; falta de ACS em outras micro-áreas e cobertura parcial pelos outros agentes; 

pessoas que têm que ser visitadas mais de uma vez no mês, como idosos, mulheres em 

final de gestação, recém-nascidos, diabéticos descompensados, acamados que não estão 

bem, pacientes com tuberculose no início do tratamento, além da necessidade de entrega 

de exames e encaminhamentos. (AC_1, AC_2, AC_5 e AC_6). De acordo com AC_5, 

“às vezes o trabalho não anda”, pois acabam fazendo tantas tarefas, que perdem de 

vista o foco do trabalho. 

AC_1 e AC_3 disseram que varia muito o tempo das visitas, que tem gente que 

quer visita todo dia, toda semana. AC_6 falou que têm pessoas que se tornam 

dependentes dessas visitas, como idosos que têm dificuldade com a medicação, por 

exemplo, “e têm outros cadastrados que você nem vê, só vê final de semana” (AC_6). 

Assim, AC_6 colocou que algumas pessoas recebem mais de uma visita ao mês, 
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enquanto outras nem são vistas, não vão ao posto, são vistas apenas em campanha de 

vacinação; “uma coisa compensa a outra” (AC_6). 

Os agentes que disseram que conseguiam visitar todas as famílias foram AC_4 e 

AC_9, mas AC_4 disse que nos últimos meses, por causa da mudança da USF e sem 

recepcionista, não estava conseguindo visitar todas as famílias. AC_9, que foi agente 

em Apolo, disse que conseguia visitar todas as famílias no mês, dando preferência aos 

grupos prioritários e fazendo no máximo treze, quatorze visitas por dia.  

  O trabalho dos agentes ficou de certa forma comprometido pela falta de agentes 

comunitários em algumas micro-áreas (à época da pesquisa, na equipe 34, faltavam 4 

agentes e na equipe 33, faltava um), pois eles acabam tendo que ir à essas micro-áreas 

sem agente, para entrega de encaminhamentos, marcação de exame, e outras situações. 

“Às vezes tem que ir na outra área que tá sem agente” (AC_3), “e tem as prioridades, 

às vezes a gente vai em quem tá piorzinho” (AC_2).  

Mesmo tendo as atividades estabelecidas para os agentes, percebe-se que no 

cotidiano, outras ações são feitas, que demandam a flexibilidade e a atenção dos ACS, 

como nas visitas a outras micro-áreas, e na avaliação dos pacientes que necessitam de 

visita mais urgente, ou de um cuidado especial. 

“Tem aqueles idosos que ainda não tomam o remédio direito, você vai lá, você para, faz 

desenho, é todo um trabalho. (...) Tem uma paciente minha que a pressão dela só 

controlou depois que eu fiz todo aquele trabalho, de desenho, „esse aqui é de manhã 

com o sol, esse é de tarde, esse é de noite‟.” (AC_1) 

De acordo com AC_6, depois das visitas, os agentes retornam à Unidade, e 

utilizam a tarde para fazer o SIAB, anotar as visitas no caderno, fazer produção, “que eu 

normalmente não faço, tem muito papel; e os problemas que você detecta na visita?”. 

AC_6 falou que nas visitas encontra pessoas sem receita, sem medicação, pessoas que o 

encaminhamento para especialista não chegou, crianças com vacina atrasada, “esses 

problemas você tem que trazer pro enfermeiro.” AC_6 disse que o que dá para resolver 

o agente resolve, se não dá, fala com o enfermeiro, e dependendo da resposta o agente 

tem que voltar na casa da pessoa.  

“Durante a visita, tem algumas coisas que você tem que falar com o médico ou com o 

enfermeiro, às vezes à tarde quando você chega não dá tempo, aí deixa pra fazer no dia 

seguinte pela manhã.” (AC_1) 

AC_1 e AC_2 falaram que quando encontram problemas ou situações a serem 

resolvidas nas visitas, sobre encaminhamentos e pedidos de exame, por exemplo, 

sempre falam com médicos e enfermeiras, “nada de resolver sozinho” (AC_2). AC_2 
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ressaltou que algumas vezes é possível o agente resolver, mas sempre com o apoio da 

médica e da enfermeira.  

“Com a convivência, você vê a gravidade, se é um caso de urgência ou não, se dá pra 

esperar até amanhã ou não dá.” (AC_1) 

AC_1 disse que vai à casa dos cadastrados, que já conhece a maioria, e faz as 

perguntas básicas: se estão bem, no caso de hipertensos e diabéticos, se estão tomando o 

remédio, como estão tomando, se têm remédio, se têm comparecido a consulta, 

perguntas sobre a vida pessoal. “São as mesmas perguntas sempre” (AC_1). AC_6 

também falou de certa rotina que vai se estabelecendo no trabalho do agente 

comunitário: “Sempre as mesmas ruas, as mesmas pessoas, cria uma rotina” (AC_6) 

Por outro lado, AC_2 disse que sai para as visitas e encontra várias situações: 

pacientes acamados, com ferida, necessitando de curativo com a enfermagem; crianças 

com bronquite, com diarréia; gestantes, que têm que ser cadastradas e fazer o pré-natal; 

dentre outras. AC_2 chamou atenção para o fato de que acontecem “várias coisas 

inusitadas sempre” (AC_2). 

É interessante perceber este contraste entre as falas de que “são sempre as 

mesmas perguntas, as mesmas ruas, as mesmas pessoas” e a fala de que acontecem 

situações inusitadas, inesperadas nas visitas. Podemos pensar que convivem no trabalho 

do agente comunitário as práticas já instituídas – atenção aos grupos prioritários, com 

perguntas estratégicas para o acompanhamento das famílias, que estabelecem uma 

rotina de trabalho –, e práticas instituintes – que fogem da rotina, do padrão, em que o 

agente comunitário deve se valer de sua flexibilidade e articulação com a equipe e a 

população para dar conta dos problemas encontrados.  

Percebe-se no trabalho do agente a importância dessas duas dimensões da 

prática, a instituída, que mantém o acompanhamento das famílias e as atividades 

prioritárias dos agentes, e a instituinte, necessária para lidar com as situações 

imponderáveis que podem aparecer durante as visitas, ou andando pelo bairro. Podemos 

dizer ainda que estes agentes atuam na fronteira, entendida como “ponto de cruzamento 

do global com o local, da esfera pública com o não público” (Cunha, 2010, p. 402), em 

um espaço de permanente disputas entre concepções, práticas, modos de levar a vida, 

que precisam ser considerados no acompanhamento feito pelos agentes e equipes às 

famílias cobertas.  

Cunha aponta ainda que o ACS configura-se como “figura-chave para 

desenvolver o elo entre a comunidade e os serviços de saúde, onde as visitas 

domiciliares assumem papel central” (2010, p. 405). A autora pondera que se as visitas 
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são realizadas pelos agentes e estes não conseguem responder aos problemas 

apresentados, são produzidas demandas que chegam à Unidade, e se esta não dá conta, 

fica sobrecarregada. Por outro lado, se o agente não realiza as visitas, “o circuito se 

quebra”, e Cunha questiona se na lógica atual das políticas públicas sociais isto não 

seria mais interessante do que o aumento de demandas. Tal questão deve nos deixar 

atentos às práticas adotadas pelas equipes e agentes, e à tentativa de fortalecer a direção 

para que o circuito funcione, dando resolutividade aos problemas possíveis de serem 

resolvidos pelas equipes de saúde, sem deixá-las sobrecarregadas. 

 

 Campanha de vacinação de poliomielite na Unidade de Apolo III  

 

 Na campanha de vacinação que aconteceu em 14 de agosto de 2010, as equipes 

da Unidade de Apolo III caracterizaram a Unidade de festa agostina, com bandeirinhas, 

pessoal caracterizado, doces para as crianças, bolas de encher, etc. Quase toda equipe 

estava presente, as duas médicas, as duas enfermeiras, as duas auxiliares, seis agentes 

comunitários, a recepcionista e o auxiliar de serviços gerais. A interação entre as 

equipes e com as crianças e famílias foi muito boa, e era visível a relação de cuidado 

com a população e empenho dos profissionais na vacinação.  

 A campanha foi de poliomielite, mas outras vacinas foram aplicadas também 

quando necessário, especialmente contra o vírus H1N1. O fluxo dos usuários foi 

organizado de modo que os agentes comunitários os recebiam, verificavam a caderneta 

de vacina das crianças e registravam na estatística a vacina dada. A estatística com o 

número de vacinas realizadas foi fechada ao final da manhã e ao final da tarde, e ainda 

houve uma semana para os que não se vacinaram neste dia.  

 Com a observação, foi possível levantar algumas informações que poderiam ser 

extraídas e registradas a partir deste dia de vacinação, tais como: 

1. Familiar que acompanha a criança (mãe, pai, toda família); 

2. Número de crianças com vacina em dia e número de crianças com vacinas 

atrasadas; 

3. Vacinas que precisaram ser atualizadas na campanha, além da pólio; 

4. Número de doses realizadas de vacina contra H1N1 e porcentagem de recusa dos 

pais em realizar a segunda dose.   

  O registro de tais informações poderia servir para uma avaliação de como está a 

situação vacinal das crianças cobertas pelas equipes, e refletir sobre possíveis motivos 
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para atrasos nas vacinas e mesmo sobre as condições das famílias que levam seus filhos 

para vacinar. Abaixo, fotos tiradas no dia da campanha. 

 

 

Figura 10: Campanha de Vacinação em Apolo III, Itaboraí/ São Gonçalo, 2010.  

 

 Capacitações realizadas pelas equipes de Apolo III 

 

 Em relação às capacitações, foi perguntado aos profissionais quais eles 

consideraram as mais marcantes. Na equipe de médico, enfermeiro e auxiliar, as 

capacitações mencionadas foram: ginecologia e obstetrícia/ saúde da mulher (M_1, 

M_2, E_1, E_2 e A_2), tuberculose (M_2, E_1, E_2, A_1 e A_2), diabetes (E_1), saúde 

da criança (E_2), vacina, curativo, hanseníase e DST/AIDS (A_1). Percebe-se que todos 

os temas tratam de alguma doença específica ou programa de saúde, com destaque para 

as capacitações de saúde da mulher e tuberculose.  

M_2 disse que gostava das capacitações de ginecologia na época em que havia 

outra coordenadora, e que acha mais proveitosas as capacitações que “ensinam alguma 

coisa”. M_1, que é a profissional que está há menos tempo na equipe (menos de dois 
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anos), disse ter participado de duas capacitações e falou da desorganização das 

atividades. 

“Geralmente as capacitações que têm é pra impor alguma coisa que você tem que fazer. 

(...) „Vocês vão aprender a fazer isso, porque isso a gente vai deixar de fazer aqui em 

cima pra vocês fazerem lá‟.” (A_2) 

 Essa fala de A_2 expressa certo modo de fazer as capacitações que passa para os 

profissionais a sensação de uma sobrecarga de trabalho, de que eles terão que fazer mais 

atividades além das que já fazem. Parece ser relevante pensar sobre outras formas de 

realizar capacitações e atividades de educação permanente com as equipes, por 

exemplo, com atividades de aprendizagem no próprio serviço, ou em serviços da rede, 

como as Policlínicas e o Hospital Municipal.  

 E_1 destacou que as melhores capacitações que participou aconteceram bem no 

início da implantação do PSF, momento em que havia vários profissionais com perfis 

diferentes.  

“O início foi muito marcante por conta dessa falta de experiência, tudo que a gente 

aprendia era novo e era muito bom; então as [capacitações] do início foram as 

melhores, as mais ricas, a gente tinha mais tempo pra essas coisas. (...) A minha base 

foi essa; o que eu aprendi foi aqui, com essas capacitações, foi muito rico, é o que eu 

trago até hoje, valeu a pena.” (E_1) 

As capacitações mais marcantes mencionadas pelos agentes comunitários foram 

as seguintes: tuberculose (AC_1, AC_5, AC_6, AC_7, AC_8 e AC_9), saúde mental 

(AC_1, AC_2, AC_4, AC_5, AC_6 e AC_7), hanseníase (AC_1, AC_4, AC_5, AC_6 e 

AC_7), maus tratos contra crianças (AC_2 e AC_8), DST e HIV (AC_8 e AC_9), 

vacina (AC_5), humanização (AC_2) e ouvidoria coletiva (AC_3).  

 Um destaque importante é para as capacitações de tuberculose, citadas por 

praticamente todos da equipe (11 de 15 entrevistados). E_2 falou que percebe grande 

empenho da coordenação do programa para organização do trabalho no PSF, e AC_6 

disse que adorou todas as capacitações de tuberculose, que são muito boas. AC_1 falou 

que gostou também, mas que já tiveram várias, e gostou da de saúde mental por ser um 

tema novo, que não havia sido abordado anteriormente.  

A capacitação em saúde mental foi bastante comentada pelos agentes 

comunitários, que consideraram o conteúdo muito bom, apesar de problemas na 

organização da logística (do local, da alimentação). AC_7 falou que percebeu que 

depois dessa capacitação desenvolveu um olhar mais profissional em relação aos 

pacientes de saúde mental, com uma abordagem diferente; ela mencionou ainda o caso 

de um agente comunitário da equipe que teve um surto e teve que ser afastado do 
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trabalho, e de como depois disso ocorrer, ela começou a reparar em algumas situações 

diferentes que já vinham acontecendo com ele, e que podiam já ser sinal de algum 

problema.  

AC_4 disse ter gostado muito da capacitação de hanseníase, e AC_8 e AC_2 

disseram que aprenderam muito na de maus tratos contra crianças. AC_8 e AC_9 

destacaram também as capacitações em DST/AIDS, em que tiveram mais informação, 

comparando com as outras. Em relação à Ouvidoria Coletiva, AC_3 disse que foi a 

capacitação em que mais aprendeu, enquanto A_2 disse não ter sido muito produtiva, 

mas que foi um pouco mais dinâmica do que as demais. A_2 acha que as capacitações 

deveriam ser mais dinâmicas, levando a equipe para ver como é feito nos serviços; falou 

que normalmente são feitas capacitações quando alguma situação “não tá legal, pra 

puxar a orelha”, mas que deveria ser ensinado realmente como fazer as atividades 

propostas (A_2). 

Sobre o aprendizado nas capacitações, E_2 considera que se apropriou do 

conhecimento transmitido, e M_2 colocou que ao utilizar este conhecimento os 

pacientes ficam mais na USF e não precisam ser encaminhados aos especialistas. 

“Você usa muito [o conhecimento], então ao invés de você encaminhar todo mundo, 

você acaba ficando mais, prendendo mais sua população aqui, sem ter que mandar lá 

pra cima o tempo todo.” (M_2) 

AC_6 disse ter aprendido muito nos primeiros anos do Programa, que tinha mais 

estabilidade, tinha referência na Secretaria, e que hoje não tem, que há insegurança até 

quanto a estabilidade da equipe na Unidade. M_2 apontou a necessidade de mais 

capacitações, que em muitas áreas o PSF ainda deixa muito a desejar, como por 

exemplo, na área de dermatologia. E_2 fez uma crítica ao modo de funcionamento dos 

programas de saúde, que dependem do coordenador que estiver no momento, e isso 

determina a forma como os programas e capacitações são executados na ponta. “Pelos 

programas serem individuais passa muito pela vontade do coordenador, o que ele quer 

realmente trabalhar, a vontade dele levar o programa a frente.” (E_2).  

E_2 disse que já passaram diversos coordenadores pelos diferentes programas, e 

que dá para perceber os programas em que o coordenador “realmente se empenha pra 

que aquele programa vá a frente, que tenha realmente uma melhoria pra condição de 

vida praquele determinado seguimento” (E_2). De acordo com ela, essa postura 

estimula os profissionais que atuam nas Unidades e contribui para o andamento do 

trabalho. 
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 Mudanças observadas pela equipe após início do trabalho no 

PSF 

 

 Foi perguntado aos profissionais entrevistados se eles observaram mudanças 

desde que iniciaram o trabalho na equipe, e as respostas apontaram para: a 

transformação da relação entre a equipe e a comunidade; o aumento do acesso da 

população aos serviços de saúde; as dificuldades do processo de trabalho; a influência 

da política no trabalho e a instabilidade do momento atual.  

Sobre a mudança da comunidade em relação à equipe, E_1 disse:  

“No início, quando a gente veio pra cadastrar, as pessoas tinham muita resistência, 

elas não queriam, porque o outro município já tinha vindo cadastrar, e ninguém fez 

nada, então eles achavam que não ia a frente, que esse posto é só até a eleição (...) eles 

não acreditavam na proposta.” (E_1) 

“E hoje é uma outra visão, eles têm confiança nos profissionais, eles acreditam na 

Unidade, eles preferem a Unidade – muitos verbalizam isso. (...) Então a gente 

conseguiu de alguma forma mostrar que não é eleitoreiro, que existe uma proposta, que 

ela funciona, que dá certo, então eles confiam nisso, coisa que no início era muito 

difícil. Foi um trabalho de formiguinha.” (E_1) 

 Conquistar a confiança da comunidade foi algo muito falado pelos profissionais, 

e é interessante perceber que este é um aspecto fundamental para a implantação efetiva 

do PSF, que está muito além do que é colocado em portarias e manuais que descrevem 

as funções e atribuições de cada membro da equipe. O que está instituído na norma é a 

base para a organização institucional, formal, do PSF, para viabilizar seu financiamento, 

coordenação, execução pelos entes federados; no entanto, é também essencial que as 

equipes do PSF, protagonistas deste processo de implantação, lancem mão de recursos 

outros que não os da norma, como o carisma, o bom humor, o “jogo de cintura”, para 

conquistar a população e realizar e incentivar o cuidado de sua saúde.   

 AC_1 reconhece também a mudança das pessoas em relação à equipe, e disse 

que muitas respeitam mais os agentes, mas outras ainda não dão valor. Ela considera 

que não houve mudanças no bairro: 

“O Apolo não mudou nada. As pessoas, muitas continuam a mesma coisa, e algumas 

mudaram em relação à gente, ao posto de saúde. Muitos falavam assim „isso é coisa de 

político, isso aí não vai durar, então não quero‟ (...) Tamos aí até hoje.” (AC_1) 

 AC_2 falou do estranhamento inicial da população em relação aos agentes, e da 

posterior mudança em relação a eles, passando a ter maior proximidade: 
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“No início, as pessoas não sabiam o que era um agente de saúde; agora eles entendem, 

porque a gente vai na casa, porque faz essas perguntas todas, pesquisa tanto a vida 

deles, hoje eles já abrem a porta mais tranqüilos pra gente, que já tem uma afinidade, 

são vários anos; quando eu não vou, sente uma falta. Agora eles entendem qual a 

função do agente de saúde.” (AC_2) 

 AC_3 colocou outro ponto de vista, falando sobre certo poder que a população 

atribui hoje aos agentes, apesar da resistência inicial no momento do cadastro, e que 

com o passar do tempo as pessoas se tornaram mais exigentes. 

“As pessoas pensam que a gente é dono do posto, dono da farmácia. No princípio era 

tudo diferente, ninguém queria cadastrar, dizia que era política, e depois eles foram se 

acostumando com a gente, quando implantou o posto, a gente saiu de lá da igreja. 

Agora eles pensam que a gente é dono de tudo, que não faz porque não quer. (...) No 

começo, era mais light, hoje eles exigem mais.” (AC_3) 

 Alguns dos agentes falaram da mudança significativa após a implantação do PSF 

em Apolo, marcada pela ampliação do acesso à população aos serviços e procedimentos 

de saúde (AC_2, AC_5, AC_6 e AC_7). 

 “A saúde aqui era um pouco mais precária, as pessoas reclamavam mais; até pra fazer 

exame, essas coisas, tinha que acordar muito cedo, tinha que ter dinheiro para poder ir 

a Itaboraí, porque era tudo feito lá. (...) Depois que montou o PSF, já ficou a referência 

pra população. Com o PSF realmente houve mudança, é uma coisa mais lenta, mas teve 

bastante mudança.” (AC_5) 

“Mudou o acesso aos serviços de saúde pras pessoas, porque as pessoas não tinham 

nenhuma referência aqui, as pessoas tinham que sair de madrugada, pra Alcântara, 

São Gonçalo, pra Itaboraí, pra pegar número, às vezes conseguiam, às vezes não.” 

(AC_6) 

“Foi muito boa a implantação do PSF aqui, porque as pessoas não tinham... tinha que 

sair de madrugada, geralmente iam pra Alcântara, aquelas filas imensas do PAM 

Alcântara.” (AC_7) 

Por essas falas, percebemos que a instalação de um posto de saúde nesta 

localidade foi um diferencial em relação aos serviços oferecidos até então, em sua 

maioria postos políticos que funcionavam brevemente nas vésperas das eleições. Para 

ter acesso a serviços e procedimentos de saúde, antes era preciso sair do bairro, indo 

para o centro de Itaboraí e para São Gonçalo, onde fica o PAM (Posto de Assistência 

Médica) Alcântara.  

AC_6 disse que era comum antes da implantação do PSF, as pessoas tomarem o 

remédio de parentes, usarem a mesma receita por muito tempo, porque não tinham 

acesso à saúde. “Depois que colocou o posto aqui, com o acompanhamento das equipes, 

essas pessoas tinham uma referência”, quando sentiam alguma coisa, ou se o remédio 

receitado não dava certo, a população passou a ter um respaldo, podendo ter orientações 
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do médico, enfermeira, auxiliar e com os ACS, que foram capacitados para isso. “Eu 

acho que ficou mais fácil, mudou sim” (AC_6).  

 Para AC_2 a saúde melhorou, e ela deu o exemplo dos casos de tuberculose que 

diminuíram significativamente no município.  

 “Eu acho que a saúde em si, melhorou, porque tinha muitos casos de tuberculose em 

Itaboraí, e hoje em dia você vai ver só tem 2, já teve aqui no posto 10 casos; mas 

porque nós vamos na casa das pessoas justamente pra pesquisar isso, quem tá com 

tuberculose, quem não tá.” (AC_2) 

AC_2 acha que algumas pessoas “estão se conscientizando pra tomar remédio, 

as mães também cuidando das crianças, dando vacina, coisa que não faziam; melhorou 

um pouco”. Para ela, foi visível estas mudanças, já A_1 acha que é muito relativo: “tem 

pessoas que mudaram, e outras que continuam do mesmo jeito”.  

 A melhora percebida devido ao acesso aos serviços de saúde – que ainda assim 

tem muitos problemas – não foi, entretanto, acompanhada de mudanças significativas na 

qualidade de vida da população, que em certos locais da comunidade ainda é bastante 

ruim, como apontado anteriormente.  

Quando perguntada sobre mudanças, E_2 colocou algumas dificuldades e 

problemas enfrentados no trabalho desde sua inserção na equipe: a grande rotatividade 

de profissionais médicos (em 6 anos, 5 médicos passaram por sua equipe), o que 

atrapalha a manutenção do trabalho e o vínculo com a comunidade; dificuldade de 

relacionamento na equipe (cumprimento da carga horária por uns e não por outros, 

ainda que a divisão do trabalho tenha melhorado com as atuais médicas); inalteração do 

salário desde sua inserção no PSF. E_2 disse que há 6 anos, tinha muito mais facilidade 

na marcação de consultas para especialistas e no acesso a outros serviços:  

“Hoje em dia a dificuldade é muito maior; ao invés de evoluir, parece que de 3 anos 

pra cá tá involuindo, tá cada vez pior. Certas coisas que nós conseguíamos antes, nós 

não conseguimos mais para a população. (...) O que ainda funciona, o que anda, é 

porque as equipes da nossa unidade, do Apolo, gostam de trabalhar; porque se não 

fosse isso, eu acho que estaria como várias equipes, funcionando uma, duas vezes por 

semana, decaindo até fechar a Unidade.” (E_2) 

 E_1 também falou das dificuldades recentes, e da influência da política no 

funcionamento da Unidade; disse que “politicamente regrediu muito nos últimos 

tempos, muita coisa mudou pra pior”, mas que continua acreditando, apesar de ter mais 

dificuldades do que antes.  

 “As coisas caminharam muito bem durante um período, porque a política influencia 

muito, então durante um período a gente caminhou muito bem, agora a gente tem mais 

dificuldades politicamente falando.” (E_1) 
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E_1 falou que eles ainda têm muitos problemas, como a grande demanda para 

atender devido ao excesso de famílias, e a falta de cobertura da área toda com déficit 

importante de ACS que não tinham no início. Segundo E_1, “tem problemas hoje que 

não tinham no início, e soluções hoje para problemas do início”. A_2 disse que tem 

diminuído o abastecimento de insumos “de uns tempos pra cá”, e que há grande falta de 

incentivo e apoio da Secretaria para realizar atividades na Unidade, o que tem 

desestimulado muito o trabalho: “Piorou muito, era melhor” (A_2). 

M_1 falou da instabilidade atual do funcionamento do posto para o paciente, que 

cada dia circula uma informação diferente e que é necessária uma “estruturação 

básica”. M_1 falou também sobre a mudança de secretários e que o “PSF é política”, 

que funciona de acordo com ela. A_2 também falou sobre a instabilidade depois da 

nova delimitação da fronteira entre Itaboraí e São Gonçalo.  

Os efeitos deste contexto no trabalho são visíveis e o prejuízo para a saúde da 

população gritante: “A verdade é essa, a gente não tá indo nas casas até resolver essa 

situação.” (AC_8) No momento em que aconteceu a pesquisa, certamente esta foi a 

questão mais debatida pelos profissionais, diante das indefinições de como ficaria o 

trabalho e a área coberta pelas equipes.  

 

e) Produção de informação e conhecimento na Unidade de Saúde da 

Família de Apolo III 

 

 Um dos objetivos desta pesquisa foi o de caracterizar o processo de produção de 

informações e conhecimento a partir das práticas das equipes de Saúde da Família de 

Itaboraí, com foco no fluxo e sistematização das informações, considerando os 

diferentes níveis de abordagem que organizam a Saúde da Família, o individual, o 

familiar e o comunitário. O caso escolhido para o aprofundamento sobre a produção da 

informação foi da Unidade de Apolo III, ainda que tenham sido visitadas outras três 

Unidades no município, para maior compreensão do processo e levantamento de novas 

questões na Unidade investigada.  

 Buscou-se compreender como acontecia a produção e a circulação da 

informação na Unidade de Apolo, através da observação e acompanhamento do 

processo de trabalho das equipes durante quatro meses, sendo mais aprofundado com 

cada profissional no momento da entrevista. A partir da observação realizada no 
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trabalho de campo, foi possível perceber como acontecia a organização das informações 

na Unidade de Apolo III e sua circulação entre os profissionais e a população.  

 Iniciando pela organização do espaço, vimos que na recepção da primeira 

Unidade em que estavam instaladas as equipes, existiam as seguintes fontes de 

informação: arquivos com prontuários das duas áreas cobertas, sendo os prontuários de 

cada micro-área organizados em gavetas; bolsas/ escaninhos dos agentes comunitários; 

caixas com resultados de exames preventivos; mural informativo; caixa-espelho para 

distribuição de preservativos e anticoncepcionais.  

 Considerando também o mapa uma forma de organização da informação muito 

relevante no PSF, foram procurados mapas das áreas na Unidade de Apolo III, e foi 

mencionado que já houve anteriormente, mas que naquele momento não havia um mapa 

atualizado. Foi falado pelos agentes e enfermeiras que havia sido feito um trabalho em 

que cada agente desenhou a delimitação de sua micro-área, com algumas características 

apontadas. Posteriormente, ao longo do trabalho de campo, foi conseguido um mapa das 

áreas de Apolo III, que foi objeto de discussão e reflexão com a equipe. Antes disso, 

uma agente comunitária desenhou sua micro-área (Anexo 13, pg. 272) e falou sobre 

alguns pacientes e características do local.  

Outra fonte importante de informações sobre as visitas dos agentes comunitários 

são os cadernos dos agentes, em que podem ser registrados dados mais básicos sobre as 

visitas, números das famílias e condições de saúde dos usuários, e também dados mais 

aprofundados sobre a situação das famílias acompanhadas, os problemas da comunidade 

e condições de trabalho na Unidade. A princípio, uma agente comunitária apresentou 

seu caderno, em que constavam informações sobre as famílias, inicialmente com mais 

detalhes e depois com dados mais básicos. Ao longo da pesquisa, foram vistos outros 

cadernos, que continham, no entanto, poucas informações qualitativas sobre as visitas 

domiciliares. 

Já os registros quantitativos do trabalho são de diversas ordens, desde listagens e 

livros para chegada e dispensação de medicamentos, de material, até as fichas que 

alimentam os sistemas de informação, que foram apontadas diversas vezes pelos 

profissionais. Algumas das fichas foram: do SIAB, como as fichas D, os relatórios 

SSA2 e PMA2, ficha municipal para controle do SIAB; do SIA-SUS; cadastros do bolsa 

família; ficha do sistema SISPRENATAL; ficha do sistema HIPERDIA.  
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 Registro das atividades e modos de produção da informação   

 

Foi perguntado aos profissionais como são registradas suas atividades e que 

fichas e protocolos eles precisam preencher. A equipe de médico, enfermeiro e auxiliar 

falou sobre o preenchimento das seguintes fichas: produção do SIA-SUS; ficha D do 

SIAB; ficha do sistema SISPRENATAL; ficha do sistema HIPERDIA; espelho de 

vacina; ficha de preventivo (SISCOLO). Os dois principais sistemas alimentados são o 

SIAB e o SIA-SUS, e há o registro dos programas de saúde em separado, que têm suas 

fichas específicas: “cada programa tem o seu registro” (E_1).  

A ficha do SIA-SUS é utilizada diariamente pelos profissionais, e é 

normalmente a primeira a ser preenchida nos atendimentos, contendo a identificação do 

paciente e os códigos correspondentes a cada procedimento (E_2). De acordo com E_2, 

“todos os procedimentos são pagos através do SIA-SUS”, e podemos supor que este é 

um dos motivos para esta ser a primeira ficha preenchida, pois garante parte do 

financiamento das ações. Além disso, a ficha do SIA é a que contém o registro do nome, 

idade do paciente, o procedimento realizado, isto é, dados individuais colhidos nas 

consultas, enquanto a ficha do SIAB é um consolidado dos atendimentos de cada dia. 

E_1 disse que registra o atendimento primeiro no prontuário e depois no SIA-

SUS, e consolida por semana a ficha D do SIAB, para estar completa no final de um 

mês; E_2 disse que consolida a produção do SIA-SUS por dia e passa depois para a 

ficha D. Segundo M_2, a ficha D vai para a SMS no final do mês, “com o levantamento 

de tudo que foi feito, quantidade de atendimentos, dos grupos prioritários, óbitos, 

internações”, ressaltando que o mês, de acordo com o SIAB, começa no dia 20 e vai até 

dia 19. Segundo as duas enfermeiras, o fechamento do SIAB é feito a partir da produção 

do SIA-SUS, e a consolidação das fichas de todos os profissionais é realizada por elas; 

os demais entrevistados também falaram que as enfermeiras são as principais 

responsáveis pelo fechamento do SIAB.  

Além das fichas a serem preenchidas, os profissionais anotam nos prontuários, e 

chamou atenção que nas entrevistas com as enfermeiras, o primeiro registro mencionado 

foi o do prontuário, enquanto as médicas e auxiliares falaram primeiramente da 

produção do SIA-SUS. E_2 disse que cada micro-área tem uma gaveta do arquivo, com 

as pastas das famílias, e que cada pessoa tem um prontuário (os prontuários são 

individuais). E_1 chamou atenção que o prontuário é multidisciplinar, para médico, 

enfermeiro e auxiliar. “Toda e qualquer consulta e visita, procedimentos, 

intercorrências, devem ser registrados no prontuário” (E_2). A_2 disse que geralmente 
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as visitas e os atendimentos de acolhimento são anotados no prontuário, e os 

procedimentos como verificação de pressão, glicose, curativo, vacina são registrados na 

produção do SIA-SUS.  

Existem estes registros em relação aos procedimentos realizados com os 

pacientes individualmente (nos sistemas de informação e prontuários), mas há também, 

de acordo com E_2, os registros da “parte burocrática”, de manutenção e do cotidiano 

da unidade, que são organizados em livros: de solicitação e envio de material a SMS; de 

medicamentos; de ordens e ocorrências, que contém informações do trabalho da equipe. 

Há também livros para registrar a dispensação de medicamentos para a população, de 

solicitação de exames, dentre outros. “Tudo isso tem que ter registro, por não ter 

informatização, piora ainda mais” (E_2). 

Parece haver dois tipos de livro: os que têm relação com a SMS, essencialmente 

para abastecimento da Unidade, para controle dos fluxos de materiais, remédios, e 

também para controle do trabalho da equipe, através do livro de ordens e ocorrências; e 

os livros para relação com a população, para controle da saída de medicamentos, 

marcação de exames, dispensação de preventivos, dentre outros. 

E_2 disse que existem vários programas dentro do PSF, cada um com uma 

forma de registro, e que nenhum é informatizado no município. De acordo com E_2, os 

programas não se comunicam entre si, e destacou que o SIAB não se comunica com os 

outros. (E_2) 

“Os programas não se comunicam, se você tem um hipertenso tuberculoso, ou uma 

gestante hipertensa, você tem um formulário para gestante e outro para HIPERDIA.” 

(E_1) 

 “Se existisse um sistema que englobasse tudo isso, talvez a gente só ficasse com um 

sistema no computador e um livro de registro de ordens e ocorrências, com o que 

aconteceu diariamente na unidade. Seria muito mais fácil.” (E_2) 

Segundo E_2, por não existir esse sistema integrado, “todo final de mês é um 

suplício, porque tem que preencher o SIAB, com as informações de todos os ACS, dos 

atendimentos dos médicos, enfermeiros, auxiliares”. E_1 falou da “burocracia” que eles 

têm que dar conta, do tempo gasto com isso, mas ao mesmo tempo da importância de 

alimentar o sistema, da visibilidade para o trabalho.  

“Cada programa tem uma burocracia básica. (...) a gente tenta trabalhar com todas as 

burocracias, é muito papel, leva muito tempo; o tempo que a gente perde preenchendo 

a burocracia a gente podia tá atendendo mais gente. (...) Mas eu sei que é importante 

alimentar o sistema, é isso que aparece, o número de consultas que você faz, quantas 

gestantes você cadastrou, entendo que é muito importante, mas é muito complexo. (...) 

A parte burocrática é muito pesada, pra todo mundo.” (E_1) 
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No que diz respeito aos ACS, E_1 disse que eles não têm fichas dos programas a 

preencher, mas tem para as visitas, enquanto A_2 disse que algumas fichas, como as do 

sistema HIPERDIA e de preventivo, geralmente os ACS começam a preencher e as 

enfermeiras terminam na consulta. Segundo os agentes, algumas fichas utilizadas por 

eles são: do SIAB, ficha A; produção do SIA-SUS; fichas B de gestante, de hipertensão, 

diabetes, tuberculose e hanseníase; fichas C; ficha do sistema HIPERDIA; fichas do 

bolsa família; cartão de vacina; ficha do cartão SUS. (AC_1, AC_2, AC_3, AC_4, 

AC_5, AC_6, AC_7 e AC_9). “Tem ficha de tanta coisa” (AC_7). Sobre a ficha do 

cartão SUS, AC_6 falou:  

“Se tornou no município de Itaboraí uma ficha de cadastro, que não seria a nossa ficha 

de cadastro. Essa ficha foi enviada pelo governo federal, que no início iria contratar 

pessoas pra tarem passando em todas as residências pra preencher essas fichas, pra 

ser feito o cartão SUS; a ficha de cadastro do PSF é a ficha A.” (AC_6) 

Segundo AC_6, eles acabaram preenchendo as duas fichas no momento do 

cadastro, a ficha A, com as informações da casa e da família, e a ficha do cartão SUS; 

no entanto, AC_6 contou que quando os pacientes precisam do cartão SUS, eles têm 

que ir ao Centro, na SMS, para fazer, porque aquele registro feito pelos agentes não foi 

utilizado. Esta questão do cartão SUS foi colocada na caracterização do contexto geral 

da atenção básica no município, e de fato, foi reconhecido o retrabalho que acabou 

acontecendo. 

Em relação ao registro das informações, de acordo com AC_6, além do caderno 

de famílias (que contém os nomes e números de todas as famílias de cada micro-área), 

existe o caderno de visitas, utilizado para fazer o SIAB e a produção. A maior parte dos 

agentes entrevistados disse ter um caderno onde registra as visitas (AC_1, AC_2, AC_3, 

AC_4, AC_5, AC_6, AC_8 e AC_9), onde são anotados basicamente os assuntos mais 

importantes, sem relatos detalhados. Há também o mapa de visitas, uma tabela que 

sistematiza os números das famílias visitadas, com as datas correspondentes das visitas 

e a sigla dos grupos prioritários (por exemplo, HD para hipertenso e diabético). AC_4 e 

AC_5 comentaram ainda que em algumas situações, eles escrevem no prontuário, por 

exemplo, quando um paciente não quer ser atendido em um momento e depois muda de 

idéia e quer ser atendido depois. 

Sobre a utilização do caderno, AC_1 disse que tinha um (que inclusive, foi 

apresentado no início da pesquisa), mas deixou de fazer: “não registro nada” (AC_1). 

AC_3 falou que anota no caderno as coisas mais importantes, sobre pacientes sem 

receita ou com algum problema, somente as informações  
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“mais necessárias mesmo; porque a gente tem que preencher produção. Às vezes a 

gente volta duas, três vezes naquela casa, aí tem aquele mapinha que eu te mostrei, aí 

quando chega no SIAB a gente tem que marcar as datas das visitas, dos plantões, das 

capacitações. (... ) Não dá tempo de fazer muita coisa não (...) a gente vai anotando, 

senta num canto, ou anota aqui quem tem a cabeça boa.” (AC_3) 

Percebe-se que as anotações “qualitativas” que poderiam surgir a partir das 

visitas são preteridas em relação às várias outras tarefas que os agentes têm que 

cumprir, que se tornam mais essenciais, como o preenchimento da produção, o retorno à 

casa dos pacientes quando necessário, o registro no mapa de visitas e o preenchimento 

do SIAB. As anotações no caderno são feitas de acordo com a possibilidade, e se for 

considerado importante pelo agente, mas não são consideradas fundamentais para o 

cotidiano do trabalho, ainda mais por não haver uma obrigação em fazê-lo.  

Diferente, por exemplo de AC_1, AC_6 disse que tem um caderno em que 

registra tudo o que faz, para ter um acompanhamento e não se perder, porque acaba 

esquecendo algumas coisas. AC_3 comentou que acha difícil anotar na hora da visita, 

no momento em que a pessoa está falando, pois acaba errando o que está escrevendo. 

AC_2 concordou, e disse que parece que o agente não está prestando atenção se estiver 

anotando enquanto a pessoa está falando: “a pessoa quer atenção”. AC_2 disse que faz 

algumas anotações a lápis na folha de produção e depois passa as informações para o 

caderno. 

AC_8 falou que tem um “caderninho”, mas que “muita coisa guarda na 

cabeça”, às vezes anota “até na folha de produção mesmo”, o nome da pessoa com 

quem falou, a rua, a data, e depois sabe qual é o número da família. AC_8 disse que 

para fazer o SIAB, utiliza o mapa de visitas, que tem os dias das visitas e as siglas 

referentes aos grupos prioritários. AC_9 também falou que tinha um caderno, e que fez 

no computador uma planilha com os dados de seus cadastrados; ela disse que passava os 

casos toda semana para a enfermeira e a médica, e que escrevia tudo no caderno, que 

gosta de escrever, e que assim não esquecia nada.  

AC_5 se considera “meio desorganizada”, e disse que “anota às vezes em papéis 

soltos, às vezes passa para o caderno, ou não”. AC_7 disse levar folhas em branco para 

as visitas, preenche o dia, o número das famílias, e quando não há alguém em casa 

registra também, às vezes coloca a data, a hora, e até fala com um vizinho, “quando a 

pessoa é encrenca”; AC_6 também registra data e hora quando não encontra a pessoa 

em casa. AC_7 e AC_6 disseram que não pedem para os usuários assinarem quando são 

visitados. AC_1 e AC_2 também não pedem para assinar, disseram que muitos usuários 

não sabem escrever. 
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AC_4 faz de forma diferente: anota a visita no caderno e pede para o usuário 

visitado assinar; ela disse que anota também dia e hora quando vai à casa da pessoa e 

não tem ninguém, pois “acontece muito de reclamarem que o agente não visita há um 

tempo, e isso é uma forma de provar quando ela visitou” (AC_4).  

O registro das visitas no caderno, e até a assinatura dos usuários, podem cumprir 

uma função de respaldar o trabalho dos agentes, pois estas informações são as mais fiéis 

em relação ao que acontece durante as visitas. Ao mesmo tempo, AC_6 e AC_7 vêem o 

pedido para assinatura do “visitado” como absurdo, pois acham que a SMS tem que 

confiar no trabalho dos agentes. Parece ser uma questão polêmica, mas o que podemos 

ressaltar é a heterogeneidade na forma como são produzidas as informações pelos 

agentes, e que os relatos mais detalhados, mais ricos sobre as visitas, são feitos 

oralmente, e que o registro formal das visitas não inclui as informações qualitativas, tão 

fundamentais no processo de cuidado da população.  

 Alguns agentes falaram que era obrigatório fazer relatórios de visita 

antigamente, mas que depois eles deixaram de fazer. Segundo AC_3, “porque foi 

perdendo tempo, foi não podendo resolver mais nada. O que adianta escrever lá o que 

o paciente precisa e não poder resolver?” AC_1, AC_2 e AC_3 falaram de algumas 

situações difíceis encontradas nas visitas, como casos de maus tratos a crianças, e que 

não há resolução para estes problemas, que é difícil para eles resolverem sozinhos.  

“Agora a gente não tem mais aquele negócio de fazer relatório, que antigamente tinha 

que fazer, era obrigatório fazer relatório, a pessoa tinha que assinar. Agora não, eu 

registro o mais importante.” (AC_5) 

AC_5 disse que em certo momento, ficou para escolha de cada um a realização 

dos relatórios: “faz quem quer, o que a gente tem que ter é o número de visitas pra 

contar no SIAB, e as coisas mais importantes tem que tá relatadas, até mesmo como um 

respaldo” (AC_5). 

 AC_3 falou que o relatório dos agentes continha as atividades feitas em cada 

rua, ou visita, e que as enfermeiras tinham mais tempo para ver, e hoje não têm mais, 

por causa das mudanças que aconteceram na equipe, sobretudo a saída dos agentes 

comunitários contratados.   

“A gente tinha uma rotina, a gente fazia palestra, você vê pelo nosso orkut. (...) Aí 

quando foram mandados os agentes embora, nós ficamos com muita tarefa, de entregar 

exame, de trabalhar no posto. Então tudo que a gente fazia foi por água abaixo, não 

teve importância mais.” (AC_3) 
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AC_1 discordou, e disse que tem importância, mas que a equipe não tem mais o 

ânimo de fazer como fazia antes,  

“Porque ficou um trabalho mais estressante, mais exaustivo; agora são menos pessoas 

da equipe, e a quantidade de pessoas [no bairro] só vai aumentando. Todo mundo 

ainda tem pessoas pra cadastrar, mesmo não estando cadastrando mais, só as 

prioridades que é hipertenso, diabético, gestante e puericultura (...) e tá chegando mais 

gente.” (AC_1) 

AC_3 falou também sobre o aumento do número de pessoas e do desgaste no 

trabalho, que “não tá sendo tão valorizado quanto era antes”, e que isso desanima a 

fazer as atividades.  

“Pra essa gestão agora não importa essas coisas, importa papel, você tem que 

preencher papel e mandar lá pra cima. (...) Já fomos chamados umas 3 vezes lá em 

cima por causa de papel, não por causa do nosso trabalho, não tem mais aquela 

importância.” (AC_3) 

Foram feitas críticas à falta de valorização do trabalho dos profissionais, e 

predominou a fala de que o importante é a “quantidade de papel e não a qualidade do 

seu serviço” (AC_1). Foi questionado o investimento real da gestão no PSF: 

“Você pode não visitar ninguém, mas se você colocar que você visitou todo mundo e 

mandar lá pra cima, eles ficam satisfeitos.” (AC_1) 

“É como se eles tivessem querendo acabar com o Programa Saúde da Família.” 

(AC_2) 

Neste momento, AC_1 e AC_3 falaram sobre atividades e eventos que 

aconteceram na Unidade, com adolescentes, crianças, pessoas que foram ajudadas, que 

precisavam às vezes de cestas básicas, de outras coisas, e ganhavam da equipe. AC_1 

falou da visita que era feita às mulheres após o parto, e que o puerpério era feito na 

residência, em 7 dias o posto era comunicado do nascimento da criança e a visita era 

feita neste período, mas agora isso não acontece mais. “A gestante aprendia muita coisa 

aqui, a gente tem tudo isso fotografado; mas aí foi perdendo o valor, porque o 

importante é papel, eu tenho que preencher papel” (AC_3). 

 É perceptível a falta de ânimo dos profissionais diante deste modo de gerir o 

PSF, agravado pela falta de agentes comunitários, pela dificuldade de acesso a outros 

serviços e procedimentos (especialistas, principalmente, e exames laboratoriais e de 

imagem), e pela mudança da fronteira entre Itaboraí e São Gonçalo, que os colocou em 

uma situação indefinida, de continuar atendendo ou não a parte do bairro que teria se 

tornado São Gonçalo.  
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 Fluxos e sistematização das informações 

 

O envio das informações à SMS para alimentação dos sistemas geralmente é 

feito através da rota, que passa toda 6ª feira na unidade; algumas informações são 

enviadas por semana, como a produção (SIA-SUS), e outras por mês, como o SIAB e o 

SISPRENATAL (E_2). A_1 disse que suas fichas de SIA-SUS às vezes são enviadas 

por semana, às vezes por mês, junto com a Ficha D, dependendo do movimento do 

posto, mas disse que ela não deixa de mandar. AC_7 disse que quando dia 20 ou 21 (de 

fechamento do SIAB) é em uma sexta-feira, dia da rota, é possível enviar as 

informações por ela, se não for sexta-feira alguém da equipe vai entregar na SMS.  

M_1 falou que a chefia da unidade é a enfermeira, é ela que junta as fichas de 

todos da equipe, faz o “SIABÃO”, e depois envia os dados pela rota para a SMS. E_1 

confirmou, dizendo que o SIAB vai para SMS dia 20/ 21 do mês, que todos fecham suas 

fichas, ela consolida tudo em uma ficha única e envia. M_2 também falou do envio da 

ficha D, mas “daí o que eles fazem com essa informação eu não sei, eu até gostaria de 

saber”. M_2 disse que a equipe precisa mandar para a Secretaria o consolidado da ficha 

D e a produção, mas disse não saber se esses dados vão para o mesmo lugar e se eles 

são comparados.  

“Eu não sei muito o que eles fazem lá em cima não; eu sei que eles têm um banco de 

dados que eles alimentam com o SIAB, mas pra onde vai, o que fazem depois disso, eu 

não sei muito não.” (A_2) 

 Parece não haver um conhecimento claro sobre o que acontece com as 

informações após seu envio para a SMS, mas sabe-se que há alimentação dos sistemas, 

ou bancos de dados e que há uma relação com o Ministério da Saúde. AC_8 disse que a 

ficha do SIAB a ser atualizada pela equipe mensalmente chega à Unidade umas duas 

semanas antes da entrega no dia 20 à SMS, e que lá “eles digitam os dados e passam 

pro Ministério. Na Secretaria eles têm a informação do município inteiro” (AC_8). 

AC_6 falou que os agentes recolhem as informações, passam para a enfermeira, 

que faz o consolidado da equipe e “envia pra Secretaria, pra tá colocando isso no 

sistema e depois enviando pra Brasília. A gente sabe que a via é essa, mas com base 

nas informações que a gente colhe na residência e na unidade” (AC_6). Interessante 

perceber essa marcação de que as informações são “recolhidas” pelos agentes, enviadas 

para a Secretaria, depois para Brasília, e que lá ficam registradas as informações que 

eles forneceram, que são a base para continuidade do processo.  
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Podemos refletir sobre esse “recolhimento de informações”: os dados que são 

enviados e processados no município, estado e ministério são essencialmente dados 

quantitativos, como número de famílias cadastradas, número de visitas feitas, etc. 

Subvertendo o sentido tradicional de “coleta de dados”, o professor Eduardo Passos 

propõe uma “colheita de dados”, entendendo que é preciso semear, cuidar do terreno, do 

campo, para que possam ser colhidos (ou recolhidos) os frutos. Da mesma forma, 

podemos pensar que os agentes comunitários fazem uma colheita de dados, até pelo 

processo de conquista da confiança da comunidade referido por eles; no entanto, os 

dados que vão para o ministério são fruto da coleta, no sentido estrito de coleta de 

números, dados, que não correspondem a rica colheita feita por eles, pois os sistemas 

estão imunes às informações qualitativas.  

Foi perguntado aos entrevistados sobre o retorno das informações da SMS para a 

Unidade. M_2 respondeu: 

“Às vezes até tem um retorno, mas um retorno que não bate com a informação que a 

gente tem. Às vezes a gente manda os novos cadastros pra lá, aí daqui a pouco volta, 

pedindo os mesmos cadastros que a gente já mandou, então a gente não sabe em que 

passo que tá essa organização de informação, eu não sei.” (M_2) 

Percebe-se certo descompasso entre as informações que vão para SMS e as que 

retornam à Unidade, algo que se passa neste caminho e que faz com que algumas 

informações se percam. E_1 disse que a folha do SIAB preenchida por eles volta todo 

mês para a Unidade para ser atualizada, e A_2 falou que não tem retorno das 

informações, que o SIAB vai e volta no mesmo papel, “do jeito que a gente preencheu 

ele volta”. 

“Antigamente voltava um consolidado, mas não volta mais. Era muito bom quando 

voltava o consolidado, porque a gente via quantas famílias cadastradas realmente, 

porque a informação que eu tenho é dos agentes comunitários, às vezes falta, manda e 

não cadastra...” (E_1) 

Percebemos aí que já houve um momento em que era enviado pela Secretaria um 

consolidado dos dados para as equipes (inclusive E_1 me mostrou os que ela tinha, mas 

já eram bem antigos), o que era considerado bom por E_1, por poder visualizar os dados 

da forma como eles estavam colocados, no SIAB principalmente.  

Outra forma de retorno das informações à Unidade, segundo E_2, se dá quando 

há iniciativa de algum coordenador de programa, geralmente “porque os números estão 

baixos”, e então eles enviam os dados por equipes:  
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“‟Vocês não tão funcionando bem quanto a isso, precisam aumentar o número de 

preventivo, de pré-natal‟, aí eles mandam os quantitativos por equipes; mas 

normalmente, dificilmente a gente tem acesso.” (E_2) 

E_2 falou que se a equipe colocar um pedido de retorno fixado na folha do SIAB 

que vai para a digitação, eles até mandam os dados consolidados, mas se não é 

solicitado, não mandam; “só mandam alguma coisa da SMS, se a equipe pedir” (A_2), 

“normalmente mandam com o intuito de cobrar para aumentar os números” (E_2). 

AC_6 disse que a informação retorna para Unidade “só quando tá abaixo do que eles 

esperam, aí eles vêm reclamar.”  

AC_6 reiterou que quando os números estão baixos, são solicitadas à equipe 

listas de preventivo, de hipertensos, diabéticos. Ao mesmo tempo, AC_6 se queixa da 

perda de informação pelo caminho, e disse que mandam cadastros para a SMS, e não 

são todos digitados, e depois a Secretaria vem cobrar onde estão os cadastros. AC_7 

disse que mesmo ela tendo os registros de que foram digitadas as fichas enviadas (pois 

tirou cópia antes de enviar), ela já teve que fazer tudo de novo para mandar para SMS, 

ocupando seu tempo com esse re-trabalho.  

AC_6 e AC_7 falaram da falta de condições de trabalho para alcançar as metas 

propostas pela SMS: “é uma briga intensa pra você alcançar a meta que eles tão 

pedindo que você alcance, mas eles não te dão condições de trabalho pra isso” (AC_6). 

Ela deu o exemplo de uma campanha de preventivo que eles resolveram fazer na 

Unidade porque a cobertura estava baixa, mas que a SMS não queria mandar maca, 

foco, material. 

“Ao mesmo tempo que você quer atingir uma meta pro Ministério da Saúde te mandar 

mais verba – porque o interesse é esse, que venha verba –, não te dá essa condição de 

você trabalhar. (...) O estímulo não vem, aí você acaba se desanimando também.” 

(AC_6) 

“Só cobram, mas não valorizam seu trabalho. A gente escuta o que nas capacitações: 

„agente de saúde não trabalha‟. Isso vai te dar ânimo de você trabalhar? Se as pessoas 

lá de cima dizem que você não trabalha, eles não incentivam a gente a trabalhar.” 

(AC_7) 

 Vemos por essas falas como está comprometida a relação e a comunicação entre 

o nível central da SMS e a equipe, pois mesmo que haja problemas estruturais, falta de 

condições de trabalho, se há uma comunicação aberta, há possibilidades de negociação, 

de criação de outras formas de fazer o trabalho; as equipes podem se sentir parte do 

projeto, compartilhando problemas e também possíveis soluções. Parece que uma das 
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principais queixas dos profissionais é a falta de valorização de seu trabalho, que parece 

ser medido mais em termos de produção do que de qualidade.  

 Em relação às informações, parece não haver um fluxo instituído de retorno das 

mesmas para a Unidade, a não ser do SIAB para preenchimento mensal e pedidos 

esporádicos de informações feitos pelos coordenadores de programas. Apesar disso, 

alguns profissionais disseram considerar importante essa devolução de um consolidado 

para as equipes, como A_2: “pra ver o que foi produzido no mês, o posto todo, sem 

separar 33 e 34, fazendo uma avaliação das atividades” (A_2). A avaliação das 

atividades com base no que foi registrado nos sistemas de informação pode ser um 

dispositivo estratégico de discussão e planejamento do trabalho das equipes, que pode 

ser estimulado pela Secretaria através do acompanhamento de profissionais que 

supervisionem e que mantenham um contato mais constante com as equipes para 

realizar esta reflexão. 

 

 Avaliação do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)            

 

 Os profissionais foram questionados quanto à sua avaliação em relação ao SIAB 

e o resultado foi o seguinte: seis consideraram bom (sendo 3 ACS e 3 da equipe básica); 

seis consideraram regular (sendo 3 ACS e 3 da equipe básica); e três consideraram ruim 

(todos ACS). Percebe-se que a avaliação não é unânime, ainda que o SIAB tenha sido 

considerado entre bom e regular pela maior parte dos profissionais entrevistados.  

A_1 disse considerar o SIAB bom, “porque ali você tem uma visão geral do que 

foi feito naquele mês”. AC_8 também o considera bom, e disse que para a equipe “pode 

ser só um papel, é chato, tem que fazer todo mês, mas é importante”; comentou que 

através dos dados é possível perceber a melhora do município em relação à saúde: 

“Aquilo ali pra gente pode ser só um papel, mas não é; é um documento 

importantíssimo. (...) É um documento importante pro município crescer” (AC_8). 

AC_6 e AC_7 também acham o SIAB bom, e AC_6 comentou que no 

treinamento inicial falou-se sobre seu funcionamento, as fichas necessárias para o 

trabalho: “até que ensinaram bem.” AC_7 disse que “as informações são bem 

precisas”, mas que já houve algumas mudanças, por exemplo, quanto ao registro de 

gestantes que vão para o hospital ter o filho e passaram a entrar no SIAB como 

internação; ela disse que “já deu muito rolo” (AC_7). 

Ao contrário de AC_6 que entrou no momento da implantação e recebeu 

treinamento, AC_7 disse que não teve treinamento para lidar com o SIAB, pois chegou 
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depois, e teve que aprender com as outras agentes. “Tive que contar muito com a ajuda 

das pessoas pra poder conseguir fazer o trabalho” (AC_7). Vemos que há um problema 

para os ACS que chegaram depois do treinamento inicial, que tiveram que aprender 

fazendo, tendo que contar com a ajuda dos demais membros da equipe para realizar o 

trabalho. Nesta situação, poderia ser organizado um introdutório básico para os 

profissionais que se inserem depois nas equipes. 

 M_1 disse que o SIAB é bom “quando é real”, e que como estatística é 

excelente. E_1 também considera bom, mas que ele funciona  

“Quando você tem informação pra dar. Hoje, sem quatro agentes comunitários, ele é 

um sistema muito furado. Eu tenho um número de famílias cadastradas que não são 

acompanhadas, então eu fico numa defasagem muito grande.” (E_1) 

E_1 disse ter em torno de 1100 famílias cadastradas, mas acompanhadas 

somente umas 300, com 2 ACS. “É um bom sistema, ele mostra a realidade, mas é uma 

realidade muito ruim. (...) Isso é ruim pra imagem da equipe, mas é o que o município 

me oferece hoje”. (E_1) Ela disse que o sistema está mal alimentado, mal informado, 

mas por falta de profissional e de apoio ao trabalho.  

Ao mesmo tempo em que E_1 considera o SIAB bom, mesmo não estando bem 

alimentado, ela aponta como problema a falta de comunicação com os outros sistemas, e 

falou, por exemplo, que a ficha D do SIAB e a ficha de produção do SIA-SUS vão para 

caminhos diferentes:  

“Cada informação dessa tá num lugar (...) tem que informar todos os lugares, eu acho 

ruim porque é muito burocrático. Se eu tivesse um sistema só, eu ia fazer uma ficha só 

que ia alimentar todos os outros, mas não é assim.” (E_1) 

Mais uma vez é colocada a questão dos múltiplos sistemas de informação a 

serem alimentados e da falta de comunicação entre eles. Quanto a isso, E_2 disse que 

acha o SIAB um sistema interessante, mas o considera regular, “por ele não ter uma 

comunicação com os outros sistemas, ele fica sendo um sistema quantitativo (...) ele 

passa a ser um depósito de informações”. E_2 disse que ele deveria servir para avaliar o 

funcionamento da equipe, identificando o que pode melhorar, e o que deve ser mantido.  

E_2 também falou sobre a falta de retorno das informações do SIAB para a 

equipe: “Ele seria um bom sistema, primeiro, se ele se comunicasse com os outros 

programas, e segundo, se a gente tivesse um retorno do que a gente tá mandando lá pra 

cima”. A_2 disse considerar o SIAB regular, “por causa dessas informações que não 

voltam, e eles não avaliam realmente”. A_2 falou sobre as micro-áreas sem ACS, e que 

deveria haver uma cobrança da SMS a partir da avaliação dos dados: “olhar os dados e 
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realmente analisar, e não meramente informar”. Da mesma forma, M_2 disse não achar 

o SIAB muito bom, considera regular. “Não sei se na parte central eles produzem 

algum material com isso, agora pra gente não tem nenhum retorno, pra gente é 

preencher papel” (M_2). 

Alguns dos agentes que consideraram o SIAB regular, disseram ser chato, mas 

que precisa ser feito (AC_4 e AC_5). AC_4 disse que acha complicado, e citou a 

questão do aleitamento, que precisa ser definido como aleitamento materno exclusivo 

ou aleitamento misto, e que é difícil saber essa informação exata. AC_5 falou da 

permanente “inclusão e exclusão de pessoas”, e AC_9 também considerou o SIAB 

regular, falou que as informações chegam atrasadas, que muda muito, e que às vezes 

esquece de mudar as crianças menores de 1 ano de faixa-etária, por exemplo. Disse que 

às vezes mandam informações para SMS e elas não são digitadas, voltam para Unidade 

do mesmo jeito.  

 AC_1 disse considerar o SIAB ruim, pois “é muita informação, pra pouco 

serviço que eles apresentam”. Ela também deu o exemplo do aleitamento como um 

item problemático, porque os agentes às vezes sabem que as mães dão leite 

industrializado às crianças, mas elas falam na puericultura que estão em amamentação 

exclusiva. AC_1 falou também da falta de ação para resolver os problemas identificados 

através das informações:  

“Eles sabem que no PSF cada um tem que ter até 180 [famílias], se a maioria dos 

agentes de saúde tão com 210, 220 famílias, deveria ter um agente a mais, porque se 

tem mais gente, deveria ter mais agente. Se são até 4000 pacientes em uma área, não 

deveria colocar mais um médico? Pra que que eles querem tanto essa informação, se 

eles não fazem nada? Eu acho que é muita informação pra pouca ação.” (AC_1)  

AC_3 disse que o SIAB é ruim, porque é chato, todo mês ficar contando 

gestante, criança; disse que um dia quando estava fazendo o SIAB, “sumiram 10 

crianças, eu tava ficando doida!” (AC_3). AC_2 disse que o SIAB é “muito 

complicadinho, tinha que ser mais simples”, por isso o considera ruim, disse que as 

informações são complicadas, como os dados de internação que eles precisam 

preencher. AC_2 falou também sobre a insuficiência de comprimidos para os 

hipertensos e diabéticos, e que mesmo eles preenchendo a ficha do sistema HIPERDIA, 

a quantidade de medicamentos não corresponde ao número de pacientes (AC_2). 

 Foi perguntado aos profissionais se eles achavam que falta alguma informação a 

ser registrada no SIAB, e cinco deles acharam que não falta nada (AC_1, AC_4, AC_5, 

AC_7 e AC_8). AC_1 disse que “entra tudo, o registro de todos os grupos 

prioritários”, e para AC_5 “o básico tá lá, quem nasceu, quem morreu, quem saiu, 
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quem continua, hipertenso, diabético, gestante, menores de 1 ano”. AC_7 falou da 

atenção necessária para fazer o SIAB: “eu não acho o SIAB complicado, eu acho até 

interessante de você fazer, mas tem que ter atenção.” Ela disse que a enfermeira chama 

atenção quando encontra algo preenchido errado, e que geralmente eles erram muito na 

hora de contar as crianças por faixa-etária (AC_7).  

M_2 falou: “hoje em dia eu acho que tem informação demais e eu não sei pra 

que que eles usam tanta informação. (...) Pra gente é papel que a gente tem que 

preencher, não tem dados que retornem pra gente, pra dar algum retorno do nosso 

trabalho.” Ela acha que seria importante ter o retorno do que está sendo feito, para 

identificar o que está faltando e tentar melhorar.  

 Por outro lado, nove profissionais falaram que existem informações que não 

estão no SIAB (M_1, E_1, E_2, A_1, A_2, AC_2, AC_3, AC_6 e AC_9), e foi possível 

perceber que algumas informações consideradas faltantes são de natureza quantitativa e 

qualitativa.  

E_1 falou sobre a falta de registro no SIAB do número de aferições de pressão e 

glicose, que existe na ficha D o número de hipertensos e diabéticos, mas não o número 

de procedimentos realizados com eles. E_1 disse que é possível aferir a pressão de um 

não-hipertenso, por exemplo, mas que não tem lugar para colocar esta informação, e 

disse ainda que o acolhimento feito pelas auxiliares também não tem lugar para ser 

registrado.  

E_2 falou também sobre essa falta de registro no SIAB de parte do trabalho das 

auxiliares, que fazem um quantitativo grande de procedimentos, verificação de pressão, 

acolhimento, informação, orientação nutricional. E_2 disse que os procedimentos são 

cobrados pelo SIA-SUS, mas que às vezes as auxiliares conversam com o usuário, 

falam com médico, enfermeira, orientam quanto a medicação, alimentação, e “não 

existe registro disso”. E_2 falou que o quantitativo de vacina também não tem lugar pra 

ser registrado no SIAB, só a cobertura por faixa etária. “O SIAB deixa a desejar 

principalmente na parte dos auxiliares” (E_2).  

A_1 reiterou a fala das enfermeiras, e disse que abriu um tópico na Ficha D do 

SIAB referente ao controle de pressão, pois elas fazem muito isso no posto e não tem 

onde registrar nesta ficha. A_1 falou que aparentemente medir a pressão é uma coisa 

simples, mas se a pessoa tiver com a pressão alterada, ela tem que parar, falar com o 

médico, dar a medicação, e que isso leva tempo. A_2 também falou da falta de registro 

no SIAB de aferição de pressão, vacina, acolhimento e informações aos usuários, e que 

anota na produção essas atividades, mas que algumas não têm código, como o 
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acolhimento e vacina que não são faturados, nem pelo SIAB, nem pelo SIA-SUS. 

Interessante a criação de um tópico na ficha do SIAB para inclusão da aferição de 

pressão, mencionado por A_1; ainda que este registro não seja inserido no sistema, 

parece uma forma de dar visibilidade ao trabalho das auxiliares, que de fato ocupam boa 

parte de seu tempo na aferição de pressão. 

AC_2 disse que incluiria informações sobre os acamados, e deu o exemplo das 

vezes em que estes pacientes têm que ir à Policlínica e não tem carro, e se tivesse essa 

informação registrada poderiam dar visibilidade a este problema e conseguir o carro. 

AC_3 falou também sobre o problema no transporte de acamados, de pacientes que 

precisam de transporte e não conseguem. AC_6 falou ainda que deveria ser incluído o 

número de preventivos realizados no SIAB.  

 Em relação às informações qualitativas que não estão no SIAB, M_1 falou da 

“relação entre médico e paciente” e do entrosamento entre eles. AC_9 disse que sempre 

tem algo mais que não é colocado no SIAB: 

“Sempre tem algo mais, que a gente olha na rua, como no caso de crianças que tão se 

envolvendo com drogas, famílias desestruturadas, eu acho que isso aí é o que tá 

pegando mais na comunidade. (...) Essas informações tinham que ser primordiais.” 

(AC_9)  

AC_9 disse que essas informações deveriam estar no SIAB, para que seja 

tomada uma providência, para que coloquem cursos para os jovens, para que 

desenvolvam uma ação voltada para estes problemas. Percebe-se que além das 

informações quantitativas que não constam no SIAB, existem informações qualitativas, 

muito relevantes para a organização do trabalho da equipe de Saúde da Família, mas 

que não ganham visibilidade, nem para a SMS, nem para os outros níveis federativos, o 

que faz com que tais problemas – como crianças usando drogas, problemas nas relações 

familiares – não sejam foco de ações específicas do Estado.  

 

 Discussão das informações produzidas pelas equipes 

 

Em relação à discussão das informações pela equipe, M_1 disse que acontecia na 

reunião de 6ª feira à tarde, mas que as informações médicas não eram discutidas. E_1 

disse que “na reunião de equipe isso deveria ser feito”, mas que a equipe está muito 

defasada, que não estão podendo ter muitas idéias, pois não tem gente que cubra isso. 

Apesar disso, E_1 falou que há discussão de alguns casos, como de adolescentes 

grávidas. “Na verdade, a gente tá sem quórum pra discutir as ações, a gente tem pouca 
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gente trabalhando, a gente não tem feito isso muito”. E_1 disse que “tem coisas que às 

vezes são gritantes”, que têm épocas em que aparece muito paciente com tuberculose, 

em outras, muita adolescente grávida, e que  

“Isso chama atenção de alguma forma no SIAB, e aí a gente sempre sentava „ah vamos 

ver se a gente faz alguma atividade voltada pra isso‟, mas ultimamente a gente tem 

deixado muito a desejar nessa parte; a gente tá fazendo o que dá, a gente tá com a 

corda no pescoço.” (E_1) 

E_1 disse que tem muitos encaminhamentos para serem entregues nas micro-

áreas sem ACS e que eles estão sem tempo para fazer análise do SIAB. E_2 disse: 

“quando a gente tem oportunidade, surge alguma coisa bem alarmante, a gente até 

discute; (...) nós tínhamos reuniões toda sexta feira, por conta de mudanças no posto, 

passamos pra de 15 em 15 dias.” Vale ressaltar que houve uma orientação da Secretaria 

para que as reuniões fossem quinzenais, e não semanais, e apenas duas horas de reunião 

a cada quinzena.  

A_1 também mencionou a reunião de equipe às sextas-feiras de quinze em 

quinze dias, que em caso de alguma dúvida ou questão, elas são discutidas na reunião. 

A_1 disse que os dados ajudam a analisar a situação de saúde, e falou, por exemplo, da 

hipertensão, que no início, muitas pessoas iam ao posto, aferir pressão e estavam com a 

pressão alta e não sabiam, não faziam o controle, não tomavam remédio, descobriram 

indo ao posto, e começaram então a se cuidar. A_1 falou também sobre a parte de 

orientação, quanto à alimentação principalmente, e acha que isto contribui muito para 

quem é hipertenso e diabético; ela falou que dependendo da situação, quando há um 

paciente com pico hipertensivo, por exemplo, que eles o encaminham para emergência, 

mas que foi a equipe do posto que ajudou a descobrir a doença, e ela acha isso muito 

importante.  

“Eu acho que o PSF é isso, é uma prevenção; hoje em dia, o que eu tô notando desse 

período que eu tô aqui, é que tá uma coisa mais automática: a gente tenta fazer, mas 

igual a gente fazia, grupo de hipertenso, orientava eles, orientava sobre tudo (...) tinha 

as dietas, tudo direitinho aqui no posto. Eu não sei o que tá acontecendo, se é a 

demanda que tá muito grande. Só tem mesmo o [grupo] do pessoal da UFF, de quinze 

em quinze dias.” (A_1) 

A_2 também falou desta mudança no posto, que antes eles conseguiam passar 

melhor as informações: “a gente percebe pela quantidade de acolhimento que a gente 

faz, que tá faltando informação”. A_2 disse que geralmente os dados são discutidos nas 

reuniões de 15 em 15 dias, não analisando a partir das fichas e dados consolidados, mas 
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avaliando a semana de forma geral; apesar disso, A_2 comentou que eles não sabem da 

produção uns dos outros.   

AC_2 comentou que no início do PSF “nas reuniões até discutia, porque iria 

dar algum resultado, agora não dá mais, a gente manda só os papéis”; ela disse que os 

agentes sentavam com médico e enfermeiro, relatavam os problemas, “elas ligavam lá 

pra cima e tinha uma resposta”. Foi falado sobre a falta de referência para resolução 

dos problemas no nível central, e AC_1 deu o exemplo de um paciente com câncer que 

esperava por um exame, e faleceu, e AC_2 e AC_3 contaram casos de pacientes que 

ficaram desassistidos. “Paciente com câncer em Itaboraí sofre” (AC_1). 

AC_2 falou sobre a cobertura de outras micro-áreas sem agentes, e que isso 

atrapalha o trabalho em sua própria micro-área. AC_1 disse que os dados não são 

discutidos em equipe, mas que sempre acabam levando as questões para médico e 

enfermeiro. Já AC_8 falou que “cada um faz o seu”, e que não tem discussão, a 

enfermeira junta as informações, confere, e se tiver algo errado, ela chama o ACS e 

conversa com ele individualmente. Segundo E_2, “os dados foram se perdendo ao 

longo do caminho, (...) as informações foram ficando; ao invés da gente usar os dados 

pra melhorar, a gente acaba deixando.” 

M_2 comentou que às vezes eles discutem quando percebem alguma falha em 

algum dado, mas que isso não acontece com muita freqüência. AC_4 disse que 

dificilmente eles discutem, que é “muito raro, (...) geralmente alguns relatórios são 

discutidos quando gera problema” com a SMS. AC_5 reiterou esta fala, e disse que 

discutem “quando tem alguma cobrança lá de cima, quando não tem cobrança não é 

discutido.”  

 Perguntada sobre a importância de discutir os dados, AC_5 considera importante 

sim, “porque às vezes você passa uma informação que considera importante, e você 

não nota que tem tanta importância assim; fica tipo „uma conversinha a mais‟.” AC_6 

também acha que seria importante discutir, que um “puxão de orelha pode ser um 

incentivo, e a gente pode consertar o que está errado, aumentar o que estiver baixo, até 

por nossa conta própria, sem esperar que venha aquilo lá de cima, cobrando” (AC_6). 

Um dado interessante colocado por AC_7 foi que às vezes o SIAB é fechado 

coletivamente: 

“Às vezes as enfermeiras fecham o SIAB em grupo, e é interessante também; porque o 

SIAB a gente faz individual, mas quando reúne pra fechar o SIAB em grupo, você acaba 

conhecendo também a área da sua colega, como que tá, que não tá. (...) Então 

geralmente nessa hora que a gente ainda discute alguma coisa.” (AC_7) 
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AC_7 falou dos questionamentos feitos pela enfermeira em relação às 

informações que os agentes colocam no SIAB, por exemplo, em relação à vacina, sobre 

os cartões de vacina das crianças que estão atualizados e os que não estão, e porque não 

estão, qual é o nome das crianças que não estão com as vacinas em dia. AC_7 disse que 

aprende muito no grupo com os outros, que às vezes a dúvida do outro pode também ser 

sua.  

Percebemos com este exemplo de “fechamento coletivo do SIAB” como a 

reunião em grupo pode ser um dispositivo potente para discussão do trabalho da equipe, 

em que são apontados problemas e falhas, mas que também são debatidas em conjunto 

soluções para melhoria do processo. Percebe-se que já houve mais discussão entre a 

equipe do que neste momento em que foi realizada a pesquisa, e que mesmo não 

havendo hoje este espaço coletivo fortalecido, os profissionais percebem sua 

importância, e até mesmo sentem falta.  

 

*** 

 

 Para compreensão sobre como acontece a produção de informação na Saúde da 

Família, buscamos identificar as práticas e as informações produzidas pelas equipes 

sobre as famílias no território de atuação da USF. Entendemos que as informações 

podem estar relacionadas a três níveis distintos: o individual, o familiar e o comunitário, 

de acordo com o colocado na Política Nacional de Atenção Básica. Foram encontrados 

registros, sobretudo, do nível individual, em relação aos atendimentos dos usuários, em 

prontuários, fichas dos sistemas de informação, livros de registro (dispensação de 

medicamentos, controle de exames, etc.).  

Sobre o nível familiar, há o registro na ficha de cadastro das famílias, no entanto 

o prontuário é individualizado e parece não haver anotações sobre as relações entre os 

indivíduos que compõem a família. Em relação ao nível comunitário, não foram 

identificados registros, e percebemos assim a predominância das informações referentes 

aos indivíduos, bem como de dados quantitativos através da alimentação dos sistemas. 

As informações qualitativas encontram-se principalmente nos prontuários, e em 

algumas anotações dos agentes comunitários, mas que apresentam pouco detalhamento 

diante do apresentado nas visitas e encontros com os usuários. 

Através das entrevistas, buscou-se compreender como está organizada a 

informação na USF e que instrumentos de registro são utilizados no cotidiano de 

trabalho. Além disso, durante a observação na Unidade foi possível perceber a diferença 
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entre a informação que circula entre as equipes e a população e o que é difundido para 

as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde, através de 

relatórios e fichas dos sistemas de informação. Assim, vemos uma discrepância entre o 

que se faz na USF/ no território e o que fica registrado nos sistemas de informação; há 

uma dimensão de criação da equipe para além do que é informado sobre seu trabalho, de 

lida com os problemas do dia-a-dia, de criação de estratégias locais para enfrentamento 

dos problemas, que estão além das normas estabelecidas. 

 

f) Participação Popular sob o ponto de vista da equipe de Saúde da 

Família  

 

 Principais reclamações da população segundo os profissionais de 

saúde 

 

Nas entrevistas com os profissionais da equipe de Saúde da Família, foi 

perguntado quais eram consideradas as principais reclamações da população escutadas 

por eles. As reclamações mais mencionadas foram quanto: à marcação de consulta na 

Unidade (M_2, E_1, A_1, AC_1, AC_2, AC_3, AC_8 e AC_9); demora na marcação de 

consulta e retorno para as especialidades (M_1, M_2, E_1, E_2, A_2, AC_1, AC_6 e 

AC_7); demora na marcação e entrega de exames (E_2, A_2, AC_1, AC_2, AC_3, 

AC_4, AC_5, AC_6); falta de remédio (M_1, E_2, A_1, A_2 e AC_6).  

M_2 disse que as reclamações “normalmente tem a ver com marcação de 

consulta”, e disse que a população reclama de ter que ficar na fila de madrugada, ter que 

chegar meia noite, não ter transporte a essa hora e por ser perigoso. M_2 esclarece que 

mesmo tendo marcação toda semana, sua equipe tem 4500 cadastrados, que não tem 

vaga para todo mundo, e eles contam com apenas um médico por equipe; segundo M_2, 

mesmo que o médico estivesse 40 horas na Unidade, não daria conta de atender a toda 

essa demanda.  

“A gente tem marcação toda semana, mesmo assim toda semana tem reclamação de 

que não consegue marcação. Então marcação é um problema, aqui, lá em cima, em 

todos os lugares, eu acho que até do Rio, você vê isso na televisão.” (M_2) 

E_1 também falou da dificuldade da população na marcação de consultas, e de 

que “eles [a população] querem ser atendidos como pronto-atendimento”. E_2 também 
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comentou sobre essa demanda por pronto-atendimento, e de como podem ser vistos 

efeitos disso na quantidade de atendimentos de acolhimento que tem acontecido. 

“A população ainda tem uma idéia de que o melhor atendimento é o pronto-

atendimento, então o quantitativo do que a gente chama de acolhimento, não só pra 

informação, mas pra atendimento ficou muito grande, cresceu muito.” (E_2) 

 O espaço do acolhimento acaba absorvendo a “demanda reprimida” das pessoas 

que não conseguem marcar consulta no dia destinado para tal, e ainda dá visibilidade 

para a falta de informação da população em relação a certos cuidados à saúde, que eram 

antes abordados nos grupos realizados pela equipe.  

A_1, que é uma das profissionais que realiza o acolhimento na Unidade, disse 

que a população reclama muito de ter que ir marcar consulta: “Eu acho que eles 

prefeririam que ou o agente marcasse a consulta, ou a agenda ficasse aberta, na hora 

que eles chegassem aqui eles poderiam marcar a consulta”. AC_9 disse que a equipe já 

tentou organizar a marcação de várias maneiras, e que hoje mesmo sendo uma vez na 

semana, ainda assim é preciso ir de madrugada. E_2 disse que “mesmo com todas as 

dificuldades, a gente consegue atender às pessoas que agendam.” Percebe-se que há 

uma reflexão de alguns profissionais em relação ao problema da marcação de consultas, 

e também propostas para uma possível mudança, como as apontadas por A_1. 

AC_8 falou que a população reclama de não conseguir “pegar número” para 

marcação, e que tem que chegar muito cedo; ela falou ainda que existe uma 

acomodação de algumas pessoas para marcarem consulta, e que quem realmente precisa 

consegue marcar, mesmo à custa de considerável esforço. 

“Você vê que a pessoa é acomodada, porque têm pessoas que não têm condição 

nenhuma de tá aqui na fila, e vêm. Quem quer mesmo o atendimento, vem, ou até pro 

acolhimento. E você vê que as pessoas que reclamam são justamente aquelas mesmas 

pessoas que não vêm ao posto, que quando vêm é pra um acolhimento, ou porque 

conseguiu uma consulta fácil que por acaso alguém marcou; são essas pessoas que 

querem tudo mais fácil.” (AC_8) 

Por outro lado, AC_3 e AC_9 falaram do problema de mães que têm três, quatro 

filhos, que precisam “pegar número” para marcar a consulta e têm que chegar de 

madrugada para conseguir vaga e, além disso, a cada semana é possível marcar somente 

uma consulta por pessoa que fica na fila; logo, se a mulher tem quatro filhos e precisa 

marcar consulta para todos eles, ela precisa ir 4 vezes ao posto de madrugada para 

conseguir fazê-lo. AC_9 falou que às vezes há mulheres que têm crianças pequenas, que 

o marido trabalha, e que elas não têm como ir várias vezes “pegar número” para 

consultá-las.  
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Percebemos que desta forma como está organizada a marcação de consultas, a 

família como alvo da ação programática do PSF se perde, pois as famílias acabam tendo 

que marcar as consultas individualmente, indo várias vezes ao posto para tal. Este 

processo causa desgaste para a população e também fragmentação dos problemas 

familiares para os profissionais, que atendem a mesma família em momentos estanques, 

o que pode dificultar a observação das famílias como núcleos que compartilham modos 

de vida e experiências comuns, bem como características dos processos saúde e doença.  

Durante a observação na Unidade de Apolo III, foram identificadas algumas 

situações relacionadas à marcação de consultas, que dão visibilidade ao problema da fila 

para os usuários às quintas-feiras, dia da marcação. Algumas situações foram: 

 Situação 1: 

 Uma mulher entrou na fila para marcar consulta com a equipe 34, mas nesse dia só 

estava sendo marcada para a equipe 33. A recepcionista disse que tinha avisado, 

que havia também um cartaz dizendo que a marcação seria somente para a equipe 

33, mas mesmo assim a mulher permaneceu na espera. Na realidade, existem duas 

filas que se formam, uma para cada equipe. 

 Neste caso, podemos pensar que a permanência desta mulher na fila significa que 

ela considera que realmente precisa daquele atendimento e por isso persistiu, 

embora o olhar dos profissionais tenha sido de que não era para ela estar ali porque 

ela é coberta pela outra equipe. Ainda que as equipes trabalhem juntas, esta 

delimitação e, de certa forma, falta de flexibilidade, aponta para uma separação 

bem clara entre a população atendida por cada uma.  

 

 Situação 2:  

 Um homem entrou na fila para marcação de consulta, não era cadastrado, mas 

morava na área de cobertura da Unidade em uma micro-área que estava sem agente 

comunitário. Não havia precisado do posto antes, mas quando precisou teve que 

enfrentar a fila de madrugada. A enfermeira orientou uma agente de outra micro-

área que fosse a casa do homem para cadastrá-lo, e foi marcada uma consulta para 

ele. 

 A falta de agentes gera desconhecimento sobre as famílias e indivíduos que estão 

neste território “descoberto”, e ainda faz com que o primeiro contato destes 

indivíduos com o PSF seja através da espera na fila para marcação de consulta. 

 

 Situação 3: 

 Existe um grupo com pacientes hipertensos e diabéticos na Unidade realizado por 

alunos de enfermagem da UFF, sob supervisão de uma professora. Após 

acompanhamento de um grupo, algumas senhoras foram pegar medicações com a 

equipe, com uma agente que estava na dispensação. Uma das senhoras estava sem 

medicação e havia faltado a última consulta. Seu último atendimento na Unidade 

tinha sido no acolhimento, mas sem passar por consulta médica. A agente de 

plantão falou com a médica, que liberou uma cartela de cada uma das quatro 

medicações que a senhora tomava e pediu que a senhora fosse a Unidade marcar 

consulta no dia seguinte. A agente disse que precisava chegar bem cedo. A senhora 

freqüenta regularmente o grupo realizado pela UFF no posto, faltou uma consulta, 

estava sem remédio e a orientação foi que ela deveria enfrentar a fila de madrugada 

para marcar um atendimento. 
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 Podemos refletir sobre qual a relação entre o grupo da UFF e o cuidado realizado 

na Unidade. Percebe-se uma separação entre a atividade do grupo que acontece 

quinzenalmente e o tratamento regular para hipertensão/ diabetes com a equipe do 

PSF. Diante da necessidade de marcar a consulta de madrugada após uma falta, 

podemos perguntar se não haveria outra forma de remarcar esta consulta, como por 

exemplo no próprio grupo. Esta poderia ser uma oportunidade de trabalhar questões 

referentes à hipertensão/ diabetes com os usuários, fortalecendo a articulação e 

parceria entre a equipe da UFF e da Unidade de Apolo III.  

 

 Situação 4: 

 Em conversa com uma enfermeira e a recepcionista, foi falado que as pessoas que 

moram em uma determinada micro-área, considerada mais pobre e área de risco 

devido à violência, não estavam indo marcar consulta porque teriam que chegar de 

madrugada e assim estariam expostas à assaltos e outras formas de violência.  

 

 Situação 5: 

 Após atendimento a uma mulher e orientação para que ela fosse marcar consulta 

“bem cedo”, uma auxiliar de enfermagem comentou que não gosta desta situação, 

que fica envergonhada de pedir a idosos que cheguem de madrugada para conseguir 

a consulta. Ela disse que deveria haver marcação todo dia, sem um dia específico 

para isso. Vemos uma opinião de um membro da equipe que se incomoda com esta 

situação e identifica a fila como um problema.  

 Por outro lado, em conversa com a recepcionista e uma enfermeira, a recepcionista 

disse que os pacientes deveriam ir de madrugada mesmo, para “dar valor”. A 

enfermeira falou que não gosta desta situação, mas que eles já tentaram outros 

modos de realizar a marcação, mas que não deram certo (marcação às 14h, o agente 

marcar em casa, por exemplo).  

 É perceptível a importância de conversar e problematizar a existência da fila com 

os profissionais do PSF, e vemos que alguns ainda se incomodam com isto e outros 

já naturalizaram este modo de marcação, que gera diversos problemas para a 

população.  

 

 Estas conversas foram realizadas ao longo da observação na Unidade, e foram uma 

forma de compreender e problematizar com a equipe uma prática que está 

instituída, mas que continua produzindo sofrimento à população. Tal direção 

corresponde à perspectiva da pesquisa-intervenção, que permite chamar atenção 

para certas situações analisadoras identificadas no decorrer da pesquisa. 

 

Estas situações demonstram como a existência da fila pode gerar problemas para 

os usuários, por terem que chegar de madrugada, por poderem marcar apenas uma 

consulta por semana, por ser uma situação de certa forma naturalizada pela equipe, que 

parece ter desistido de tentar outra forma de realizar a marcação que cause menos 

sofrimento e dificuldade de acesso à população.   

 Além da fila na USF, a demora na marcação e retorno para as consultas de 

especialidades foi citada por oito profissionais, e parece ser um dos principais nós para 

funcionamento e andamento do cuidado das famílias na Unidade. A_2 falou da 

dificuldade de ter “as referências de especialistas”, que a população reclama que 
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quando vai ao especialista é muita gente a ser atendida, que é muito rápida a consulta, 

que eles não recebem muita atenção e que é longe de suas casas.  

AC_1 falou que na marcação de retorno para especialista, após seis meses, o 

paciente é considerado como se fosse de primeira vez, e que “o correto é sair com a 

consulta de retorno já agendada”. Foi dado o exemplo por AC_1 de um paciente que 

tentou e não conseguiu marcar um exame e uma consulta de retorno ao especialista 

durante quatro meses, e que ele acabou fazendo um plano de saúde barato e se consultou 

no médico particular.  

Além da demora na chegada dos encaminhamentos para especialistas, foi falado 

pelos profissionais de consultas demandadas e não marcadas e de encaminhamentos de 

consultas que não chegam (M_2, E_1, E_2 e AC_1). AC_1 disse que em alguns casos, 

eles não conseguem marcar consultas com certos especialistas, como com cardiologista 

e ortopedista. A falta de especialistas foi apontada por E_1 e AC_6, que disse que há 

reclamação de que deveria haver dentista e cardiologista mais disponíveis para a 

população.  

Outra reclamação muito citada foi sobre a demora na marcação, realização e 

entrega dos exames, especialmente nos exames realizados fora da Unidade. Foi falado 

também por alguns agentes sobre resultados de exames que não chegam à Unidade 

(AC_4), sobre a demora na chegada de exames de eletrocardiograma (AC_2) e do 

resultado de preventivo (AC_6). A falta de remédio foi também apontada como 

reclamação por cinco profissionais, e A_1 disse que enquanto tem medicação, a 

população não reclama, mas se acaba, “sai debaixo”. AC_6 falou que a população 

reclama da falta de remédio e também de que há pouco remédio.  

AC_5 e AC_6 falaram das reclamações sobre a existência de poucos médicos na 

Unidade, e que a população reclama quando o médico está doente ou de férias: “nenhum 

profissional de saúde pode entrar de férias, a não ser que tenha uns trinta pra substituí-

lo” (AC_5). Outras reclamações foram quanto: à demora para chegar o cadastro do 

bolsa família (AC_2); e a demora para ser atendido (AC_4).  

Vemos que a questão do tempo está fortemente presente nas reclamações da 

população segundo os profissionais, sobretudo quanto à demora de consultas e exames; 

podemos considerar que estas reclamações parecem ser realmente pertinentes, já que o 

processo de cuidado à saúde exige agilidade, e quanto mais grave for o caso, mais 

rápido precisam ser realizados os procedimentos orientados pelos médicos e 

enfermeiros. 
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Sobre as reclamações em relação às condições de vida, a única observação feita 

foi por AC_3, que disse que as pessoas reclamam também do esgoto e da presença de 

ratos próximos às suas casas. As demais reclamações mencionadas pela equipe, 

disseram respeito a questões de marcação de consultas (na Unidade e em outros 

serviços), demora dos exames, falta de remédio, todas ligadas aos problemas nos 

serviços de saúde.  

Em relação às reclamações feitas pela população, AC_4 disse que “praticamente 

reclamam de tudo, nunca tão satisfeitos com nada, reclamam do posto, que demoram as 

coisas.” Parece haver uma relação tensa entre equipe e população no que diz respeito 

aos problemas enfrentados no funcionamento do sistema de saúde, especialmente 

quanto à demora de consultas e exames. E_2 falou de uma falta de parceria entre a 

equipe e a população e que não há mobilização conjunta para resolução dos problemas 

identificados.  

“Nunca vi ninguém chegar ao posto e dizer „ah, vocês não poderiam fazer uma parceria 

pra gente ir junto à prefeitura pra ver se a gente não consegue sanear aquela rua‟. 

Não, eles normalmente chegam pra você pra falar da falta de determinado 

medicamento, que não tenha no posto por algum motivo, porque acabou, porque a 

Secretaria não mandou.” (E_2) 

 

 Principais problemas e necessidades da população do ponto de 

vista dos profissionais de saúde 

 

O problema do saneamento básico em Apolo III foi apontado como um dos 

principais por cinco profissionais entrevistados, que relacionaram a falta de saneamento 

à proliferação de doenças.  

“A gente vai tratar pra sempre verminose, e vai pra sempre ter verminose, porque as 

crianças vão continuar pisando na vala negra.” (E_1) 

“Saneamento é fundamental e eles não dão muito valor. Seriam duas coisas: 

saneamento e educação, eu acho que a gente conseguiria reduzir bastante os problemas 

de saúde, verminose, sarna, problema de pele. São duas coisas básicas, que eles não 

reclamam.” (E_2) 

E_2 falou da importância de uma educação de qualidade em casa e na escola e 

da melhoria do saneamento como pontos fundamentais, e que não são colocados como 

problema pela população. M_2 e A_2 também falaram sobre a falta de saneamento 

básico, e AC_2 falou sobre o problema da água, que em certos lugares se mistura com 

esgoto.  
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 Como colocado por E_2 acima, a educação é também vista como um problema, 

assim como a falta de creche e educação infantil, que segundo A_2 não tem. 

“Se houvesse creche pra mães deixarem os filhos, elas poderiam trabalhar.” (E_2) 

“Muitas mulheres ficam em casa porque não têm com quem deixar os filhos; não tem 

creche aqui.” (A_2) 

A_2 falou também da falta de cursos profissionalizantes, e de boas escolas de 

segundo grau. Isso se reflete na fala de seis profissionais sobre o desemprego e da falta 

de ocupação e oportunidades para os jovens. M_2 falou que não sabe se a grande 

quantidade de jovens desempregados é devido à falta de oportunidade, ou à falta de 

vontade deles.  

E_1 acha que deveria haver um programa específico para os jovens, um 

programa de incentivo ao primeiro emprego, que é preciso “dar atividade”. AC_3 falou 

dessa falta de atividade como um problema, que “tem muito jovem se perdendo”; de 

acordo com ela existe o PROJOVEM, para jovens de 19 a 29 anos, no centro social de 

um político do bairro, mas ela coloca que um jovem de 16 anos, por exemplo, “faz o 

quê?”. AC_3 disse que não tem um trabalho consistente para os jovens no bairro, e 

AC_6 disse que deveria ter “maior campo de trabalho; a gente espera com a 

implantação do COMPERJ, que se abram mais empresas no município”. AC_1, no 

entanto, falou da falta de capacitação das pessoas que moram em Itaboraí, e da falta de 

cursos gratuitos no município: 

“Eles falam tanto em Pólo Petroquímico, petróleo e gás, que vai chegar isso tudo aí e 

não vai ter ninguém capacitado; vai procurar um curso desse pra fazer, é caríssimo (...) 

de graça não tem.” (AC_1) 

 Além destes problemas apontados, foi falado sobre a falta de lazer e de cultura 

no bairro: “Precisa de lazer pras crianças, eu acho que as crianças são muito ociosas. 

(...) Não tem cultura nenhuma, e falta vontade política pra isso” (E_1). M_2 falou ainda 

sobre a falta de segurança no bairro e AC_2 sobre o problema da violência, que é mais 

forte em algumas áreas.  

Em relação ao funcionamento do posto, foi falado sobre a questão da marcação 

de consulta, da fila, e de algumas dificuldades no acesso à Unidade. M_1 falou sobre a 

fila do posto, que ela diz aos pacientes para não chegarem cedo, que não é necessário, 

mas que eles chegam mesmo assim. 

 “Eles não teriam necessidade de vir cedo, mas eles vem pra cá de madrugada, 5 horas 

da manhã, 5 e meia. Então se chega uma pessoa querendo saber como faz pra marcar a 

consulta, eu não vou mandar ela chegar aqui 7h, eu vou ter que falar pra ela vir cedo, 
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senão ela não vai conseguir marcar consulta, apesar da consulta ser agendada por 

semana.O fato da gente ter que mandar eles virem marcar consulta eu acho que não é 

uma coisa legal. Apesar de que no início a agenda ficava em aberto, a hora que eles 

chegassem aqui, eles poderiam marcar consulta, só que tava assim, a gente tá em 

agosto, já tava marcando pra janeiro do ano que vem.” (A_1) 

A_1 acha que poderia ser elaborada uma nova mudança na forma como são 

marcadas as consultas, em conjunto com médicos, enfermeiros, agentes, e ela sugere a 

possibilidade de separar determinado número de consultas para atendimentos regulares 

a hipertensos, diabéticos, de pré-natal e puericultura, e deixar um espaço na agenda para 

atendimentos de demanda espontânea.  

Acerca também do funcionamento da Unidade, AC_4 contou situações em que 

as pessoas procuraram o posto e era um caso de emergência, e que elas reclamaram que 

queriam ser atendidas no posto. AC_4 disse que deveria ter uma unidade 24 horas no 

bairro, “pra calar a boca do povo, porque eles nunca tão satisfeitos com nada” e que 

muitas vezes é difícil lidar com a população. AC_5, por outro lado, disse: “às vezes a 

gente tem que dar razão; (...) muitas vezes eles reclamam com razão. (...) Eles 

precisam.” AC_5 deu o exemplo de uma gestante que precisava de uma ultra-sonografia 

de urgência, e que quando esta chegou, o bebê já tinha nascido; ela disse que seria 

preciso melhorar a marcação dos exames, e também reconheceu a necessidade de mais 

médicos no posto e a dificuldade de locomoção das pessoas para a emergência: 

“Eu particularmente acho que realmente poderia ter mais médico na unidade mesmo, 

(...) até pra não sobrecarregá-los, porque às vezes os médicos ficam bastante 

sobrecarregados.” (AC_5)  

“Eu acho que deveria ter um posto de emergência aqui, porque às vezes a pessoa tá 

doente e não tem como se locomover daqui pra uma emergência.” (AC_5) 

AC_5 falou da agressividade da população em relação à equipe quando são 

encaminhados para emergência, e mesmo ficando com pena porque sabe das 

dificuldades, AC_5 disse que não tem o que fazer. Interessante notar a mudança de 

postura de AC_5 no momento em que falou sobre as reclamações da população, e 

depois, pensando sobre seus problemas, acabou dando razão a ela em algumas 

situações, considerando suas dificuldades e limitações. 

 M_1 apontou como problemas para a comunidade as relações entre os membros 

das famílias, que muitas vezes são problemáticas, e as dificuldades para aprender a lidar 

com seus limites, tanto individuais, que dizem respeito às doenças (principalmente 

hipertensão e diabetes), quanto da área onde vivem (por insegurança para sair de 

madrugada, para ir à fila do posto pegar número, etc.).  
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Quando perguntada sobre os problemas da população sob seu ponto de vista, 

AC_1 disse que é tudo: falta educação, saúde, área de lazer, cursos para jovens, e, 

segundo ela, há também necessidade de mais um médico para atender a grande 

quantidade de pessoas que hoje demandam acompanhamento da Unidade. AC_1 falou 

ainda da necessidade de organizar os demais serviços da rede, de agilizar os exames, por 

exemplo, o eletrocardiograma; AC_1 falou de um possível fluxo para “facilitar o 

caminho dos pacientes” nestes casos, e de que poderia haver um aparelho de eletro só 

para os pedidos de PSF, com um cardiologista de referência.  

 Quanto aos problemas referentes à articulação com a rede de saúde, foi falado 

principalmente das dificuldades de acesso aos especialistas, e da “falta de portas de 

saída” (M_2), de outros serviços na rede que dêem continuidade ao cuidado da 

população quando necessário.  

“Precisava de portas de saída, não só de porta de entrada, o PSF é uma porta de 

entrada; pra onde mandar esses pacientes é necessário também.” (M_2) 

AC_2 e AC_3 falaram da falta de médicos especialistas no município, e AC_3 

deu exemplo da fisioterapia, que não atende satisfatoriamente à demanda. AC_6 falou 

também que deveria haver uma unidade com especialidades mais perto do bairro, que 

isso facilitaria o acesso da população.  

AC_6 falou que é preciso “mais saúde”, e que “falta consciência política pra 

poder melhorar; o poder do povo é o voto, se você não exercer seu direito, você não vai 

mudar nada.” AC_7 apontou a falta de atenção dos governantes no bairro: 

“Falta mais atenção dos governantes, coisa que aqui não tem. (...) Eles só vêm na 

época da eleição, fora disso eles não aparecem. Agora, além disso, ainda vêm os 

políticos „plantados‟, que são dos municípios vizinhos, que querem por causa do 

COMPERJ uma vaguinha aqui em Itaboraí a qualquer custo.” (AC_7)  

“E conseguem, o povo deixa eles entrarem.” (AC_6) 

AC_7 disse que “o povo tá tão carente, sem atenção de ninguém”, que tem 

esperança de que o político faça alguma coisa por ele, e os políticos acabam não 

fazendo. AC_7 falou sobre a disputa entre políticos de Itaboraí e São Gonçalo, e que a 

população tem ficado desassistida dos dois lados.  

“Eles precisam de alguém aqui que olhe por eles, pra ver a comunidade como tá, o que 

falta. Aqui falta água, falta saneamento básico, falta qualidade de vida. (...) Falta 

consciência também deles, coisa que não tem.” (AC_7) 
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Quanto a essa “falta de consciência”, AC_7 deu o exemplo das eleições, e disse 

que as pessoas não sabem votar, que trocam seu voto por qualquer coisa. AC_8 também 

falou que falta “consciência”, mas se referiu à utilização do posto pela população: 

“Precisa de muita coisa, principalmente de consciência. (...) Eles acham que a hora que 

eles chegassem no posto, eles teriam que ser consultados. (...) Eles querem sempre tirar 

vantagem. Nunca tão satisfeitos com o que tem, não dão valor ao que tem.” (AC_8) 

Foi perguntado aos entrevistados se eles consideravam que os instrumentos 

utilizados por eles registravam ou expressavam as necessidades da população apontadas 

anteriormente. M_1 disse que não tem como expressar as necessidades através dos 

instrumentos, que isso é incompatível, e o que é possível é fazer um diagnóstico através 

dos números; M_1 disse que a preocupação é mais quantitativa do que qualitativa, que 

“eles não querem saber sobre os deprimidos, ou se há possibilidade de algumas 

pessoas se tornarem deprimidas, eles querem saber quantos deprimidos têm, só isso.” 

E_1 disse que não dá para saber através dos instrumentos o que acontece na área, 

“você só sabe conhecendo, vendo e caminhando pela área”, senão, segundo ela, 

predomina um olhar muito técnico, sobre o número de visitas, de pessoas, etc. 

“Mas pisar mesmo lá e ver como as pessoas vivem, os instrumentos não fazem isso, só 

você conhecendo mesmo a realidade, vindo aqui pra ver, é muito diferente do que tem 

no papel.” (E_1) 

E_1 colocou que com os instrumentos que existem, não é possível conhecer o 

lugar, a forma como as pessoas vivem, seus problemas, que é preciso estar lá para 

conhecer estas especificidades. A_1 disse que não há instrumentos de registro dos 

problemas, por exemplo, sobre as reclamações em relação à marcação de consultas. 

AC_5 falou também da impossibilidade de registro da necessidade de mais médicos na 

Unidade, pois ela acha que deveriam ter dois médicos em cada equipe, mas não sabe se 

isso poderia ser feito, pois a equipe base do PSF conta apenas com um médico, um 

enfermeiro e um auxiliar: “Tem necessidade, mas como o Programa não é adepto a 

isso, então fica difícil; teria que mudar todo esse processo, aí é complicado” (AC_5). 

Para AC_6, os instrumentos não conseguem expressar as necessidades “porque é 

muito direcionado ao campo do que a gente faz, os instrumentos que a gente tem pra 

levar isso não expressam.” M_2 disse que no posto não há registro ou expressão das 

necessidades, mas falou sobre a ouvidoria da SMS, que pode ser usada pela população 

para falar de suas insatisfações, e quando o assunto diz respeito ao posto, a ouvidoria 

encaminha para a equipe responder. AC_1 falou da experiência da Ouvidoria Coletiva, 

que houve um fórum de discussão e exposição dos problemas da comunidade, mas que 
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o projeto não foi a frente. Ainda sobre o registro das necessidades, AC_4 disse que 

algumas informações são registradas no livro de ocorrências, por exemplo, em 

momentos em que a Unidade ficou sem médico.  

 Vemos que mesmo com a fala predominante sobre a impossibilidade da 

expressão das necessidades da população através dos registros utilizados, foram citadas 

algumas formas possíveis e já experimentadas de realizar algum registro, por exemplo, 

com a ouvidoria da SMS, o fórum de Ouvidoria Coletiva, o livro de ocorrências da 

Unidade, guardadas as diferenças em seus funcionamentos e objetivos. Uma questão 

importante a ser pensada quando se encontram canais de expressão das necessidades da 

população nos serviços, é como serão analisadas e encaminhadas essas evidências, e que 

providências concretas podem ser tomadas para responder ou dar conta destas 

necessidades.  

E_2 colocou que no cadastro os agentes registraram a qualidade das moradias, 

da água, do saneamento, e que esse registro foi para o SIAB, mas ela disse não saber se 

estas informações foram ou são utilizadas pela Secretaria de Obras para fazer alguma 

melhoria nas áreas consideradas mais precárias. E_2 disse que só vê acontecer alguma 

intervenção mais séria em época de catástrofe, por exemplo, em enchentes, e que a 

população reclama, mas também não se mobiliza para mudar a situação. E_2 falou que 

podem até existir instrumentos de registro, mas que se não forem consideradas as 

informações, nada é feito.  

“Não existe investimento pra melhoria daqueles problemas que são apontados no SIAB. 

(...) O registro é só uma forma de constar que existe aquele problema.” (E_2) 

 

 Participação da comunidade no Programa Saúde da Família 

segundo as equipes  

 

Para onze dos quinze entrevistados, não há práticas de participação popular na 

comunidade, ou são consideradas incipientes. M_1 disse que só há obrigações no PSF, 

que é necessário fazer os atendimentos e dar remédios, e M_2 falou: “a participação 

deles é como paciente né, eles não têm grandes participações quanto às determinações. 

(...) As coisas são determinadas, a participação é como paciente, não tem outra forma.” 

E_1 reiterou esta fala:  

 “Eu acho que a comunidade quer consulta, eles não querem mais muita coisa não. Eles 

querem fazer consulta, fazer exame, „se eu conseguir tá muito bom‟. Não tem um 

movimento pra melhorar a unidade.” (E_1) 
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E_1 falou, por exemplo, quanto a possibilidade de pedir mais material para a 

SMS, pedir mais uma maca para coleta de preventivo, que estas iniciativas partem da 

equipe, que a população quer ir ao posto e ser atendida; E_1 disse que a população 

reclama da forma como acontece a marcação de consultas, mas não se mobiliza para 

discutir outra forma de marcação.  

E_2 disse sobre a participação da população que “não existe muita, mas seria 

importante”, porque os usuários são os moradores da área, e poderiam discutir os 

problemas com a equipe para solucionarem juntos; E_2 disse que seria interessante, mas 

que na prática não acontece.  

“É uma via de mão única, nós acabamos tendo que criar o fluxo, criamos a forma de 

funcionamento, mas dificilmente eles participam da organização dessa estrutura da 

Unidade com a gente, muito difícil.” (E_2) 

“A participação não é tão grande.” (A_2) 

“Nenhuma participação.” (AC_2) 

 “Participação não tem; muitos são agradecidos, outros usam e falam mal, é o que mais 

tem. (...) Além da saúde ser lenta, nada acontece no tempo deles; a partir do momento 

que eles não conseguem as coisas no tempo que eles planejam...” (AC_1) 

Vemos que há um desencontro entre as expectativas que a população têm 

quando procura a Unidade de Saúde e as que os profissionais têm na relação com a 

população. AC_8 falou que a população está mais preocupada em ir ao posto e ser 

atendida, e se é chamada para uma reunião, para eles participarem, vão poucas pessoas. 

AC_9 disse que antigamente tinha mais participação da população, mas devido ao 

problema entre Itaboraí e São Gonçalo, “agora só vem aqui quando tem consulta 

marcada e pronto.” M_2 falou da importância da organização da população, justamente 

neste momento de indefinição entre os dois municípios, e podemos perguntar se existem 

espaços ou oportunidades para emergir esta organização da população e a busca por 

soluções para os problemas identificados.  

“Eu acho que seria importante eles se organizarem de qualquer forma que fosse, 

principalmente nessa etapa que eles vão ser colocados de lado, (...) e não vão [se 

organizar], não me parece ter nenhum movimento desse tipo.” (M_2) 

A_2 falou que se houver algum evento, se os agentes mobilizarem, a população 

até participa, mas ela considera que eles “não são tão participativos”. Parece ser 

necessário problematizar esta afirmação, e refletir sobre o uso de espaços locais de 

encontro entre as equipes de Saúde da Família e a população, bem como sobre novas 

formas de mobilizar as pessoas.  
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“Se você chamar pra grupo, vem 5, 6 pessoas, mas é um momento que a gente tem pra 

conversar; mas pra essas pessoas virem, a gente tem que fazer sempre algo atrativo, 

tem sempre que oferecer alguma coisa, lanche ou qualquer outra coisa.” (A_2) 

“Eles só vêm em massa se você oferecer alguma coisa, o fato de você oferecer 

informação, saúde, não é suficiente; eles cobram saúde, mas quando é pra eles virem 

aprender alguma coisa de saúde, pra eles não é interessante.” (AC_7) 

AC_7, AC_6 e AC_4 disseram que se for oferecida alguma coisa à população, 

como um lanche, as pessoas comparecem ao grupo, e AC_7 disse que a equipe já 

organizou vários grupos, e que poucas pessoas vão.  

“A prevenção pra eles não é interessante, porque se você acha que a prevenção na sua 

vida é uma coisa importante, você vai buscar informação, eles têm oportunidade e não 

vêm.” (AC_7) 

A_1 acha que a população precisa de mais orientação sobre o que é o PSF: 

“Eles não sabem o que é um PSF, o que é uma emergência; eles pensam que o posto 

aqui é uma emergência, e não é, se é um PSF, é uma prevenção. Eu acho que tem que 

tá sempre frisando, relembrando, pra poder prevenir, acho que falta um pouquinho 

disso. Mas também acho que a gente que tá errado, a gente tinha que frisar mais, ver 

um jeito de fazer só PSF.” (A_1) 

A_1 falou sobre o grande movimento do posto, que há muita demanda da 

população: “teria que dar uma parada e organizar”. AC_6 disse que de fato poucas 

pessoas comparecem aos grupos, mas complementou:  

“Também pode ter um outro lado, a coisa ser periódica. Porque eu olho esse lado que 

eles não vêm, mas também olho o outro lado. A UFF tem um grupo lá, e eles são 

assíduos. (...) Eles fazem os eventos, os passeios, às vezes faz um lanche.”  (AC_6) 

“De repente falta também a gente insistir, porque às vezes você fala pra cem, eles não 

vão te ouvir, e você fala pra um e aquilo ali vai se multiplicar. De repente, o erro pode 

não tá só na população, mas na forma como a gente aborda a população pra tá vindo. 

De repente uma mudança na forma de abordar, na forma de fazer as coisas; não 

esperar que ela venha até você, você vai até ela.” (AC_6) 

Importante este momento de reflexão sobre a forma como os grupos eram 

organizados, e um movimento de menos “culpabilização” da população por não ir aos 

grupos e mais responsabilização da equipe, no modo como os grupos eram realizados 

por ela, como as pessoas eram chamadas para participar. AC_6 falou sobre a 

possibilidade de levar a informação para um grupo de pessoas, e depois delas 

conhecerem o trabalho da Unidade, tentar levar estas pessoas para a Unidade, para um 

cuidado e acompanhamento mais contínuo. AC_7 acrescentou que “de repente a forma 

de fazer não é a melhor forma pra tá conquistando essas pessoas”, e E_1 apontou que a 

população “se mobiliza de acordo com suas necessidades”. 
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 Realização de atividades coletivas na Unidade de Apolo III e 

possibilidades de diálogo com população 

 

Foi perguntado aos profissionais entrevistados se aconteciam atividades 

coletivas na Unidade, de diálogo com a população. A_2 disse: “só nos grupos que a 

gente conseguia ouvir um pouco mais”, mas fora isso, disse não ter espaços de 

discussão coletiva; depois, A_2 mencionou algumas campanhas, como a de preventivo 

já realizada, que era uma forma da equipe estar mais próxima da população.  

M_2 disse que não existem espaços de participação e de organização 

comunitária: “não existe uma associação de moradores, não existe uma força política 

da comunidade; existe muito político”. No âmbito da Unidade, AC_6 também disse não 

haver espaços de discussão com a população: “um espaço pra isso, de tá chamando a 

população pra poder tá passando, discutindo os problemas não tem não.” 

AC_7 mencionou a experiência com a Ouvidoria Coletiva, mas disse que não foi 

a frente; AC_6 disse que chamaram líderes da comunidade para uma reunião, o diretor 

de uma escola, um pastor, “foi iniciada uma discussão, mas depois não teve mais”; após 

a reunião, foi feito o relatório e parou aí, “assunto esquecido” (AC_6). E_2 e AC_8 

comentaram que já aconteceram reuniões com a comunidade para discutir os problemas, 

apesar de AC_6 ter dito que não havia reuniões regulares com a comunidade para este 

tipo de discussão.  

AC_6 disse que nos grupos, a equipe passava informações para a população, e 

que já aconteceram atividades na creche, organizadas pela equipe. AC_1 acha que não 

tem estes espaços de diálogo atualmente, mas falou também dos grupos que aconteciam 

anteriormente na Unidade. AC_9 mencionou que em alguns grupos com a comunidade, 

a equipe distribuía papéis para população escrever o que achava sobre seus problemas, 

dificuldades, e disse que desta forma “eles falavam muita coisa”.  

Dos quinze profissionais entrevistados, onze falaram sobre os grupos que 

aconteciam na Unidade, e citaram grupos sobre os seguintes temas: planejamento 

familiar; gestação, puericultura e puerpério; hipertensão e diabetes; tuberculose; saúde 

da mulher; higiene. 

A_1 falou que nas reuniões que eram feitas com os pacientes hipertensos e 

diabéticos iam muitas pessoas: “era muito legal; nessa parte eles têm o espaço deles 

falarem, de acordo com o bairro, com a área, ver o que tá precisando”. A_2 disse 

sentir falta dos grupos, disse que “era legal, produtivo”. M_2 comentou que os 
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pacientes hipertensos, diabéticos e idosos aderem melhor aos grupos, e disse que é um 

número pequeno de pessoas que vai ao grupo em relação ao total da população 

cadastrada, mas que para funcionar, é preciso de tempo, de paciência e de espaço físico.  

E_1 falou também dos grupos que já existiram, citou um grupo de trabalhos 

manuais em que a população conversava, que era um espaço para “trocar idéias, era 

meio que um grupo terapêutico. (...) A gente não tinha muito tempo de participar.” 

AC_2 disse que a população parece sentir falta dos grupos: “a população ainda 

pergunta „não tem mais grupo?‟, só tem o da UFF que é toda quarta, só que não é do 

posto, é da UFF”.   

E_1 falou em relação aos grupos de educação em saúde, que eles “deram uma 

parada”, mas que ainda há o grupo coordenado por alunos e professores da enfermagem 

da UFF com pacientes hipertensos e diabéticos atendidos na Unidade. E_1 disse que a 

equipe pensa em voltar a fazer os grupos, mas falta apoio e incentivo da Secretaria, e 

que os profissionais estão desmotivados. A_1 disse que houve uma mudança no 

trabalho da equipe:  

“Antigamente, a gente era mais ligado à prevenção, então a gente fazia palestra com 

grupos de hipertensos, diabéticos, tinha o dia da semana pra gente fazer isso, agora 

não tem (...) agora tem o grupo de hipertensos, mas os alunos da UFF que fazem, a 

gente não participa.” (A_1) 

A_1 falou que acha que o PSF deve fazer prevenção, orientar a população, e 

acha que seria importante voltar a acontecer os grupos. M_1 disse que o grupo da UFF 

já faz esse trabalho com a população, e que não é preciso que a equipe faça também; ela 

comentou que o grupo da UFF conta com enfermeiros, leva nutricionistas ao posto, que 

orientam quanto a cuidados à saúde. M_1 disse ainda que o grupo com a enfermagem da 

UFF contribui para a conscientização da população, apesar da maior parte do grupo ser 

de mulheres; mesmo assim, ela disse que se as mulheres aprenderem hábitos mais 

saudáveis e incentivarem os homens a aderir a estes hábitos, ela já considera um bom 

resultado. Dos quinze entrevistados, seis apontaram o grupo realizado pela enfermagem 

da UFF como um espaço de diálogo com a população, apesar de não contar com a 

participação da equipe. 

Foram apresentadas algumas dificuldades na manutenção dos grupos, que estão 

ligadas às mudanças que aconteceram no posto, mas também à forma como estes 

funcionavam. A_2 disse que os grupos foram parando depois da perspectiva colocada 

pela Secretaria da mudança de lugar do posto, da possível separação entre as equipes, e 

também diante da falta de agentes comunitários, falta de insumos, ela disse que a equipe 
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foi desanimando: “esse ano a gente não fez grupo” (A_2). A_2 falou que o comunicado 

sobre a possível mudança aconteceu no final de 2009, e disse que eles pensam em voltar 

a fazer os grupos, apesar da estrutura precária da casa onde estavam, e que na nova 

unidade para onde se mudaram seria melhor.  

E_2 falou da desmobilização e esvaziamento dos grupos depois de um tempo, da 

diminuição do número de pessoas, e disse: “em toda reunião a gente tem que ofertar 

alguma coisa, não só o conhecimento, alguma coisa palpável”. E_2 deu o exemplo das 

reuniões realizadas pela Ampla, em que são distribuídas lâmpadas, sorteiam geladeiras, 

e que isso atrai a população.  

 Foram apontados problemas na realização dos grupos, e M_2 e E_2 deram o 

exemplo do grupo de planejamento familiar, em que foram oferecidos alguns métodos 

contraceptivos à população, mas que depois estes acabaram não acontecendo. M_2 disse 

que não havia retorno da SMS para garantir a realização dos procedimentos, e que a 

população foi desacreditando da equipe, e por isso pararam de fazer alguns grupos.  

AC_5 e AC_4 falaram sobre a falta de clareza da população sobre o 

funcionamento do PSF, que seria preciso esclarecer que não é uma emergência, mas que 

a população “não quer entender”: 

“A gente fazia muitos grupos, pra especificar pra população o que é o PSF, o que ele 

trabalha. (...) De certa forma, a população sabe o que que é o PSF, pra que ele 

funciona, só que eles não querem entender.” (AC_5) 

“Eles querem saber de chegar, ser atendidos e ponto final.” (AC_4) 

“É verdade, eles tão sentindo dor, eles não querem saber que isso aqui é um programa 

pra pessoa não ficar doente, é um método anterior à doença; ele quer saber que ele tá 

doente, quer ser atendido e pronto. (...) Se você tá bem, você não quer saber de doença; 

a prevenção na teoria é linda, mas a prática já é diferente.” (AC_5)  

AC_5 falou que tem usuários que falam que não vão ao médico para não 

descobrir que estão doentes, e disse que entre os profissionais de saúde também existem 

pessoas que pensam assim.  

Mesmo com os problemas apontados, foram identificados alguns dispositivos de 

comunicação, de possível abertura e escuta da população, mencionados por três 

profissionais: a existência do acolhimento e de uma caixa de sugestões, mencionada por 

A_1; e realização de atividades de sala de espera, apontadas por AC_4 e AC_6. 

A_1 disse que o espaço de diálogo com a população existe, “que é justamente o 

acolhimento”, que nestes atendimentos é possível saber o que está acontecendo: 

“quando eles chegam aqui, que aí a gente escuta. Já teve gente de chegar aqui falando 
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que tava passando mal e a gente começar a conversar, a pessoa se sentir bem”.  A_1 e 

A_2 realizam o primeiro contato com a população no acolhimento, e A_2 avalia que 

aumentou o número de atendimentos de acolhimento devido à falta dos grupos, do 

trabalho de prevenção, pois através dos grupos a população tem mais informação e não 

precisa recorrer ao espaço do acolhimento para orientações. 

“Tem muito acolhimento porque? A gente, eu acho que não tem conseguido fazer muito 

prevenção, os grupos a gente não tem conseguido fazer, os grupos com as mães, com os 

hipertensos (...) Nesses grupos, tira um pouco dessas pessoas que vêm pro acolhimento 

todo dia com queixa de doença.” (A_2) 

Segundo A_2, com a realização dos grupos, a população tem mais informação, e 

deu o exemplo de mães que têm dúvidas quanto aos cuidados com seus filhos no início, 

e que muitas delas vão ao acolhimento porque não tem espaço para tratar destas 

questões. “Muitas mães chegam aqui pro acolhimento e são essas dúvidas” (A_2) 

Vemos que o acolhimento pode ser um espaço de escuta das necessidades dos 

usuários, ainda que isso aconteça de forma individual ou familiar, e que não haja uma 

discussão ampliada sobre os problemas apresentados pelos usuários neste momento. 

Sobre os problemas coletivos do bairro, não há reflexão sistemática no âmbito da 

Unidade de Saúde da Família, no máximo considerações sobre o reflexo deles, por 

exemplo, em relação aos casos de usuários com verminose (ligada às condições 

precárias de saneamento básico), casos de usuários com picos hipertensivos 

(relacionados aos modos de vida e hábitos da população), dentre outras situações.  

 

 Presença de lideranças comunitárias na área das equipes de 

Apolo III  

 

Para identificação de “usuários-chave”, moradores de Apolo a serem 

entrevistados, foi perguntado aos profissionais se eles conheciam lideranças 

comunitárias, pessoas com conhecimento ou influência no bairro, e onze deles 

responderam que conheciam. Alguns profissionais disseram saber que existiam 

lideranças, outros citaram nominalmente pessoas da comunidade, e alguns destacaram 

os agentes de saúde como lideranças comunitárias. Foram citados pelos entrevistados 

oito moradores de Apolo que seriam lideranças comunitárias, ou que teriam um 

conhecimento sobre o local.  

E_2 falou sobre os agentes, e também dos pastores e políticos. “Os políticos são 

os maiores líderes das comunidades, principalmente aqui no Apolo, que existem muitos 
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vereadores”. AC_2 também destacou a liderança dos políticos, mas que “na verdade, só 

aparece alguém querendo ajudar quando tá em época de política, aí quando acaba...”. 

AC_3 disse que um morador do bairro queria organizar uma escolinha de futebol para 

as crianças, mas que “não tem um político que dê força pra isso” 

Quanto à organização da população, AC_6 disse que ela e sua mãe já 

participaram da Associação de Moradores do bairro durante muito tempo, que sua mãe 

já foi presidente da Associação. AC_6 falou que quando elas foram morar em Apolo 

não tinha luz, que sua mãe foi ao gabinete de Brizola, e depois disso foi colocada 

energia em uma parte do Apolo com o projeto “Uma luz na escuridão”. AC_6 falou de 

atividades que aconteciam, da distribuição de ticket de leite para população, de eventos 

na praça para arrecadar dinheiro para Associação; ela disse que muitas pessoas que 

atuavam nesta época se mudaram do local, estão mais velhas, e já não se envolvem 

muito.  

AC_6 disse que em sua micro-área tem um ex-vereador, pastores, “pessoas que 

poderiam exercer uma liderança, tanto dentro da sua religião, da sua maneira de ver 

as coisas, como politicamente, e não exercem.” AC_6 considera que estas pessoas 

poderiam ser chamadas para fortalecer o apoio à população, bem como facilitar a 

inserção do serviço de saúde nas igrejas e com pessoas que têm mais resistência aos 

cuidados oferecidos pelo posto. AC_6 falou sobre práticas que acontecem no bairro de 

ajuda à população, e que são feitos trabalhos em vários lugares, em Bom Retiro, 

Guaxindiba, e que eles alcançam um número bem maior de pessoas, “de repente 

conseguem ser mais ouvidos do que nós.” 

“São coisas que a gente não conhece, mas eles conhecem muita gente, e pra eles não 

existe a divisão Itaboraí – São Gonçalo, eu acho muito bacana. (...) Deveria tá trazendo 

essas pessoas pra mais perto da equipe pra poder ajudar nesse trabalho.” (AC_6) 

Ao mesmo tempo, A_2 e AC_8 disseram não conhecer lideranças locais, e 

AC_8 disse: “a gente vive num bairro de políticos, de vereadores”. M_2 e AC_7 acham 

que não há lideranças: M_2 disse que existem algumas pessoas mais bem informadas, 

mas que não chegam a ser lideranças porque “não conseguem juntar um grupo”; ela 

acha que isso não ajuda muito a comunidade. AC_7 também acha que não tem 

lideranças no bairro, o que tem são pessoas que fazem parte de atividades, como a 

pastoral, por exemplo.  

Mesmo com as limitações consideradas, foram indicados oito moradores que 

foram entrevistados, e pelas conversas realizadas com eles, foi possível perceber que 

existem de fato práticas desenvolvidas no território que ativam e fortalecem as redes 
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sociais, especialmente em relação às famílias mais pobres, que necessitam de mais ajuda 

para sua sustentação. No entanto, vemos também que as falas da equipe de que há pouca 

ou nenhuma mobilização popular também fazem sentido, uma vez que as práticas dos 

moradores e dos usuários que freqüentam a Unidade acontecem de forma pontual, não 

articulada umas às outras.  

A participação popular na Unidade de Saúde da Família parecia naquele 

momento realmente incipiente, com poucos canais estabelecidos de escuta e discussão 

com a população sobre seus problemas e da comunidade. Ainda assim, ao longo do 

trabalho de campo na Unidade, a partir de conversas com os usuários na Unidade, foram 

identificados problemas vivenciados por eles, que apresentamos no quadro abaixo. 

 

Quadro 9: Problemas identificados pelos usuários da Unidade de Saúde da Família de 

Apolo III, Itaboraí, 2010.  

Problemas de infra-estrutura do bairro Problemas da Unidade de Saúde da Família 

Iluminação precária Marcação uma vez por semana e necessidade de 

chegar de madrugada para conseguir número 

Transporte insuficiente Dificuldade de marcar consulta 

Ruas sem asfaltamento  Limitação de um número por marcação (situação 

de mães com mais de um filho) 

Violência Necessidade de marcação de consulta para pegar 

resultado de exames e declarações para o INSS 

Falta de saneamento básico (existência de um 

valão, que anteriormente era um rio) 

 

Precário abastecimento de água e água de má 

qualidade 

 

Falta de verde no bairro, de praças, espaços de 

lazer 

 

Existência de áreas de risco para enchentes  
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g) Reconhecimento do território e um olhar da saúde mental na 

Estratégia Saúde da Família 

 

 A partir das visitas e caminhadas com agentes comunitários na área coberta pela 

Unidade de Apolo III foi possível conhecer o território de atuação das equipes, as 

micro-áreas que compõe cada área e pensar nas relações entre elas, na forma como elas 

estão ou não integradas. Estas visitas de reconhecimento foram uma forma de tentar 

compreender os problemas coletivos no território, as condições de vida das pessoas que 

são atendidas pelo Programa Saúde da Família.  

A precariedade dos serviços de saneamento básico em certas áreas, a falta de 

asfaltamento nas ruas, a falta de áreas de lazer na comunidade, são alguns dos 

problemas que podem ser observados andando pelo bairro. Estas visitas foram 

interessantes também pela oportunidade de participar e compartilhar do trabalho dos 

agentes comunitários no acompanhamento das famílias, chegando a intervir em certas 

situações, especialmente ligadas à saúde mental. 

A fim de chamar atenção para a importância do trabalho dos profissionais de 

saúde mental na atenção básica, em especial para o papel do psicólogo neste contexto, 

apresentamos dois casos vivenciados na Unidade de Apolo III: situação de um 

acolhimento e momentos do cuidado de uma paciente psiquiátrica.  

 
1. Situação de um acolhimento na Unidade: 

 

 Em um dia de observação na Unidade de Apolo, A_1 estava fazendo o 

acolhimento, enquanto eu acompanhava o movimento na recepção. Em certo 

momento, ela disse que queria falar comigo, pois havia atendido uma mulher que 

estava chorando muito; já havia aferido sua pressão, mas estava normal. A_1 me 

perguntou então se eu poderia conversar com ela, pois achava que era nervosismo, 

algo assim. Disse que poderia, e fomos então para uma sala que estava desocupada. 

Conversei com a mulher, que estava com seu filho pequeno; a mulher chorava 

muito. A_1 ofereceu-lhe um copo d’água e depois saiu da sala. A mulher falou de 

vários problemas que a afligiam, e havia um em especial que estava provocando seu 

choro e tinha feito ela passar na Unidade: sua filha estava com a avó (sua mãe, no 

caso) contra sua vontade; ela disse que estava indo à delegacia denunciá-la, quando 

resolver passar no posto antes.  

 Neste momento, percebi além do vínculo dela com o posto, que havia um problema 

sério ali, e que eu não poderia resolvê-lo; chamei A_1, que ouviu a história e depois 

chamou E_2, que a ouviu novamente e deu orientações para a mulher, que a esta 

altura já se encontrava mais calma.  

 Nesta situação, chama atenção como o acolhimento vai além da realização de 

procedimentos técnicos, ainda que eles sejam imprescindíveis: é necessário escutar, 

acolher de fato o que a pessoa está falando, e ajudar a encaminhar ou resolver o 

problema. Podemos também considerar que, neste caso, no momento em que houve 
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uma escuta da mulher, inicialmente por minha parte, e depois pela auxiliar e pela 

enfermeira, pôde se montar um dispositivo de grupo, de acolhimento, que fez fluir a 

comunicação e apontou para uma solução possível naquele momento.  

 

2. Momentos do cuidado de uma paciente psiquiátrica: 

 

 P. é uma usuária coberta pela Unidade de Saúde da Família e também pelo CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial), por ter um transtorno psiquiátrico. Ela levou 

junto com o marido seus quatro filhos na Unidade para serem vacinados, e foi 

possível perceber a relação de confiança e a referência de P. em relação à equipe. Já 

havia acompanhado uma consulta de P. com a enfermeira, na realidade uma 

consulta de puericultura para sua filha mais nova, e nesta ocasião P. demonstrava 

algumas “estranhezas”, como falar repetidamente que estava grávida (mesmo a 

enfermeira dizendo que ela sempre falava isso) e outras falas um pouco 

descontextualizadas.  

 Aproximadamente 10 dias depois da campanha, acompanhei uma visita de uma 

agente comunitária à casa de P., devido a um problema ocorrido no posto, em que P. 

deveria ter sido atendida antes de todos, acabou não sendo por algum engano e 

ficou muito insatisfeita e foi embora. A agente foi a casa dela conversar e pedir para 

que fosse seu marido quem levasse as crianças à Unidade.  

 Quando chegamos à casa de P., ela estava bem alterada, gritou, xingou o posto, 

enquanto seu marido tentou conversar conosco mais tranquilamente, pedindo 

compreensão do posto com P., e dizendo que não teria como controlá-la, prendê-la 

em casa, que isso seria pior.  

 Esta pareceu ser uma situação-limite, em que havia um impasse em como lidar com 

P.: negando a ela o direito de ir à Unidade, ou acolhendo a família e buscando 

compreender seu sofrimento? 

 A agente disse que conhece a usuária há muito tempo, antes dela “surtar”, e que 

antes era muito bem recebida em sua casa. O marido de P. disse que ela estava 

tomando seus remédios e que no dia anterior ela estava bem. A agente foi à casa ao 

lado, da sogra de P., que disse estar preocupada das crianças conviverem com a mãe 

daquela maneira.   

 Aproximadamente um mês e meio depois, dois profissionais do CAPS foram à 

Unidade de Apolo para realizar uma visita, e foi conversado com eles sobre a 

situação de P., que havia sido passada para a equipe pela sogra dela, que comentou 

que a paciente estava agressiva e agitada. 

 Dois dias após esta conversa, houve uma visita de uma enfermeira e uma agente do 

PSF junto com dois enfermeiros do CAPS à casa de P., pois ela continuava 

agressiva. Juntaram-se depois a este grupo a outra enfermeira, a auxiliar, a médica e 

eu, e ficamos algum tempo do lado de fora da casa de P. esperando uma ambulância 

chegar para levá-la para a Emergência do Hospital Municipal.  

 A agente ficou o tempo todo dentro da casa de P., e a enfermeira da Unidade 

acompanhando de perto a situação. Os profissionais do CAPS levaram o prontuário 

da paciente e ajudaram no contato para conseguir a ambulância para levar P. para a 

emergência. Depois de algum tempo, chegou a ambulância; todos achavam que ela 

teria que ser contida, mas para surpresa geral, ela entrou na ambulância andando, 

espontaneamente, acompanhada do marido. 

 Podemos dizer que esta foi uma ação bem sucedida de parceria entre os 

profissionais do PSF e do CAPS, que conseguiram acolher a paciente e resolver a 

situação da melhor maneira possível. 
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 Diante das situações apresentadas e das vivenciadas na Unidade, cabe uma 

reflexão sobre o papel do psicólogo nos serviços de atenção básica, e a possibilidade de 

um trabalho de compartilhamento de casos com as equipes de Saúde da Família, tanto 

casos graves de pacientes psiquiátricos, como P., quanto casos de pacientes com o 

chamado sofrimento difuso
15

, em que podem ser utilizados dispositivos coletivos para 

cuidado da população, como rodas de terapia comunitária.  

Para melhorar o acolhimento de pacientes com problemas de saúde mental, 

torna-se necessário o investimento na formação das equipes de PSF, com ações de 

educação continuada, especialmente com os ACS, para acompanhamento dos pacientes 

e compartilhamento dos casos mais graves com dispositivos da rede de saúde mental.  

Em relação às possibilidades clínicas com os usuários de saúde mental, Lancetti 

(2007) apresenta a proposta de uma clínica peripatética, buscando essa noção nos 

gregos, especificamente em Aristóteles, que tinha o costume de ensinar seus discípulos 

caminhando; a caminhada era um momento de deixar as conversações e pensamentos 

surgirem. Trazer esta noção para o campo da clínica no território implica a criação de 

outra abordagem com usuários que são considerados de saúde mental, que inclui 

esquizofrênicos, toxicômanos, neuróticos graves, violentos, etc.  

A emergência de outra atitude clínica frente a estas pessoas que fogem dos 

enquadres tradicionais da psiquiatria, psicologia, é reveladora de novas possibilidades 

de agenciamentos, novos caminhos e mundos que podem ser construídos 

conjuntamente, a partir de conexões entre profissionais e usuários. Sobre a ação dos 

agentes comunitários neste contexto, Lancetti coloca: 

“A ação dos agentes de saúde, quando operada em singular parceria com os outros 

membros da organização sanitária, tornam essa relação uma arma fundamental para 

fazer funcionar esta máquina de produzir saúde e saúde mental.  

Eles são peças preciosas dessa máquina em virtude de sua condição paradoxal. 

Paradoxal, pois são ao mesmo tempo membros da comunidade e integrantes da 

organização sanitária. E nesse funcionamento radica sua potencialidade.” (Lancetti, 

2007, p.93) 

 Vemos que o trabalho do agente comunitário pode ser muito potente por sua 

condição paradoxal, de pertencer ao mesmo tempo à comunidade e à organização 

sanitária; se articulado com outros profissionais, da própria equipe de Saúde da Família 

e dos dispositivos de saúde mental, pode conduzir o exercício de uma clínica 

                                                           
15

 “Sofrimento Difuso é um conceito cunhado por Valla (2001) para nomear queixas somáticas 

inespecíficas, tais como dores de cabeça e no corpo, insônia, nervosismo, problemas gástricos e estados 

de mal-estar não classificáveis nos diagnósticos médicos ou psiquiátricos, cujas múltiplas raízes podem 

se encontrar nas relações sociais, familiares, laborativas ou econômicas.” (Fonseca et al, 2008, p. 286). 
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peripatética, criando estratégias que viabilizem o cuidado de pessoas que não se 

enquadram nas tradicionais formas de atendimento.  

h) Utilização do mapa como dispositivo analisador do território 

 

 Nas Unidades de Saúde da Família visitadas, além da de Apolo III, foram 

realizadas oficinas utilizando mapas das áreas cobertas pelas equipes, buscando 

delimitar as micro-áreas e localizar recursos e serviços no território. Em Apolo, o mapa 

foi utilizado em algumas situações, em conversas e nas entrevistas com os profissionais 

e em uma atividade de levantamento do número de famílias em parte da área coberta 

pelas equipes. A seguir, apresentamos as situações em que a discussão sobre o mapa 

serviu como exercício analisador do território e do trabalho das equipes. 

 

 Mapa como sinalizador da nova delimitação Itaboraí – São Gonçalo. 

 Logo que se iniciou a observação na Unidade, busquei um mapa da área coberta 

pelas equipes, mas não encontrei naquele momento. Consegui posteriormente na 

Coordenação de Sistemas e levei à Unidade para mostrar e trabalhar com os 

profissionais. Em diversos momentos utilizamos o mapa para localização no bairro 

e discussão de ações. Uma enfermeira foi a primeira a ver o mapa, e disse que eles 

já trabalharam com mapas, que houve um trabalho em que cada agente desenhou 

sua micro-área, incluindo sinalizações sobre as condições de vida, como valões, etc.  

 Conversamos sobre como seria importante mapear as áreas mais detalhadamente, 

especialmente diante da nova delimitação entre Itaboraí e São Gonçalo, 

identificando as áreas que permaneceram no território de cada município e o 

impacto em números da saída do PSF da área pertencente ao lado de São Gonçalo 

(número de famílias/ pessoas, gestantes, crianças, pacientes com tuberculose, etc.). 

Pelo mapa podemos ver que a maior parte da área coberta pelo posto pertence hoje 

ao município de São Gonçalo.  
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Figura 11: Mapa da Área contemplada pela USF Apolo III, Itaboraí/ São Gonçalo, 

2010. 

 

 

 O mapa sofreu alterações após apresentação e discussão com os profissionais da 

equipe, que apontaram as delimitações entre as micro-áreas, a delimitação 

atualizada entre as áreas 33 e 34 e ainda alguns serviços e pontos de referências no 

território. Foram delimitadas somente as micro-áreas cobertas pelos agentes que 

estavam trabalhando naquele momento. A localização da Unidade após a mudança 

pode ser observada no mapa abaixo:  
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Figura 12: Mapa da Área contemplada pela USF Apolo III após atualização com a 

equipe.  

 

 Com alguns agentes comunitários foi feita essa delimitação da micro-área no 

próprio computador, utilizando o google earth para localização da área e como 

ferramenta de atualização do mapa, o que foi um exercício interessante com os 

ACS, de visualização de suas micro-áreas e do bairro em geral. Nas entrevistas, foi 

apresentado o mapa impresso da área para os agentes que não haviam feito este 

exercício no computador. 

 

 Outra situação em que o mapa foi utilizado foi no momento em que houve a 

mudança das equipes de Apolo III para outra Unidade, do lado que seria parte de 

Itaboraí. Havia a preocupação dos profissionais que as equipes fossem separadas, pois 

deixando de cobrir a área a partir de então pertencente a São Gonçalo, não se justificaria 

a permanência das duas equipes naquele território.  

 

 (Re)conhecimento do território: mapa como base para organização das atividades. 

 Em conversa com duas agentes comunitárias, foi falado que possivelmente haveria 

um número de pessoas suficiente a ser coberto pelas duas equipes do lado que 

permaneceu de Itaboraí, mas seria preciso contar precisamente. A partir desta idéia 

inicial, foi feita a proposta de uma contagem das pessoas que permanecerem 

cobertas do lado de Itaboraí, para saber se justificaria a presença das equipes de 

Apolo ali. Esta atividade foi realizada pelas sete agentes que estavam trabalhando 
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naquele momento, em um primeiro dia todas juntas e depois em outros dias em que 

foram separadas.  

 Antes de iniciar a atividade, eu e as agentes conversamos sobre a forma de registrar 

o trabalho, as informações a serem colhidas e depois o modo de organizá-las. Cada 

uma ficou com uma cópia do mapa, e as agentes se organizaram e se dividiram em 

função da área observada. Depois da obtenção das informações, fiz uma tabela no 

computador para sistematização dos dados de todas as agentes.  

 Mesmo com o motivo inicial ter sido a contagem do número de pessoas/famílias na 

área, este acabou sendo um momento de (re)conhecimento do território, de olhar 

novamente para a situação daquelas famílias, muitas sem acompanhamento dos 

agentes comunitários há algum tempo, por falta deste profissional. Algumas agentes 

não conheciam certos lugares, e houve espanto com algumas situações precárias de 

saneamento, por exemplo. 

 Foi perceptível a mobilização naquele momento pelas agentes e a importância de 

conversar e estar próximo da comunidade. O levantamento foi feito com as agentes 

batendo de casa em casa, e muitas situações se apresentavam para elas, além da 

simples contagem do número de pessoas e famílias. Perguntas sobre o posto, o dia 

de marcação de consulta, se estavam fazendo preventivo na Unidade, se 

continuariam a ser atendidos, dentre muitas outras. Havia um grande número de 

casas em que não tinha ninguém e também muitas pessoas não cadastradas, 

possivelmente pela falta de agentes na área.  

 

Esta foi uma experiência de lançar um novo olhar sobre o território, captando ao 

mesmo tempo informações: quantitativas, sobre o número de famílias/ pessoas 

cadastradas; e qualitativas, apontadas pelos moradores quando falaram sobre suas 

dificuldades e questionaram como estava o funcionamento do posto. As informações 

qualitativas foram indicadas também pelos agentes comunitários, ao perceber, por 

exemplo, o grande número de pessoas não cadastradas, que não estavam em casa ou 

que recusam o cadastro, pessoas que desconheciam a mudança do posto, etc.  

Desta forma, houve um movimento de mão dupla, de um olhar dos agentes sobre 

o território e a população local e também da população sobre os agentes e a Saúde da 

Família naquele contexto. Mesmo com a potência deste movimento, este trabalho 

acabou não sendo concluído pela mudança de rumos na Unidade; ainda assim, tal 

experiência mostrou a potência da discussão e organização em grupo, sendo disparada 

inicialmente pela observação do mapa do território coberto pela Unidade. 

 Além do mapa, outros dispositivos podem ser utilizados para colocar em pauta 

as condições de vida e experiências de moradores e profissionais de saúde no território, 

mas este apresenta-se como um recurso potente e de fácil acesso. No mapa é possível 

também localizar recursos e identificar potencialidades do território, tanto pelas equipes, 

quanto pelos moradores, que podem discutir os problemas coletivos do bairro de forma 

mais integrada. Desta maneira, entendemos que o mapa pode proporcionar/ facilitar a 
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discussão sobre as condições e experiências de vida no território, bem como os 

recursos e serviços existentes naquela localidade.   

 

*** 

 

A metodologia de pesquisa adotada levou a alguns desvios no caminho, a 

mudanças de planos em meio ao trabalho de campo. No acompanhamento do trabalho 

das equipes de Apolo III, houve uma permanência maior do que o esperado, com um 

trabalho inicial de observação na Unidade, em que foi se estabelecendo um 

relacionamento com a equipe. Logo no início, foram feitas visitas com os ACS para 

conhecimento do seu trabalho e do território, através da apresentação das micro-áreas. 

Estas visitas, não previstas inicialmente, foram sugeridas por uma profissional da 

equipe, e se configuraram como um momento importante de aproximação em relação 

aos agentes e às condições de vida no bairro. Foi também um momento chocante, 

desestabilizador, diante de condições precárias de saneamento, de fornecimento de 

água, de falta de espaços de lazer, etc., um contato com a realidade da população 

atendida pelo Saúde da Família. Ao mesmo tempo, o processo permitiu decifrar 

elementos determinantes à configuração da ESF e sua atuação naquele território. 

Após um mês aproximadamente do início do trabalho de campo em Apolo III, 

houve uma campanha de vacinação em que a pesquisadora pôde acompanhar e 

participar, tendo sido um momento ímpar por configurar-se como um evento 

mobilizador, permitindo identificar aspectos que não estavam presentes no cotidiano das 

equipes. No dia da campanha, estavam presentes praticamente todos os profissionais das 

equipes, e foi possível perceber uma animação com o trabalho realizado mesmo com as 

dificuldades colocadas, fato menos identificável nas atividades do cotidiano. 

Depois das visitas com os agentes comunitários, foram realizadas entrevistas 

com os profissionais das equipes, momento em que se discutiu de forma mais 

organizada as questões pertinentes ao objeto de estudo – a produção da informação e a 

participação popular. Este momento foi permeado por instabilidades, diante da mudança 

de Unidade – com saída das equipes do território pertencente a São Gonçalo –, e das 

dúvidas em relação a como se daria a continuidade do trabalho da equipe, se o 

atendimento à área de São Gonçalo permaneceria ou não. Desta maneira, parte das 

entrevistas aconteceu na primeira Unidade e outra parte na nova Unidade, o que fez com 

que os entrevistados tivessem pontos de vistas diferentes de acordo com o momento.   
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No momento em que se realizavam as últimas entrevistas com os profissionais, 

aconteceu junto às agentes comunitárias uma atividade que não estava prevista 

inicialmente, que se configurou após a mudança da Unidade. Diante da possibilidade de 

desabilitação de uma das equipes da Unidade de Apolo III pela mudança da fronteira 

entre Itaboraí e São Gonçalo, foi organizado um levantamento na área pertencente à 

Itaboraí do número de famílias coberto pelas equipes, a fim de justificar a permanência 

das duas equipes juntas na nova Unidade de Apolo III, demonstrando haver um número 

de famílias suficiente a ser acompanhado.  

Este levantamento aconteceu com todas as ACS que estavam atuando na 

Unidade, e foi um momento de aproximação, de conversa com pessoas da comunidade, 

de escuta dos problemas vivenciados por elas e de troca de informações em relação ao 

trabalho no posto de saúde. Ao mesmo tempo, foi possível perceber um (re) 

conhecimento pelas agentes do território e das condições de vida daquelas famílias, 

considerando que algumas ACS não conheciam algumas partes do bairro, em que as 

condições são mais precárias, como nas chamadas “Beira Rio”.   

Em um último momento do trabalho de campo, foram realizadas entrevistas com 

alguns moradores do bairro de Apolo III, indicados por profissionais das equipes de 

Saúde da Família, considerados lideranças comunitárias ou pessoas que possuíssem um 

conhecimento sobre o local. Estes “usuários-chave” falaram sobre suas experiências no 

bairro, as condições de vida naquele contexto e questões referentes à saúde e à Unidade 

de Saúde da Família. Tais entrevistas não foram analisadas neste trabalho, mas 

forneceram considerações relevantes sobre os problemas de saúde locais e estratégias de 

enfrentamento dos mesmos. 

Além do acompanhamento do trabalho na Unidade de Apolo III, foram 

realizadas visitas a outras Unidades de Saúde da Família, também indicadas pelos 

gestores e conselheiros entrevistados no primeiro momento da pesquisa. Tais visitas 

trouxeram novas questões para a investigação em Apolo, e foram importantes para 

escuta de outros pontos de vista de profissionais do PSF, em outras Unidades do 

município relativamente próximas a Apolo III, mas que mantêm pouco ou nenhum 

contato entre si.  

Nas visitas às Unidades de Aldeia da Prata, Santo Expedito e Nova Cidade foi 

possível perceber, ao mesmo tempo, pontos em comum em relação à produção da 

informação e à participação, e funcionamentos diferentes como, por exemplo, em 

relação ao uso do caderno de anotações dos agentes comunitários, que pode ser utilizado 
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mais burocraticamente ou como uma forma de registrar sistematicamente as visitas e 

respaldar o trabalho realizado pelos agentes.  

A partir destas visitas a outras Unidades, foi observada uma curiosidade das 

equipes em conhecer umas as outras, de trocar mais em relação ao trabalho realizado 

por elas. Houve uma proposta de realizar um encontro com as quatro equipes 

participantes da pesquisa, mas devido ao tempo acadêmico para realização e entrega da 

dissertação e o tempo já utilizado para as atividades mencionadas acima, não foi 

possível realizá-lo.  

 Em Apolo III, buscou-se mapear a forma como foi se estruturando o trabalho das 

equipes desde o cadastro das famílias, destacando as práticas de produção da 

informação e conhecimento e práticas de participação popular desenvolvidas pelas 

equipes, em suas dimensões instituídas e instituintes. O método cartográfico se 

apresentou como uma perspectiva estratégica de acompanhamento das práticas das 

equipes, ao considerar os desvios e diferentes percursos do caminho, incluindo novos 

elementos e adequando a pesquisa aos movimentos e potencialidades do trabalho de 

campo.  
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5. Considerações finais 

 

“A pesquisa cartográfica é menos a descrição de estados de coisas do que o 

acompanhamento de processos.  

A instalação da pesquisa cartográfica sempre pressupõe a habitação de um 

território, o que exige um processo de aprendizado do próprio cartógrafo.  

Tal aprendizado não será aqui pensado como uma série de etapas de um 

desenvolvimento.  

Aprendizado no duplo sentido de processo e de transformação qualitativa nesse 

processo.  

Movimento em transformação.” 

Alvarez e Passos, “Cartografar é habitar um território existencial”, 2009. 

 

 

A investigação realizada e relatada nesta dissertação buscou abordar as práticas 

das Equipes de Saúde da Família do município de Itaboraí, quanto à produção da 

informação e conhecimento sobre a situação de saúde da população, e às práticas e 

dispositivos facilitadores da participação da população no cotidiano das Unidades de 

Saúde da Família. O projeto de pesquisa foi delineado na perspectiva do método 

cartográfico, para que o trabalho de campo estivesse aberto para os acontecimentos que 

pudessem vir desta experiência, tendo como base as questões de interesse do trabalho e 

os referenciais adotados.  

Como resultados obtidos a partir do trabalho de campo, consideramos dois 

grandes blocos: a caracterização do contexto de implementação da Atenção Básica/ 

Programa Saúde da Família em Itaboraí, e a caracterização das práticas de produção de 

informação e conhecimento e participação popular das equipes de Saúde da Família de 

Itaboraí.  

A caracterização do contexto de implementação da Atenção Básica/ Saúde da 

Família no município de Itaboraí teve como base a sistematização e análise do material 

coletado – atas e documentos do CMS, relatórios da SMS, e entrevistas com 

profissionais da gestão e conselheiros de saúde. A partir de uma análise deste material 

foram delimitados quatro períodos no desenvolvimento da Atenção Básica/ Saúde da 

Família em Itaboraí, considerando as dimensões do instituído e do que se tornou 

instituinte neste processo, atentando para as linhas de continuidade e descontinuidade de 

um período para outro. Foi construída uma linha do tempo contendo as principais 

características dos períodos delineados, que pode ser observada no Anexo 14 (pg. 273) 
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A caracterização das práticas de produção de informação e conhecimento e 

participação popular das equipes de Saúde da Família de Itaboraí aconteceu de forma 

mais aprofundada na Unidade de Apolo III, escolhida como caso, e em visitas às 

Unidades de Aldeia da Prata, Santo Expedito e Nova Cidade. O material obtido a partir 

do trabalho de campo foi muito rico, contando com observações dos diários de campo, 

gravações das entrevistas com profissionais e moradores, mapas analisados e discutidos 

com as equipes, fotos da localidade e de atividades das equipes. A abundância de 

material foi um dificultador no momento da sistematização dos resultados, ainda que a 

experiência no trabalho de campo tenha sido bastante recompensadora.  

A articulação dos resultados do trabalho de campo com os referenciais teóricos 

apresentados ficou também limitada, diante da extensa descrição e apresentação dos 

dados e informações referentes aos documentos pesquisados e às entrevistas realizadas 

em Itaboraí. Nestas considerações, busca-se destacar as principais contribuições dos 

referenciais abordados anteriormente, e apresentar os limites e potencialidades 

observados em relação às práticas de produção de informação e conhecimento e 

participação popular na ESF em Itaboraí.  

Para a investigação das práticas das Equipes de Saúde da Família, foram 

apropriados conceitos e ferramentas no campo da Saúde Pública e da Psicologia, em 

especial noções referentes ao chamado Paradigma Indiciário (Ginzburg, 1991), à 

perspectiva da Educação Popular (Valla, 1993, 1994), e da Análise Institucional 

(Lourau, 1993). 

O Paradigma Indiciário se apresenta como um método que busca captar os 

indícios, as pistas sobre os processos investigados, que podem ser reconstruídos a partir 

da articulação entre os sinais encontrados nos documentos e entrevistas durante a 

pesquisa. Neste sentido, destacamos a contribuição de Ginzburg, que descreve um 

método interpretativo “baseado em indícios imperceptíveis para a maioria, (...) 

centrado sobre os resíduos, sobre os dados marginais, considerados reveladores” 

(Ginzburg, 1991, p. 145; 149).  

 Na presente pesquisa, buscamos seguir as pistas presentes nos documentos, 

entrevistas e observações em relação à ESF e à produção de informação e participação 

popular, buscando em dados “marginais”, menos visíveis, sinais do processo de 

constituição da ESF e das práticas das equipes. Uma importante consideração apontada 

por Ginzburg é a de que estamos sempre a reconstruir certa versão sobre os 

acontecimentos estudados, tentando decifrar os processos que levaram à constituição de 

certos arranjos e modos de funcionar, no caso deste trabalho, do PSF em Itaboraí. 
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 Nos documentos analisados no 1º momento da pesquisa, buscou-se identificar os 

temas abordados, a freqüência com que eles apareciam, a continuidade/ descontinuidade 

e a presença/ ausência dos documentos nos diferentes períodos. A base para a 

organização dos períodos do processo de implementação do PSF em Itaboraí foi 

constituída pelas informações extraídas dos documentos, que foram complementadas e 

aprofundadas a partir das entrevistas realizadas com gestores e conselheiros de saúde.  

No momento das entrevistas, buscou-se explorar os temas apontados no roteiro, 

mas também outros aspectos que se apresentaram em situações imprevistas, a fim de 

compreender melhor o objeto da pesquisa através das pistas que foram surgindo a 

respeito do processo de implementação do PSF em Itaboraí. A atenção estava voltada às 

pistas e sinais sobre o processo de organização do PSF, buscando informações sobre a 

constituição da Estratégia no município e sobre as práticas das equipes nos territórios, 

sobretudo em relação à produção da informação e à participação popular.  

Desta forma, a partir dos documentos, das entrevistas e da convivência com 

profissionais da SMS, foi possível fazer certa reconstrução de alguns acontecimentos 

que marcaram a organização da Saúde da Família em Itaboraí. Vale ressaltar que esta 

foi uma interpretação possível a respeito deste processo, com base no material colhido e 

na experiência anterior da pesquisadora no município.  

 Durante as entrevistas e nos momentos de convivência com os entrevistados, 

esteve presente a perspectiva da Educação Popular (Valla, 1994), que traz a discussão 

sobre a circulação e o compartilhamento do conhecimento, as trocas experimentadas 

entre pesquisadores e sujeitos da pesquisa, a inclusão no processo de pesquisa da fala e 

conhecimento dos sujeitos a respeito do modo como o trabalho está sendo realizado.  

Com a noção de construção compartilhada do conhecimento (Oliveira, 2000; 

Oliveira & Valla, 2001), configuram-se três eixos de produção do conhecimento, a 

partir dos estudos e pesquisas acadêmicas; dos dados e informações registrados, 

indicadores epidemiológicos, sócio-demográficos; da fala e conhecimento da população 

a respeito de suas condições e experiências de vida no território.  

A articulação entre estes eixos de produção de conhecimento é complexa, pois 

implica em uma articulação entre instituições de ensino/ pesquisa, serviços e secretarias 

de saúde e a população. Ainda assim, este se mostra um caminho promissor para maior 

democratização das informações oficiais e acadêmicas, e também como forma de 

ampliar a escuta das necessidades e demandas da população, reconhecendo sua fala e 

conhecimento acerca das condições e experiências de vida.  



241 
 

Como forma de concretizar esta “articulação entre os eixos de conhecimentos”, 

deve-se investir na construção de ambientes de produção compartilhada do 

conhecimento (Oliveira, 2000), espaços de convivência e troca entre gestores, 

pesquisadores, equipes e usuários, apostando na potência destes espaços, em que a 

informação circula, é compartilhada e validada pelos diferentes sujeitos envolvidos nas 

práticas de saúde, em especial pela população que vivencia os problemas da localidade.  

 Entendemos que a construção destes espaços de convivência, de produção do 

conhecimento, são dispositivos possíveis para aprimorar o funcionamento e o trabalho 

das equipes, necessitando de acompanhamento por parte da gestão para observar os 

efeitos e direções no processo de trabalho. Nesta pesquisa, buscou-se mapear o 

funcionamento de dispositivos na ESF ligados à produção e circulação da informação 

entre os profissionais de saúde e a população.  

As noções de dispositivo e de acompanhamento foram norteadoras neste 

trabalho, tendo como referência as contribuições de autores como Foucault (1979), 

Gilles Deleuze (1990, 1996), Lourau (1993), Passos e Benevides (2008, 2009), 

buscando conceitos-ferramenta da Análise Institucional, da chamada Filosofia da 

Diferença, e do Método Cartográfico, este último agregando conceitos dos referenciais 

anteriores.  

Sobre a noção de dispositivo, Foucault nos diz que seus elementos são o dito e o 

não dito: “o dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos” 

(Foucault, 1979, p. 244). Há, então, no dispositivo, as dimensões do dito e do não dito, 

do que está dado e daquilo que está por vir, que está apenas virtualmente; o dispositivo 

teria a função de criar redes entre estes elementos, entre as linhas do dispositivo 

(Deleuze, 1990), de modo a pô-lo a funcionar, deslanchando a criação de outros 

processos de produção de subjetividade e produção de mundo, de realidade.  

 Ora, que relação podemos estabelecer entre a discussão sobre os dispositivos e 

as práticas na Saúde da Família? Vemos que no processo de trabalho das equipes de 

Saúde da Família estão presentes estes elementos/ dimensões: do dito, por exemplo, 

com o diagnóstico, a prescrição médica, os medicamentos, a marcação de consulta, 

situações bem concretas e demandadas pela população; e do não dito, que diz respeito à 

relação, à vinculação que a população tem com as equipes ou não, às necessidades de 

saúde vivenciadas pelos usuários e pouco escutadas pelos profissionais, enfim, a algo 

que não é tão concreto, mas que diz respeito a processos subjetivos que orientam às 

formas de produção do cuidado à saúde.  
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 Utilizar dispositivos de convivência, de grupo, de compartilhamento de 

informações e experiências entre as equipes e a população, pode ser uma forma de 

articular dito e não dito, de criar redes entre os elementos: entre o diagnóstico e as 

condições de vida dos pacientes; entre a forma de marcação de consultas e a fila que se 

forma de madrugada em frente ao posto de saúde; entre a prescrição médica e as 

condições sócio-econômicas da família para sustentar certo padrão de “vida saudável”. 

Os dispositivos coletivos podem ajudar equipes e usuários a relacionar situações que se 

apresentam de forma estanque, fragmentada, e que precisam ser articuladas para 

qualificação da forma como o cuidado está sendo oferecido à população.  

De acordo com Deleuze, “desemaranhar as linhas de um dispositivo é, em cada 

caso, traçar um mapa, cartografar, percorrer terras desconhecidas, é o que Foucault 

chama de „trabalho em terreno‟” (Deleuze, 1990). Cartografar as linhas do dispositivo, 

traçar um mapa com os elementos que se apresentam no cotidiano, realizar um 

“trabalho em terreno”, são diretrizes tanto para pesquisas acadêmicas, que incluem 

trabalho de campo, quanto para a prática dos profissionais nas USFs, que podem criar 

diferentes dispositivos e caminhos para realizar o acompanhamento e cuidado da 

população, bem como o aperfeiçoamento de seu processo de trabalho.  

Os dispositivos podem ser disparados por pesquisadores, equipes, gestores, e é 

preciso acompanhar seus efeitos, como nos alerta Kastrup e Barros: “trabalhar com 

dispositivos implica-nos, portanto, com um processo de acompanhamento de seus 

efeitos, não bastando apenas pô-lo a funcionar” (Kastrup e Barros, 2009, p. 79). Faz-se 

necessário, desta forma, o acompanhamento das práticas, dos dispositivos utilizados 

pelas equipes, observando suas dimensões instituídas e instituintes, práticas vinculadas 

às normatizações e exigências do trabalho e práticas empreendidas nas brechas das 

normas, para dar conta das situações inusitadas do cotidiano. 

Ao acompanhar os processos de institucionalização na organização do PSF em 

Itaboraí, vemos que existem práticas contraditórias, tanto na gestão quanto na 

assistência, que por um lado buscam a garantia do direito à saúde, e por outro mantém 

um acesso restrito aos serviços, com baixa capacidade de escuta das necessidades dos 

usuários. A respeito da categoria de contradição, Lourau nos fala que “conhecer melhor 

o instituído e os diversos níveis contraditórios na instituição” (Lourau, 1993, p. 11), eis 

aí o que visa toda análise institucional. Desta forma, ao longo da pesquisa, o interesse 

esteve em mapear práticas e situações contraditórias na organização e funcionamento do 

PSF, situações consideradas analisadoras, tradutoras de tensões entre profissionais e 
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usuários, que precisam ser enfrentadas para ampliação do acesso e melhoria da 

qualidade da assistência à saúde.  

Com inspiração no método cartográfico, buscou-se acompanhar as práticas das 

equipes de Saúde da Família, considerando a inversão metodológica que estabelece o 

primado do caminhar na investigação de campo (Passos e Benevides, 2009), permitindo 

a mudança e inclusão de outros objetivos durante a pesquisa. Assim, foi possível 

modular as metas e objetivos estabelecidos ao longo da pesquisa, tendo como referência 

as questões e princípios iniciais, mas buscando ao mesmo tempo adequar o trabalho à 

realidade encontrada no campo.  

A perspectiva do método cartográfico viabilizou uma adequação do método à 

natureza do objeto investigado, que neste caso trata-se de um objeto de natureza 

processual, as práticas das equipes de saúde da família. Esta forma de compreender o 

processo de investigação aponta para o mapeamento de acontecimentos, para a 

realização de cartografias das práticas que estão em mudança permanente, diante dos 

diferentes contextos apresentados. A apropriação deste método nas investigações no 

campo da Saúde Pública pode ser um caminho interessante nas pesquisas qualitativas, 

lançando um olhar sobre os processos e práticas contraditórios nas instituições e 

identificando possíveis dispositivos de análise destes processos.  

Com as considerações teóricas e os resultados apresentados a partir da pesquisa 

de campo, vimos que o processo de implementação do SUS foi marcado especialmente 

por avanços na descentralização das estruturas administrativas e de gestão para os 

municípios que, no entanto, não foi acompanhada do desenvolvimento pleno do ideário 

da Reforma Sanitária. Os princípios do SUS indicaram o que fazer, a imagem a ser 

alcançada – um sistema universal, igualitário, equânime – mas não deram direções tão 

claras quanto aos meios concretos e viáveis de realizá-los, o como fazer.  

Neste sentido, as contribuições da Política Nacional de Humanização do SUS 

apontam para o enfrentamento desta distância entre o que fazer e o como fazer, levando 

em conta a criação de dispositivos capazes de desenvolver, junto à estruturação dos 

serviços e da rede de saúde, os processos subjetivos necessários para garantia dos 

princípios do SUS, entendendo que é através do contato entre gestores, trabalhadores da 

saúde e usuários que tais princípios podem se concretizar.  

 Tendo em vista o objeto desta pesquisa, as práticas de produção de informação e 

conhecimento e participação popular das Equipes de Saúde da Família, foram 

delineados alguns limites e potencialidades destas práticas em Itaboraí e diante do 
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contexto nacional. Abaixo, apresentamos o Quadro 10, referente às práticas de produção 

de informação e conhecimento. 

 

Quadro 10: Limites e potencialidades das práticas de produção de informação e 

conhecimento na ESF em Itaboraí. 

Limites (Nacionais e locais) Potencialidades (Dispositivos) 

Contexto nacional 

 Existência de diversos sistemas de informação que 

não se comunicam 

 Predomínio de dados individuais e quantitativos 

produzidos pelas equipes, relativos ao alcance de 

metas estabelecidas nacionalmente 

 Grande rotatividade dos profissionais, com 

destaque para os médicos, envolvendo questões 

salariais, de perfil dos profissionais, das atribuições 

estabelecidas  

 

Contexto local 

 Precariedade das condições de trabalho das equipes 

- Excesso de famílias nas áreas definidas para as 

equipes 

- Dificuldade de registro das atividades – excesso de 

fichas e grande demanda da população  

 

 Problemas na comunicação entre SMS e equipes – 

ausência de supervisão e de comunicação telefônica 

com as Unidades 

- Informação concentrada em setores, pouca 

circulação na SMS e Unidades 

- Falta de discussões e de retorno das informações 

produzidas pelas equipes 

 

 Heterogeneidade no planejamento das visitas e nos 

registros feitos pelos ACS – relatos mais ricos e 

detalhados são feitos de forma oral, há poucos 

registros por escrito 

Nível da Gestão 

 Acompanhamento das equipes do PSF por Equipes de 

Supervisão qualificadas, desenvolvendo atividades de 

educação permanente  

 Remapeamento das áreas e implantação de novas 

equipes 

 Utilização de mapas das áreas cobertas pelas equipes 

para sistematização e discussão das informações nas 

Unidades 

 Fixação de profissionais através de concursos públicos 

e estabelecimento de plano de cargos, carreiras e 

salários 

 

Nível das Unidades 

 Retorno de consolidados para as Unidades com as 

informações produzidas pelas equipes 

 Discussão com as equipes sobre a alimentação dos 

sistemas e a utilização dos dados para o planejamento 

do trabalho 

 Utilização de espaços e estratégias coletivas de 

produção e circulação de informação e conhecimento 

no território 

 Acompanhamento sistemático do trabalho dos ACS, 

mantendo atualizadas as informações sobre as famílias 

cadastradas 

 Utilização do “fechamento coletivo do SIAB” com os 

ACS e criação de outros dispositivos de produção da 

informação:  

- Relatos orais dos profissionais em reuniões, grupos, 

em especial dos agentes comunitários 

- Prontuário familiar 

- Registro qualitativo das atividades em grupo 

- Registro das condições de vida no bairro 

- Registro qualitativo das visitas dos ACS  

 

No Programa Saúde da Família em Itaboraí, identificamos como um potente 

dispositivo de acompanhamento do trabalho das equipes as práticas de supervisão, 

voltadas para a aproximação entre as equipes locais e a equipe da Secretaria Municipal 

de Saúde, tendo em vista a falta de um gerente nas Unidades e a necessidade de 

interlocução permanente entre as equipes e a gestão. Pelas experiências apresentadas, 

vimos que já houve um momento em que se formou a Equipe de Supervisão Conjunta, 

que tinha justamente a incumbência de “aumentar a superfície de contato entre a gestão 
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e as equipes”, e mostrou ser possível a realização de mudanças no processo de trabalho 

nas Unidades, com práticas mais acolhedoras e de garantia e ampliação do acesso da 

população aos serviços de saúde.  

Em relação às práticas de produção da informação e conhecimento no PSF, um 

ponto considerado de extrema relevância foi a falta de discussões e de retorno da SMS 

para as Unidades das informações produzidas pelas equipes, considerando que a 

alimentação dos sistemas ocupa parte considerável do tempo dos profissionais e as 

informações acabam não sendo analisadas e utilizadas para organização do processo de 

trabalho e para análise da situação de saúde da população.  

Algumas formas de potencializar este processo estão ligadas: ao retorno de 

consolidados com as informações produzidas para as Unidades, com discussão e 

organização do trabalho das equipes em função dos dados apresentados; ao 

acompanhamento das equipes de PSF por Equipes de Supervisão qualificadas, que 

incentivem as equipes a discutir os dados produzidos; ao desenvolvimento de atividades 

de educação permanente no cotidiano das USFs, através da discussão de informações de 

programas específicos, como o programa saúde da mulher, por exemplo.  

A utilização de mapas das áreas cobertas pelo PSF para sistematização das 

informações junto às equipes apresenta-se como potente dispositivo de discussão de 

dados quantitativos e qualitativos referentes ao território, conforme verificado nas 

oficinas realizadas nas Unidades de Aldeia da Prata, Santo Expedito e Nova Cidade. O 

mapa é capaz de agregar dados dos sistemas de informação e dados sobre as condições 

de vida no bairro, e pode ser utilizado pelas equipes para discussão sobre os problemas 

locais. 

Uma questão que chama atenção é o predomínio de dados quantitativos relativos 

aos indivíduos que são produzidos pelas equipes, ainda que o foco do Programa seja a 

família e boa parte das mudanças esperadas esteja ligada a processos qualitativos, que 

tem como base a vinculação entre as equipes e a população. O processo de produção da 

informação tal como está organizado encontra-se relacionado a diretrizes nacionais do 

SUS e do PSF, a uma superposição de sistemas de informação que não se comunicam, 

expressando ainda resquícios do funcionamento de programas verticais. A organização 

dos programas nacionais está direcionada a cobrança de metas que devem ser atingidas 

pelas equipes, o que se reflete em uma sobrecarga de trabalho pelo preenchimento de 

diversas fichas e protocolos, muitas vezes com informações que se repetem.  

Apesar das diretrizes formais serem burocratizantes e, de certa forma, 

aprisionadoras do trabalho, entendemos ser possível a utilização/ criação de 
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instrumentos qualitativos de produção da informação pelas equipes no nível local, que 

captem características do coletivo e do território, tais como o prontuário familiar, 

registros qualitativos das atividades em grupo, das condições de vida no bairro, das 

visitas dos agentes comunitários. Desta forma, espera-se que as informações sobre o 

trabalho das equipes e sua relação com a população tenham mais visibilidade e ajudem a 

aprimorar o acompanhamento e os cuidados à saúde das pessoas. 

Entende-se que o aperfeiçoamento da produção das informações pelas equipes 

qualifica seu processo de trabalho e, ao mesmo tempo, as informações utilizadas pelos 

gestores, podendo subsidiar ações consideradas importantes e estratégicas para 

desenvolvimento do sistema municipal. Tais informações devem ser ainda 

compartilhadas com os usuários, devendo ser qualificadas e “humanizadas” a partir das 

falas e do conhecimento da população sobre suas condições de vida. A respeito das 

práticas de participação popular na ESF, apresentamos abaixo o Quadro 11, com alguns 

limites e potencialidades identificados. 

Quadro 11: Limites e potencialidades das práticas de participação popular na ESF em 

Itaboraí. 

Limites (Nacionais e locais) Potencialidades (Dispositivos) 

Contexto nacional 

• Práticas políticas conservadoras, tradição coronelista 

• Instâncias representativas desvinculadas dos 

interesses da população 

 

Contexto local 

• Mudanças no contexto político e na organização e 

condução da Secretaria Municipal de Saúde 

• Presença de políticos locais como mediadores de 

atendimento às demandas individuais da população  

• Esvaziamento do Conselho de Saúde como espaço de 

participação e decisão a respeito das políticas de 

saúde municipais 

• Poucos canais de comunicação estabelecidos entre 

equipes e usuários 

 

Nível da Gestão 

• Implantação de conselhos gestores nas Unidades de Saúde 

da Família, com membros das equipes, da comunidade, da 

gestão 

• Realização de atividades de educação permanente com as 

equipes, voltadas para a realização de grupos, para o 

aprimoramento da escuta dos profissionais em relação às 

necessidades da população 

• Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde como 

espaço de discussão das políticas de saúde 

 

Nível das Unidades 

• Reconhecimento pelas equipes de espaços e agentes 

mediadores de participação na comunidade, investindo no 

diálogo com instituições, grupos locais, lideranças 

comunitárias  

• Construção de espaços/ vias para expressão das 

necessidades dos usuários nas Unidades: 

- Fortalecimento de fóruns com a população 

- Atividades na comunidade em parceria com moradores 

- Atividades de sala de espera  

- Fortalecimento do acolhimento como espaço privilegiado 

de escuta e troca com a população 

- Organização de caixa de sugestões, com análise 

sistemática das sugestões feitas pelos usuários e discussão 

em equipe 
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 Conforme apresentado no quadro, existem limitações à participação popular 

ligadas às práticas políticas tradicionais, conservadoras, que têm uma expressão 

nacional e uma expressão específica local, com as forças e articulações que permeiam 

os territórios em que estão inseridas as equipes de Saúde da Família em Itaboraí. Além 

disso, houve ainda uma mudança no contexto político local que afetou diretamente a 

condução do trabalho na SMS e, conseqüentemente, do trabalho das equipes, que de 

certa forma perderam boa parte de suas referências no nível central construídas até o 

ano de 2008.  

A realização de práticas de participação popular não se configurou como 

prioridade após a mudança da equipe de gestão da SMS em 2008, e o investimento que 

havia sido feito na capacitação das equipes com as ferramentas e dispositivos da Política 

de Humanização, da Ouvidoria Coletiva, da Terapia Comunitária, se perdeu diante da 

falta de continuidade e acompanhamento do trabalho das equipes.  

A participação exercida através do Conselho Municipal de Saúde também foi 

enfraquecida, com diminuição da freqüência das reuniões e descontinuidade entre os 

assuntos discutidos, tendo sido afetada pelas várias mudanças de secretários de saúde. 

No âmbito da pesquisa, havia um interesse pelas práticas de participação no cotidiano 

das Unidades, e por isso foram delineadas algumas potencialidades para exercício destas 

práticas, além de potencialidades a serem exploradas no nível da gestão, ligadas à 

implantação de conselhos gestores nas USFs, à realização de atividades de educação 

permanente com as equipes, e ao fortalecimento do CMS como espaço de discussão.  

 Para ampliação da participação da comunidade nas Unidades de Saúde da 

Família, com efetiva escuta das equipes e incorporação das necessidades da população 

na organização do trabalho, parece ser necessário utilizar estratégias e dispositivos que 

tenham a potência de mobilizar equipes e população para discussão coletiva dos 

problemas vivenciados. Delineia-se como um caminho a constituição de espaços de 

convivência, em que as informações e conhecimentos são compartilhados por 

profissionais e usuários, e são criados novos conhecimentos a partir de diferentes 

saberes, experiências, de diferentes “conhecedores”, sem atribuição de hierarquias entre 

eles.  

 Com vistas à identificação de dispositivos possíveis de ampliação da 

participação popular no PSF, consideramos fundamental o reconhecimento de práticas, 

espaços, lideranças no território de atuação das equipes, que possam se articular e pautar 

os problemas considerados mais relevantes naquele contexto. Ao mesmo tempo, podem 

ser criados/ potencializados dispositivos pelas equipes, como fóruns comunitários, 
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atividades em parceria com a população, atividades de sala de espera, valorização do 

acolhimento como espaço privilegiado de escuta das necessidades dos usuários.  

 Importante destacar que a visão predominante dos profissionais entrevistados foi 

a de que não havia participação ou mobilização popular, e podemos questionar se não 

existem potencialidades locais que ficam escondidas diante de uma idéia de carência 

predominante na sociedade. Uma limitação do trabalho foi não ter analisado a fala da 

população a respeito das práticas de participação/ mobilização popular no território, 

tendo sido apresentada somente a visão dos profissionais sobre a participação popular. 

Mesmo com a aparente “desmobilização popular”, foram apontadas pelos 

profissionais algumas lideranças comunitárias, reconhecidas pelo seu trabalho, 

articulação ou conhecimento sobre o local. Houve também algumas falas dos 

profissionais a respeito de outras formas possíveis de provocar a mobilização dos 

usuários, para participação em grupos, atividades coletivas; tais reflexões podem ser 

estimuladas pela equipe de gestão, supervisores, técnicos da SMS, que tenham a clareza 

da importância da relação e diálogo com a população.  

Para concretização de uma diretriz como a da participação popular, não basta 

estar escrito apenas formalmente: torna-se necessário para viabilizá-la um 

acompanhamento dos processos de implementação, com incentivo às equipes, 

promoção de discussões coletivas e compartilhamento de saberes e fazeres entre 

gestores, profissionais e a população. Entende-se que o funcionamento das Unidades de 

Saúde da Família no nível local deveria potencializar a expressão das necessidades de 

saúde da população daquele território; vemos que a proximidade com o território pode 

ser um facilitador deste processo, mas é fundamental o acompanhamento do trabalho 

das equipes pela gestão e o estímulo à realização de discussões sobre as necessidades da 

população. 

A qualificação da escuta dos profissionais em relação às necessidades colocadas 

pelos usuários pode favorecer a implantação do Programa e, sobretudo, o processo de 

cuidado às famílias e a organização do processo de trabalho. No momento atual, há 

ainda a necessidade de aprimoramento do processo de produção da informação e de 

participação popular no PSF em Itaboraí, que pode contar com as contribuições de 

dispositivos já conhecidos das equipes e da gestão, como a realização da Supervisão 

Conjunta, as contribuições da Política de Humanização, da Terapia Comunitária, da 

Ouvidoria Coletiva. Em Itaboraí, tais dispositivos já foram experimentados e foram, em 

certo momento, fortalecedores da análise crítica das equipes e facilitadores da 



249 
 

comunicação, das equipes do PSF com o nível central da SMS, das equipes com a 

população e com outras equipes e serviços. 

Uma questão a ser pontuada a partir das experiências no trabalho de campo, é o 

papel do psicólogo e de outros profissionais de saúde mental e sua atuação nos serviços 

de atenção básica, em especial nas Unidades de Saúde da Família. Ao longo do 

trabalho, no acompanhamento das atividades e diante de um cenário de grande 

instabilidade para as equipes e moradores do bairro de Apolo III, foram vários os 

momentos em que houve uma convocação a intervir: tanto na assistência aos usuários – 

desde situações na própria Unidade, até contato com pacientes psiquiátricos em visitas 

domiciliares; quanto nas relações com os profissionais, que demandam uma escuta de 

suas dificuldades, realizações, propostas, para andamento do trabalho na Unidade.  

A atuação do psicólogo e profissionais de saúde mental nas Unidades de Saúde 

da Família pode se dar como forma de apoiar os profissionais a lidar com questões de 

saúde mental no território, e também como um suporte para discussão do 

funcionamento institucional na Unidade, através, por exemplo, da realização de 

reuniões e atividades com as equipes. A perspectiva da Clínica Peripatética (Lancetti, 

2007) traz contribuições interessantes para exercitar novas formas de tratar as questões 

de saúde mental, permitindo outros arranjos fora do consultório, com um trabalho mais 

próximo da população e do seu território de circulação.  

Ao longo do trabalho, foram considerados e identificados alguns nós críticos do 

SUS e do PSF, mas buscou-se, sobretudo, lançar um olhar sobre o que há de 

movimentos de vida no SUS, do SUS que dá certo, tanto na gestão quanto nas Unidades 

e no território. Ainda que os problemas sejam complexos, é preciso investir em um SUS 

que pode dar certo, em que são utilizados e criados dispositivos que o tornam concreto, 

que têm potência para promover mudanças, nos modos de gerir e de cuidar da saúde da 

população.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Roteiro de entrevista com profissionais que atuam na gestão da 

Secretaria Municipal de Saúde e no Conselho Municipal de Saúde de Itaboraí. 

 

1. Inserção do profissional entrevistado e experiência em Itaboraí (profissão, como 

chegou a SMS, cargo ocupado e tempo de trabalho na SMS). 

2. Transformações observadas na organização do sistema de saúde. 

3. Visão sobre as formas de produção da informação e conhecimento no sistema 

municipal. 

4. Visão sobre as práticas de participação popular na organização do sistema de saúde 

municipal. 

5. Organização da ESF em Itaboraí - fluxo e sistematização das informações (dinâmica 

interna e externa a unidade, profissionais que atuam neste processo, natureza e fonte das 

informações). 

6. Instrumentos para registro das informações e os profissionais incumbidos desta tarefa 

(níveis de abordagem considerados na produção da informação). 

7. Existência de espaços de discussão sobre as informações coletadas e sistematizadas. 

8. Percepção da ESF na rede de serviços. 

9. Pontos positivos e negativos na implantação da ESF em Itaboraí. 

10. Sugestão de Unidades a visitar (utilização do mapa). 
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ANEXO 2 – Roteiro de entrevista com profissionais da Unidade de Saúde da Família 

(Algumas questões diferenciadas para Agentes Comunitários de Saúde). 

 

1. DADOS PESSOAIS  

 

a) Nome: _______________________________________________________ 

b) Sexo:   (   ) Feminino       (   ) Masculino  

c) Idade: ___________ 

d) Tempo de moradia no bairro: ______________ 

e) Tempo na equipe: ________________ 

f) Como começou a trabalhar no PSF?  

g) O que fazia antes? Já morava no bairro? 

h) O que mudou desde que você começou a atuar nesta equipe/ se tornou agente 

comunitário? 

 

2. ATIVIDADES E PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

a) Atividades desenvolvidas - Como é um dia de trabalho?  

b) Como é uma semana de trabalho?  

c) Como são organizadas as visitas? 

d) Como são registradas as atividades?  

e) Que fichas e protocolos você precisa preencher? 

f) Como acontece o fluxo e a sistematização/ organização das informações? 

g) Como avalia o SIAB?                

(   ) muito bom    (   ) bom     (   ) regular      (   ) ruim 

- Por quê?  

h) Existem informações que não são registradas no SIAB que deveriam ser incluídas? 

Quais?  

i) Os dados produzidos pela equipe são discutidos? De que forma?  

 

3. CADASTRO/ MAPEAMENTO DA MICROÁREA 

 

a) Participou do cadastro das famílias?    (   ) Sim           (   ) Não 

b) Como foi? (sozinho ou acompanhado; dificuldades; impressões)  

c) Como se deu o mapeamento das micro-áreas?  
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d) E os remapeamentos internos em cada área? Foram feitos junto à SMS ou no âmbito 

da USF?  

e) Quantas famílias cobertas? _________________ 

f) Quantas pessoas cobertas? _________________ 

g) Visita todas as famílias a cada mês?   (   ) Sim           (   ) Não  

 * Somente para agentes comunitários                  

h) Participou de capacitações? Quais foram as mais marcantes? 

i) Características da área/ micro-área (como é, o que se destaca). 

j) Como avalia as condições de vida na sua área/ micro-área? Por quê? 

- Saneamento                      (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Água encanada                 (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Destino do lixo                  (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Qualidade das moradias    (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Segurança                          (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Transporte                         (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Equipamentos sociais  

- Saúde                                (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Educação                          (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Lazer                                 (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

l) A qualidade de vida na sua área/ micro-área mudou nos últimos anos, desde o 

cadastro?  

m) Como avalia as condições de vida no bairro? Por quê? 

- Saneamento                      (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Água encanada                 (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Destino do lixo                  (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Qualidade das moradias    (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Segurança                          (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Transporte                         (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Equipamentos sociais  

- Saúde                                 (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Educação                           (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

- Lazer                                  (   ) muito bom     (   ) bom       (   ) regular      (   ) ruim           

n) A qualidade de vida no bairro mudou nos últimos anos?  

o) Delimitação de sua área/ micro-área (Utilização do mapa da área de cobertura da 

Unidade). 
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p) Que serviços/ recursos funcionam na sua área/ micro-área e no território de atuação 

da USF que são acessíveis à população? (Utilização do mapa da área de cobertura da 

Unidade). 

 

4. RELAÇÃO COM A POPULAÇÃO  

 

a) Quais as principais reclamações que você ouve da população? 

b) Em sua opinião, quais os principais problemas e necessidades da população desta 

comunidade?  

c) Existem instrumentos de registro que dão conta de expressar estas necessidades?  

d) Existem espaços de escuta e diálogo com a população? Quais?  

e) Acontecem atividades coletivas na Unidade? Quais? 

f) Existem pessoas na sua micro-área consideradas “lideranças” na comunidade, ou 

pessoas que possuam um conhecimento mais consistente sobre as condições de vida do 

bairro?  

g) O que acha da participação da comunidade no PSF? Como lida com isso no posto? 

 

5. HISTÓRIA DE IMPLANTAÇÃO DA USF   

 

a) Como foi a implantação da USF neste território?  

b) Que pessoas participaram?  

c) Por que lugares o posto já passou? Quais foram as dificuldades enfrentadas? 

d) Quais foram os momentos mais marcantes? 

e) Alguma coisa não foi perguntada? Algum comentário?  
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ANEXO 3 – Roteiro de entrevista com “usuários-chave” da Unidade de Saúde da 

Família de Apolo III. 

 

1. DADOS PESSOAIS 

a) Nome: _______________________________________________________ 

b) Sexo:   (   ) Feminino       (   ) Masculino  

c) Idade: ___________ 

d) Vive com alguém?________ Quantas pessoas moram na casa? _____________ 

e) Tem filhos?______ Quantos? _____ Idade? ____________________________ 

f) Trabalha? _______ Caso sim, em que? Onde? ___________________________ 

g) Se trabalha longe, como faz para conciliar o cotidiano do trabalho com o trabalho 

doméstico? Qual o transporte utilizado? Quanto tempo leva para chegar ao trabalho? 

h) Tempo de moradia no bairro: ______________ 

 

2. SOBRE A LOCALIDADE 

a) Fale um pouco sobre a comunidade.  

b) E o que você vê de bom aqui?   

c) E, para você, quais os maiores problemas? Acha que alguns destes problemas 

contribui para a saúde das pessoas aqui? (Inverter a ordem da pergunta, caso a pessoa 

fale antes dos pontos positivos) 

d) Como você acha que a comunidade enfrenta estes problemas cotidianos? E você? Dê 

um exemplo.  

e) Se fosse comparar, o que mudou na comunidade? Como é hoje e como era 

antigamente? 

f) Participa de atividades coletivas no bairro? Quais? E no posto? (Se a pessoa não falar) 

De que forma? 

 

3. SOBRE A SAÚDE 

 

a) Como vê a situação da saúde no bairro?  

b) Você sabe como funciona o posto de saúde? 

c) Costuma freqüentá-lo?   

d) Como é a relação com os profissionais do posto de saúde? 

e) Utiliza outros serviços de saúde? Como acontece? 

f) O que acha que poderia melhorar na comunidade? De que forma? 
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ANEXO 4 – Roteiro da Oficina Coletiva com MAPA da Unidade de Saúde da 

Família. 

 

1. Apresentação do ROTEIRO DA OFICINA 

2. Delimitação das ÁREAS e MICRO-ÁREAS (MAPA) 

3. Informações das FAMÍLIAS a partir do SIAB – atualização do Perfil da Comunidade 

e inserção de legenda no Mapa (CONSOLIDADO POR ACS e PERFIL DA 

COMUNIDADE) 

4. Localização dos SERVIÇOS/RECURSOS no território  

5. Construção de um exemplo de MAPA TEMÁTICO – discussão com a equipe de 

tema de interesse 

- Possibilidades: Tuberculose, Hanseníase, Acamados, Pacientes Psiquiátricos, 

Hipertensos e Diabéticos, etc.  

6. Avaliação final da Oficina 

* Material: Roteiro; Mapa USF; SIAB/ACS; Perfil da Comunidade. 

 



 
 

ANEXO 5 (Figura 3) – Mapa da área coberta pela Unidade de Aldeia da Prata após a oficina com as agentes comunitárias. 
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ANEXO 6 – Relação dos Programas realizados nos Postos de Saúde/ Relação das Unidades de Atenção Básica ao final do 1º Período. 

PROGRAMAS 

POSTOS DE 

SAÚDE 

Saúde 

do 

Adulto 

Saúde 

da 

Mulher 

Tuberculose Hanseníase Saúde 

da 

Criança 

Hipertensão 

Arterial 

Profilaxia 

da raiva 

humana 

Imunização 

crianças e 

adultos 

Puericultura Saúde 

oral 

Sistema 

Vigilância 

Alimentar 

Ambulatório Central X X X X        

Milton Rodrigues da 

Rocha 

    X X X X X X X 

Bairro Amaral X X   X   X    

Apolo II X X   X   X    

Nova Cidade X X   X   X    

Areal  X      X    

São José X X      X    

Sapê  X X      X    

Cabuçu X X      X    

Amabarjo X    X       

Marambaia X    X       

PSF Itambi X X   X   X    

PSF Reta Velha X X   X   X    

PSF Marambaia X X   X   X    

Aldeia da Prata X    X       

Sambaetiba X    X   X    

Porto das Caixas X    X   X    

Visconde X    X   X    

Pachecos X X   X   X    

Aman (Manilha)  X   X   X    

Rio Várzea X    X       

Fonte: Relatório de Gestão 2001, p. 51.



 
 

ANEXO 7 – Dimensionamento Territorial dos Serviços de Saúde (2003). 

 

 

DISTRITOS 

 

UNIDADES DE SAÚDE 

1º-ITABORAÍ - CENTRO 09 Unidades de Saúde da Família com 03 postos auxiliares 

 01 Policlínica de Atenção Básica 

 01 Serviço de Saúde Mental (CAPS) 

 02 Hospitais (Estadual e Municipal) 

 04 Clínicas privadas 

 06 Laboratórios privados 

 01 Farmácia Básica 

 Secretaria Municipal de Saúde 

 Central de Atendimento ao Paciente (CAP) 

2º- PORTO DAS CAIXAS 01 Unidade de Saúde da Família  

3º-ITAMBI 02 Unidades de Saúde da Família 

4º-SAMBAETIBA 01 Unidade de Saúde da Família com 02 postos auxiliares 

5º-VISCONDE DE ITABORAÍ 01 Unidade de Saúde da Família 

6º-CABUÇU 02 Unidades de Saúde da Família 

 

7º-MANILHA 

08 Unidades de Saúde da Família, o1 posto-auxiliar,01 clínica 

privada e 01 Hospital Estadual de Urgência e Emergência 

8º-PACHECOS 01 Unidade de Saúde da Família 

 

Fonte: Documento PROESF 2003, p. 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 – Produção da atenção básica no SIA-SUS por tipo de prestador, 1999 a 2007.  

 

Produção Ambulatorial do SUS - Itaboraí 

          Grupo após 10/99: 01-Ações Enfermagem/Outros de Saúde Nível Médio                     

Tipo Prestador: Público Municipal, Privado com fins lucrativos                     

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Público Municipal 43434 347450 320178 590835 1112350 982218 827906 831852 731541 5787764 

Privado com fins lucrativos 10282 66734 68389 55432 19763 265 1129 2557 0 224551 

Total 53716 414184 388567 646267 1132113 982483 829035 834409 731541 6012315 

 

Produção Ambulatorial do SUS - Itaboraí                     

Grupo após 10/99: 02-Ações Médicas Básicas                     

Tipo Prestador: Público Municipal, Privado com fins lucrativos                     

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Público Municipal 75734 427875 74605 178140 247371 311389 312055 331164 329345 2287678 

Privado com fins lucrativos 34278 141888 110291 77557 19808 25 119 38 0 384004 

Total 110012 569763 184896 255697 267179 311414 312174 331202 329345 2671682 

 

Produção Ambulatorial do SUS - Itaboraí                      

Grupo após 10/99: 03-Ações Básicas Em Odontologia                     

Tipo Prestador: Público Municipal, Privado com fins lucrativos                     

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Público Municipal 620 16323 5414 39404 74537 108612 334204 985665 1004600 2569379 

Privado com fins lucrativos 1836 12176 8947 4192 0 0 0 0 0 27151 

Total 2456 28499 14361 43596 74537 108612 334204 985665 1004600 2596530 



 
 

ANEXO 9 – Recursos humanos incorporados pelo concurso público realizado no ano 

de 2004. 

 

CATEGORIAS  QUANTITATIVO VINCULO % 

MÉDICOS 51 ESTATUTÁRIOS 56% 

 04 OSCIP 4% 

 36 CONTRATO TEMPORÁRIO / PSF 40% 

TOTAL 91  100% 

ENFERMEIROS 00 ESTATUTÁRIOS 0% 

 06 OSCIP 13% 

 38 CONTRATO TEMPORÁRIO/ PSF 85% 

 01 CARGO COMISSIONADO 2% 

TOTAL 45  100% 

TÉC.ENFERMAGEM 03 ESTATUTÁRIOS 30% 

 07 OSCIP 70% 

TOTAL 10  100% 

AUX.ENFERMAGEM 12 ESTATUTÁRIOS 20% 

 09 OSCIP 15% 

 39 CONTRATO TEMPORÁRIO/ PSF 65% 

TOTAL 60  100% 

ODONTÓLOGOS 01 ESTATUTÁRIOS 11% 

 01 CARGO COMISSIONADO 11% 

 07 OSCIP 78% 

TOTAL 09  100% 

 

Fonte: Documento PROESF 2003, p. 44.  
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ANEXO 10 – Rede de serviços de saúde, 2008.  

 

 Rede Pública Própria 

 Ambulatorial 

o Unidades de Saúde da Família 

Agrobrasil Monte Verde 

Aldeia da Prata Nova Cidade 

Ampliação Pachecos 

Apolo III Planalto da 

Marambaia Areal Porto das 

Caixas Bairro Amaral Quissamã 

Cabuçu Reta Nova 

Gebara Reta Velha 

Grande Rio Santo Antônio 

Granjas Cabuçú Santo Expedito 

Itambí São Joaquim 

Apolo II (antigo 

Jardim Idália) 

São José 

Jardim Planalto Sapê 

Joaquim de Oliveira Vila Brasil 

Mangueira Vila 

Nascimento Marambaia Visconde 

 

 

o Unidades Básicas de Saúde 

 UBS de Vila Rica 

 UBS de Apolo II 

 UBS de Engenho Velho 

 UBS de Chácara de Sambaetiba 

 UBS de Sambaetiba 

 Posto Avançado de Picos. 

 Posto Avançado de São José do Iguá. 

 Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues Rocha 

 

o Unidades Especializadas 

 Policlínica de Especialidades Prefeito Francisco Nunes da Silva 

 Centro de Atenção Psicossocial Pedra Bonita 

 Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil João Caetano 

 Ambulatório Central 

 Farmácia Básica Central 
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 Hospitalar 

o Unidade Hospitalar 

 Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior 

 

 Rede Privada Credenciada ao SUS Itaboraí. 

 Ambulatorial. 

o Unidades ambulatoriais. 

 Centro Diagnóstico Armando Ferreira (CDAF) 

 Casa de Saúde São Judas Tadeu. 

 Clínica São João Batista. 

 Clínica Santa Lúcia. 

 Centro de Reabilitação Itaboraí (CRIL) 

 Sociedade Pestalozzi de Itaboraí. 

 Laboratórios de Patologia Clínica: GEFER, LABMIL, GRION, Heringer, 

São João Batista e Tostes. 

 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaboraí 

 Clinica de Terapia Renal de Itaboraí 

 

 Unidades Hospitalares 

 Casa de Saúde São Judas Tadeu 

 Clínica São João Batista 

 

Fonte: Extraído dos Relatório de Gestão 2008, p. 5 a 10.  
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ANEXO 11 (Figura 5) – Ampliação da Estratégia Saúde da Família em Itaboraí. 
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ANEXO 12 – Fluxo das informações do SIAB na Estratégia Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 13 – Desenho de uma micro-área feito por uma ACS de Apolo III. 

 



 
 

ANEXO 14 – Linha do tempo com as principais características dos períodos de organização da Estratégia Saúde da Família/ Atenção Básica em 

Itaboraí.  

   

 

 

 

 


