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RESUMO

Na Brasil, a Atenção Primária à Saúde (APS) está estruturada principalmente através da Estratégia 

Saúde da Família (ESF), buscando induzir a reorientação do modelo de atenção. Nos últimos anos, 

a  ESF apresentou  um incremento  na  sua  cobertura,  aliada  a  investimentos  governamentais  em 

processos  de  qualificação.  A ESF apresenta  diversas  dificuldades  para  sua  consolidação,  tendo 

especial destaque as questões relacionadas à gestão do trabalho e da educação dos profissionais que 

atuam  nas  equipes  de  saúde  da  família.  Visando  superar  tais  dificuldades,  são  crescentes  os 

investimentos  públicos  em  processos  de  Educação  Permanente  e  continuada,  em  especial  na 

modalidade de cursos de pós-graduação, voltados para a atuação na APS/ESF. Na Bahia, o Governo 

do Estado ofertou em parceria com o Grupo Hospitalar Conceição, um Curso de Especialização em 

Saúde da Familia voltado para trabalhadores das equipes de diversos município baianos. O objetivo 

do presente estudo é avaliar a efetividade deste curso de especialização para qualificação da APS a 

partir  da  percepção  dos  profissionais.  O  tipo  de  delineamento  foi  quase  experimento,  sendo 

utilizado métodos quantitativo e qualitativo de pesquisa. Para o método quantitativo aplicou-se o 

instrumento de avaliação chamado  Primary Care Assessment Tool (PCATool)  a 102 profissionais 

de um universo de 199 que concluiram o curso de especialização com êxito, em dois momentos: no 

início e no término do curso de especialização. Utilizou-se estatística descritiva (média e desvio 

padrão para variáveis contínuas e percentual para variável categórica). O valor do p < 0,05 foi 

considerado estatisticamente significativo. A parte qualitativa do estudo foi desenvolvida a partir da 

análise  de  dados  secundários,  por  meio  da  verificação  de  relatórios  de  avaliação  do  curso, 

produzidos pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, tendo como fonte principal as respostas 

dos profissionais a um questionário semi-estruturado. Os resultados obtidos demonstram que após o 

curso ocorreu um discreto aumento do escore geral  da APS,  passando de 6,76 para 6,91,  com 

desvio-padrão de 0,77. Também houve aumento discreto da maioria dos escores dos atributos da 

APS; no entanto,  nenhum resultado obtido foi  estatisticamente significativo (p>0,05).  A análise 

qualitativa  permitiu  inferir  que  os  trabalhadores  consideraram  que  o  curso  contribuiu  para 

ampliação  da  sua  consciência  crítica  em relação  ao  seu  processo  de  trabalho  em equipe  e  da 

importância de incorporação de novas ferramentas clínicas em suas práticas. Este estudo sugere que 

a oferta de um curso de especialização pode induzir mudanças na percepção dos profissionais de 

saúde sobre o seu processo de trabalho,  o  que influencia  na melhoria  da qualidade do serviço 

prestado.  Sugere-se  a  necessidade  de  outros  estudos  complementares  que  possam  analisar  os 

diversos determinantes da qualidade do serviço de APS.

Palavras chave: Saúde da Família, Especialização, Atenção Primária à Saúde, Avaliação de serviços.
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ABSTRACT

In Bahia, the Primary Health Care (PHC) is structured mainly through the Family Health Strategy 

(FHS), seeking to induce the reorientation of attention. In recent years, the FHS had an increase in 

coverage,  coupled  with  government  investment  in  the  training  process.  The  FHS  has  several 

difficulties  for  its  consolidation,  with  special  focus  issues  related  to  labor  management  and 

education of  professionals  working in  the teams of  family health..  Looking for  overcome such 

difficulties,  public  investments  in  processes  of  Permanent  and  Continuing  Education  had  an 

increase, in particular in the form of postgraduate courses, focused on performance in the HPC / 

FHS. In Bahia, the state government offered in partnership with the Conceição Hospital Group, a 

Specialization  in  Family  Health  Teams  of  workers  facing  several  municipality  of  Bahia.  The 

objective of this research is evaluate the effectiveness of this specialization course for qualification 

of PHC from the perception of professionals. The type of design was almost the experiment, and 

used the Primary Care Assessment Tool (PCATool) applied to 102 professionals from a universe of 

199 trainees  in  two moments:  at  the  beginning  and end of  the  specialization  course.  We used 

descriptive statistics (mean and standard deviation for continuous variables and percentages  for 

categorical variables). The value of p <0.05 was considered statistically significant. The qualitative 

part of the research was developed from the analysis of secondary data, by checking the course 

evaluation reports produced by the Health Department of the State of Bahia, with the main source 

professionals' responses to a semi-structured questionnaire . The results show that after the course 

was a slight increase in overall score of the PHC, from 6.76 to 6.91, with standard deviation of 0.77. 

There was also a slight increase in scores for most attributes of the PHC, however, no result was 

statistically significant (p> 0.05). Qualitative analysis allowed to conclude that workers considered 

positive course towards expansion of their critical awareness in relation to the process of teamwork 

and the importance of incorporating new tools into their clinical practices. This study suggests that 

offering a specialized course can induce changes in perception of health professionals about your 

work process, which influences the improvement of quality of service provided. The quantitative 

assessment tool PCATool seems to have not been the best tool for identification of this process of 

change, in this case captured by qualitative analysis. Suggest the need for additional studies that can 

analyze the various determinants of quality of service PHC. 

Key words: Family Health Specialist, Primary Health Care, health services evaluation.
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APRESENTAÇÃO

Este trabalho consiste na dissertação de mestrado intitulada “Avaliação da efetividade de um 

curso de especialização em saúde da família para qualificação da Atenção Primária à Saúde no 

estado da Bahia”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, em abril de 2012. O trabalho é apresentado em três partes, na ordem 

que segue: 

1 Introdução, Revisão da Literatura e Objetivos

2 Artigo

3 Considerações Finais

Documentos de apoio, incluindo o projeto de pesquisa, o parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa, os instrumentos aplicados e outros são apresentados em anexo. 
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INTRODUÇÃO

A implantação da Estratégia de Saúde da Família – ESF na Bahia foi retardatária quando comparada 

com o resto do país e,  em especial,  no nordeste.  A primeira equipe de saúde da família só foi 

implantada em 1998, sendo que em 2003 a cobertura ainda alcançava apenas 25% da população. 

Apenas em 2007, chegou-se a marca de 50% de cobertura de saúde da família, mas mantendo o 

estado no último lugar em relação a este indicador no ranking do nordeste.

Esta  cobertura  se  explica  em  parte  pela  grande  dificuldade  da  maioria  dos  municípios  de 

preencherem todos  os  postos  de  trabalho  das  equipes  de  saúde  da  família,  havando  uma  alta 

rotatividade dos profissionais nestes. (Maciel, 2007; Bahia, 2007) 

Concomitante  ao  problema do  provimento  e  fixação  de  profissionais  de  saúde,  em especial  o 

profissional médico, contribuiu para o atual padrão de qualidade da rede de APS do Estado, o fato 

dos  investimentos  governamentais  em ações  de  Educação  Permamente  e  formação  terem sido 

realizados  sem  planejamento  e  articulação  com  uma  política  de  fortalecimento  da  ESF  que 

promovesse ampliação da  capacidade e autonomia das regiões e municípios, considerando que 

estes, historicamente, possuem dificuldades técnicas e financeiras para o desenvolvimento destas 

ações. (Bahia, 2009)

Para reverter este quadro, a atual gestão estadual do Governo da Bahia, por meio da  Diretoria de 

Atenção Básica da Secretaria de Saúde do Estado, apresentou em 2007, a Nova Política de Atenção 

Básica  chamada  “Saúde  da  Família  de  Todos  Nós”,  tendo  como  eixos  estruturantes  o  Apoio 

Institucional,  a  Educação  Permanente,  a  Avaliação  e  Monitoramento  e  o  Co-financiamento. 

Diversos resultados desta Política já foram divulgados por meio de relatórios de gestão e expressam 

o cenário estadual de mobilização em torno da pauta da Atenção Básica, a exemplo da construção 

de mais de 400 novas Unidades de Saúde da Família – USF; a regularização do vínculo de trabalho 
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de 25 mil agentes comunitários de saúde (99% do total); a implantação de 120 equipes de Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família – NASF; a ampliação da cobertura de saúde da família de 44,6% para 

61% da população, sendo a Bahia o terceiro estado do país que mais expandiu a ESF neste período; 

e  por  fim,  a  criação  de  uma  carreira  de  Saúde  da  Família  em âmbito  estadual,  por  meio  da 

instituição da Fundação Estatal Saúde da Família. (Bahia, 2011) 

Considerando-se a realidade da APS na Bahia e sintonizada com o contexto nacional de indução de 

projetos para qualificação de trabalhadores da Atenção Primária, no final de 2008 a Secretaria de 

Saúde do Estado formulou em parceria com o Conselho Estadual de Secretários Municipais  de 

Saúde – COSEMS,  Ministério  da  Saúde e  Grupo Hospitalar  Conceição  -  GHC um projeto  de 

Cursos de Especialização em Saúde da Família e de Especialização em Gestão da Atenção Primária, 

ambas com ênfase na implantação de linhas de cuidado.   

Nesta proposta de especialização em saúde da família um aspecto fundamental a se avaliar é qual a 

efetividade deste curso para a qualificação da APS. O presente estudo é parte deste projeto ao se 

propor  a  proceder  esta  análise,  ainda  mais  quando  se  considera  que  ainda  são  incipientes  na 

literatura estudos que demonstrem o impacto da especialização em saúde da família nos serviços da 

APS.
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REVISÃO DA LITERATURA

A presente  revisão  da  literatura  tem como objetivo  apresentar  os  principais  conceitos  e 

evidências internacionais e nacionais relacionados à APS que embasam o artigo desta dissertação.

Divide-se em quatro partes. Na primeira parte, “APS: conceito e evidências internacionais”, 

são apresentados o contexto histórico, o conceito utilizado neste estudo, a prática e as evidências 

internacionais  do impacto da  APS sobre os  sistemas de saúde.  Na segunda parte,  “A APS e  a 

implementação da ESF no Brasil”, a ESF é contextualizada no SUS e são abordados o seu histórico 

de implantação, suas contradições e desafios, as evidências do impacto da ESF no SUS e os avanços 

observados na APS. A terceira parte, “Avaliação de serviços de APS”, por sua vez, apresenta uma 

análise dos processos de avaliação da APS no Brasil, com ênfase na ESF. Por fim, na quarta parte, 

“Formação e Educação Permanente para a APS no Brasil”, são analisados os dilemas e desafios 

atuais que envolvem a necessidade do SUS de profissionais preparados para trabalhar na APS e em 

especial na ESF.
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1 - Atenção Primária à Saúde: Conceito e Evidências Internacionais

O Relatório Dawson, elaborado em 1920 para o Ministro da Saúde do Reino Unido, teve 

importância  singular  ao  inserir  a  noção  de  atenção  primária  associada  com  a  idéia  de 

regionalização e hierarquização dos cuidados em saúde (Conill, 2008).

No entanto,  o  termo Atenção Primária  só apareceu em documentos oficiais  décadas  mais 

tarde. Mendes (2009), ao realizar um estudo de revisão da literatura sobre o APS aponta que o 

termo Atenção Primária à Saúde foi introduzido por White, Williams e Greenberg, em 1961, 

mas  recebeu, ao longo do tempo,  várias definições, a partir de categorias descritivas centrais 

que incluíram: a atenção a pessoas pobres de regiões pobres por meio de tecnologias de baixa 

densidade, a atenção primária seletiva;  a atenção voltada à promoção da saúde e à prevenção 

das  doenças;  o  conjunto  de  serviços  essenciais,  acessíveis  a  indivíduos  e  famílias  na 

comunidade a um custo que o país e a comunidade possam pagar; a oferta de uma cesta básica 

de serviços de saúde; os serviços de atenção à saúde providos por certos clínicos, generalistas 

ou de família;  o cuidado provido através de uma carteira de serviços, destinada ao manejo das 

doenças  mais  comuns;  o  primeiro  nível  de  atenção à  saúde  que  funciona  como porta  de 

entrada do sistema; um conjunto de atributos, tal como a definição americna do Instituto de 

Medicina, em 1978 (acessibilidade, integralidade, coordenação, continuidade e transparência) 

ou de Starfield, em 1992 (primeiro contacto, longitudinalidade, integralidade e coordenação); 

e  a  estratégia  para  organizar  o  sistema  de  saúde  como um todo,  orientado  pela  atenção 

primária à saúde para a comunidade, direcionando os recursos para a as necessidades de saúde 

de  uma população  e  que  coloca  menos  ênfase  nas  tecnologias  mais  densas  voltadas  aos 

cuidados agudos, em especial em hospitais. 

 A Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, realizada em 1978 em Alma-

Ata, foi um marco para a discussão sobre APS, definindo que

“cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em 

métodos  e  tecnologias  práticas,   cientificamente  bem  fundamentadas  e 
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socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance    universal de indivíduos e 

famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a 

comunidade e o país possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, 

no  espírito  de  auto-responsabilidade  e  autodeterminação.  Fazem  parte 

integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a função 

central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico 

global  da  comunidade.  Representam  o  primeiro  nível  de  contato  dos 

indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, 

pelo   qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível 

aos  lugares  onde  pessoas  vivem  e  trabalham,  e  constituem  o  primeiro 

elemento de um continuado processo de assistência  à  saúde.  (Alma-Ata, 

1978)”

A partir  de  então,  diversos  países  do  mundo  foram constituindo  seus  sistemas  de  saúde 

trazendo características apontadas pela Declaração de Alma-Ata (Giovanella, 2006).

A própria  Organização Mundial  de Saúde (OMS) adotou  um conjunto de príncipios  para 

construir a base da atenção primária dos serviços de saúde. Através da Carta de Lubliana, a 

OMS propõe que os sistemas de saúde deveriam ser direcionados para a atenção primária à 

saúde (OMS, 2008). Sendo que a União Europeia em 1996 adotou a Carta de Lubliana para 

orientar a reforma de saúde dos seus países membros (Starfierld, 2002).

Starfierld, em seu livro Atenção Primária: Equilibrio entre Necessidades de Saúde, Serviços e 

Tecnologias,  cita  um  estudo  coordenado  por  ela  mesma  e  publicado  em  1994,  em  que 

compara 12 países industrializados e considerados ricos. O estudo mediu “a força da atenção 

primária” em países com sistemas de saúde distintos. Os resultados apontaram que a ausência 

de atenção primária significa pior resultado de saúde e maior custo para o sistema (Starfierld, 

2002).

Starfield  (1992) define a  APS como o primeiro nível  de assistência dentro do sistema de 

saúde, caracterizando-se, principalmente, pela continuidade e integralidade da atenção, além 
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da coordenação da assistência dentro do próprio sistema, da atenção centrada na família, da 

orientação comunitária das ações e da competência cultural dos profissionais. Desta forma, a 

autora define quatro atributos essenciais da APS: o acesso de primeiro contato do indivíduo 

com o  sistema  de  saúde,  a  continuidade,  a  integralidade  da  atenção  e  a  coordenação  da 

atenção dentro do sistema. Starfield sinaliza ainda a presença de outras três características, 

chamadas atributos derivados: a atenção à saúde centrada na família, a orientação comunitária 

e a competência cultural. 

Esses atributos podem ser avaliados separadamente, apesar de apresentarem-se intimamente 

inter-relacionados  na  prática  clínica.  Por  conseguinte,  um  serviço  de  saúde  dirigido  à 

população pode ser considerado provedor de Atenção Primária quando apresenta os quatro 

atributos  essenciais,  aumentando  seu  poder  de  interação  com  os  indivíduos  e  com  a 

comunidade ao apresentar também os atributos derivados já citados (Harzheim, 2004). 

Cada um dos atribuitos da APS pode ser descrito como (Shi, Starfield e Jiahong, 2001):

− acesso de primeiro contato: implica acessibilidade e uso do serviço a cada novo 

problema ou novo episódio de um problema pelo qual as pessoas buscam atenção 

à saúde;

− continuidade (longitudinalidade): pressupõe a existência de uma fonte regular de 

atenção e seu uso ao longo do tempo. Exige também o vínculo entre as pessoas e 

os profissionais de saúde;

− integralidade:  implica  que  a  atenção  primária  deve  fazer  arranjos  para  que  o 

paciente receba todos os tipos de serviços de atenção à saúde, mesmo que alguns 

possam não ser oferecidos eficientemente dentro delas.  A integralidade exige o 

reconhecimento  da  variedade  completa  de  necessidades  do  paciente  e  a 

disponibilização dos recursos para abordá-las;

− coordenação  do  cuidado:  é  a  disponibilidade  de  informações  a  respeito  de 

problemas e serviços anteriores e o reconhecimento daquela informação na medida 

em  que  está  relacionada  às  necessidades  para  o  presente  atendimento.  A 
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coordenação  exige  que  o  profissional  ou  serviço  de  APS  integre  e  oriente  o 

cuidado do paciente através do Sistema de Saúde;

− orientação  familiar:  resulta  quando  a  atenção  integral  considera  o  contexto 

familiar  e sua exposição a ameaças à saúde e quando a coordenação utiliza os 

recursos familiares;

− orientação comunitária: resulta quando o conhecimento das necessidades requer o 

conhecimento do contexto social. Refere-se ao conhecimento das necessidades da 

comunidade e ao planejamento e avaliação conjunta de serviços;

− competência cultural:  envolve conhecimento e atenção às necessidades de uma 

população com características culturais especiais.

A Organização Pan America da Saúde – OPAS publicou em 2005 o documento intitulado 

“Renovação  da  Atenção  Primária  em  Saúde  nas  Américas”  posicionando-se 

determinantemente favorável ao desenvolvimento de sistemas de saúde baseados na atenção 

primária à saúde. O documento chama a atenção para a necessidades das nações do continente 

desenvolverem  sistemas  de  saúde  com  forte  orientação  para  APS  tendo  as  seguintes 

caracterisiticas: acesso e cobertura universal, atenção integral e integrada, ênfase na promoção 

e prevenção, mecanismos ativos de participação, políticas e programas equitativos, recursos 

humanos apropriados e ações intersetoriais. O documento ainda faz críticas a ações isoladas, 

verticalizadas, seletivas e focalizadas no âmbito da APS (OPAS, 2005).

Em  2008,  a  Organização  Mundial  da  Saúde  divulgou  importante  relatório  denominado 

“Atenção Primária à Saúde – Agora mais que nunca”, recomendando a adoção da atenção 

primária em todos os países e destacando o Brasil como exemplo a ser seguido. O documento 

traz uma visão crítica sobre o acesso à saúde no mundo, além de reforçar a necessidade do 

cumprimento dos princípios estabelecidos na Declaração de Alma-Ata, realizada em 1978. De 

acordo com o relatório a experiência brasileira com a estratégia saúde da família foi apontada 

como medida de sucesso no aprimoramento da APS, sugerinda a sua reprodução por outras 

nações (OMS, 2008).
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2 –  A APS e a implementação da ESF no Brasil 

No Brasil, frequentemente se utilizam os termos Atenção Básica e Atenção Primária para se 

referir ao que a literatura internacional aponta como Atenção Primária à Saúde(GIL, 2006). 

Gil confirma essas três formas de interpretar a APS e observa que a terminologia atenção 

primária,  no  Brasil,  foi  contaminada  pelo  ideário  neoliberal  racionalizador  (baixo  custo, 

pacote  básico),  tendo-se  adotado  atenção  básica  por  guardar  maior  consonância  com “os 

rumos da política de saúde, do próprio SUS, da concepção de política setorial que se quis 

imprimir no país.”

Vasconcelos  apud Carvalho considera que a  diferença entre  os  termos atenção primária  e 

atenção básica, não é apenas uma questão de semântica, mas de ideologia; sendo o termo 

“atenção básica” utilizado na perspectiva de pacote básico de prestação de serviços, enquanto 

“atenção primária” viria  a  definir  o  primeiro  contato  do usuário  com o serviço de saúde 

(VASCONCELOS, 2006). 

Apesar das diferentes interpretações e concepções que envolvem os termos Atenção Primária 

à Saúde  - APS, reconhecido internacionalmente, e Atenção Básica à Saúde  - ABS, expressão 

mais utilizada no Brasil, utilizaremos a primeira por ser progressivamente mais utilizado no 

meio acadêmico.

No que se  refere  ao histórico brasileiro  da APS,  um dos  marcos  pode ser  considerado o 

movimento de medicina de família que tem sua entrada na América Latina e em especial no 

Brasil, na década de 70, com uma vertente mais acadêmica, com a realização de oficinas e 

seminários  envolvendo  universidades.  Com o  processo  de  redemocratização  do  país,  aos 

poucos os municípios foram tomando protagonismo em experienciar muitas das discussões 

realizadas no campo da academia. As reformas do sistema de saúde na década de 80, com as 

Ações Integradas de Saúde - AIS e o Sistema Unificado Descentralizado de Saúde - SUDS e 

finalmente o Sistema Único de Saúde - SUS, sempre priorizando a ação no município, aliado 

com o crescente intercâmbio de experiências internacionais, foram fundamentais para que a 

Saúde da Família já surgisse na década de 90 com uma maior força, já com status de política 
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pública no Brasil.  (Goulart,  2002) Como antecedentes deste processo, pode-se destacar as 

ações como: agentes comunitários de saúde no Ceará na década de 80; as experiências da 

Unidade de São José do Murialdo e do Grupo Hospitalar Conceição, ambas em Porto Alegre; 

programas desenvolvidos em Campinas, Londrina e Niterói  (Conill, 2008).

Desta forma a gestação da Estratégia Saúde da Família (ESF) não pode ser resumida a uma 

súbita  replicação  de  modelos  internacionais  de  medicina  de  família  ou  atenção  à  saúde 

simplificada.  A construção  da ESF foi  consequência  de  um processo lento  e  contínuo de 

tensão  com  o  modelo  hegemônico  de  assistência  à  saúde.  Nesta  perspectiva  algumas 

experiências tiveram discussão teórica e aplicação prática que antecederam e inspiraram a 

ESF,  como o  Modelo  Defesa  da  Vida,  o  modelo  de  Ações  Programáticas  em Saúde e  o 

Sistemas Locais de Saúde - SILOS (Andrade, Barreto e Bezzera, 2009).

Em  seu  livro,  Reforma  da  Reforma,  Campos  (1992)  aponta  que  apesar  do  êxito  do 

Movimento pela Reforma Sanitária brasileira com a proclamação da Constituição de 1988 e 

das leis complementares 8.080 e 8.142, gradativamente se percebeu que estes marcos jurídico-

normativos e a maior presença do Estado era insuficiente para alterar o funcionamento dos 

serviços  de  saúde  sejam hospitalares  ou  unidades  básicas  de  saúde.  Campos  alerta  para 

necessidade de modificações da Reforma Sanitária brasileira a fim de alterar a tendência de 

manutenção das práticas hegemônicas e a distribuição do poder entre os serviços, entre elas a 

centralidade do hospital e da atenção individual (Campos, 1992).

De acordo com Gustavo Tenório, a partir do reconhecimento consensual de dificuldades de 

transformação  da  atenção  primária  no  Brasil  e  como  fruto  de  pressões  de  organismos 

internacionais, surgiu no inicio da decada de 90, o Programa de Saúde da Família (PSF), 

como política do Ministério da Saúde (Cunha, 2005).

O inicio de implantação do PSF no Brasil foi alvo de diversos debates, críticas e polêmicas. 

Ao mesmo tempo em que havia  um receio  de a  proposta  estar  atrelada a  uma lógica de 

subordinação ao movimento médico de família dos EUA, também havia uma forte oposição a 

que o PSF expressasse uma política de focalização, conforme orientações do Banco Mundial 
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(Paim, 2001). À época, inclusive alguns usavam o termo “pacote básico de saúde” para pobres 

ou “medicina pobre” para pobres. O PSF foi visto como algo que poderia estar dialogando 

com um viés contraditório aos princípios da universalidade e integralidade do SUS (Merhy, 

2001).

Após 15 anos de implantação do PSF/Estratégia Saúde da Família,  conforme mudança de 

nomenclatura a partir do lançamento da Política Nacional de Atenção Básica (Brasil, 2006), o 

Brasil apresenta mais de 31 mil equipes implantadas, em 5.289 municípios, cobrindo 52% da 

população brasileira (Brasil, 2011). 

Para o alcance desta expansão de cobertura da ESF, deve-se levar em consideração a grande 

capacidade  de  indução  de  políticas  do  Ministério  da  Saúde  através  do  financiamento. 

Portanto, é necessário destacar que foi fundamental para a indução da ampliação da atenção 

primária a criação do Piso de Atenção Básica (PAB) com repasses de recursos para atenção 

básica  com  base  em  critérios  populacionais,  suprimindo  o  pagamento  por  produção  de 

serviços  neste  nível.  Este  processo  foi  aprimorado  com  a  criação  do  PAB  variável,  o 

estabelecimento de repasses em função do número de equipes de Saúde da Família, saúde 

bucal e agentes comunitários de saúde em atividade nos municípios (Solla et al., 2007).

Em março de 2006, foi publicada pelo Ministério da Saúde a Portaria nº 648 que estabeleceu a 

Política Nacional de Atenção Básica e uma revisão das diretrizes e normas do PSF e do PACS 

(Brasil,  2006). A Portaria 648 reafirmou a Estratégia Saúde da Família como preferencial 

forma de organização dos serviços de APS para todo país e como coordenadora das redes de 

atenção à saúde.

Recentemente, em 21 de outubro de 2011, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 2.488, 

que aprova a Nova Política Nacional de Atenção Básica, revogando a Portaria nº 648/2006, 

provocando intenso debate nacional sobre a Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família 

como modelo de organização (BRASIL, 2011).  

Campos (2010) enfatiza a importância da mudança da expressão antes utilizada de programa 

de saúde da família  para  estratégia saúde da família,  no entendimento da diferença entre 
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programas  e  políticas,  uma  vez  que  programa  denota  um  status  provisório  já  há  muito 

questionado, ao passo que política denotaria algo estável e sustentável do ponto de vista da 

organicidade institucional.

Campos aponta ainda a crítica de municípios e alguns estados sobre a viabilidade da ESF em 

face  das  suas  diretrizes  e  regras,  consideradas  rígidas.  Analisando  o  funcionamento  da 

Atenção Básica no Brasil, este mesmo autor assinala que a implantação da rede de ABS no 

Brasil está ocorrendo de maneira bastante heterogênea, com níveis desiguais de capacidade e 

resolutividade desses serviços (Campos, 2010). O autor ainda critica o discurso oficial de que 

a ESF estaria completa quanto a concepção e desenho e que o problema seria decorrente da 

falta  de  cobertura  da  ESF.  Neste  sentido  ele  enfatiza  os  graves  empecilhos  que  existem 

relacionados à fixação de profissionais na atenção básica (Campos, 2010).

Em paralelo a estas críticas, nos últimos anos, vem sendo publicado um número significativo de 

estudos que apontam o impacto da ESF no Brasil. Macinko e colaboradores conduziram um 

estudo ecológico longitudinal baseado em dados secundários e demonstrou que o aumento de 

10% na cobertura da ESF esteve associado a uma redução de 4,5% em taxas de mortalidade 

infantil  (Macinko, 2006).   Estudo realizado por Aquino,  Oliveira e Barreto (2008) também 

demonstrou associação entre o aumento de cobertura da ESF e a redução da taxa de mortalidade 

infantil. Neste estudo, foi evidenciado que o efeito da ampliação de cobertura da ESF foi maior 

nos municípios com maior taxa de mortalidade infantil e baixo desenvolvimento humano. Os 

autores concluem que a ESF pode contribuir para a diminuição das desigualdades em saúde. 

(Aquino, Oliveira e Barreto, 2008).

Entre os estudos que analisam comparativamente formas de organização da atenção primária 

à saúde, cabe um destaque para um estudo que analisou a presença dos atributos da APS em 

diversos serviços de atenção primária em Porto Alegre. Ele evidenciou que a ESF apresenta 

melhor desenvolvimento dos atributos da APS comparando-se com o modelo de Unidades 

Básicas de Saúde tradicionais (Oliveira, 2007). 
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3 – Avaliação dos serviços de APS no Brasil

Inúmeras são as referências teóricas sobre avaliação em saúde.:

“Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a respeito de  

uma intervenção  ou  sobre  qualquer  um de  seus  componentes,  com o  objetivo  de  

ajudar na tomada de decisões. Este julgamento pode ser resultado da aplicação de  

critérios  e  de  normas  (avaliação  normativa)  ou  se  elaborar  a  partir  de  um 

procedimento científico (pesquisa avaliativa) (Aquino, 2006)”

A pesquisa avaliativa, de acordo com Contandriopoulos é um procedimento que consiste em 

fazer  um  julgamento  ex-post  da  intervenção,  analisando  a  pertinência,  os  fundamentos 

teóricos, a produção, os efeitos e o rendimento de uma intervenção, assim como as relações 

existentes entre a intervenção e o contexto, ajudando na tomada de decisões (Aquino, 2006). 

Nos  últimos  anos  já  ocorreram  no  Brasil  diversos  estudos  de  avaliação  da  saúde  da 

família/atenção primária à saúde. O Ministério da Saúde já produziu avaliações normativas 

pontuais, financiou grandes estudos nacionais como os vinculados ao Projeto de Expansão e 

Consolidação do Saúde da Famíla - PROESF e desenvolveu mecanismos de avaliação como a 

Avaliação para Melhoria da Qualidade - AMQ.

No período de 2001 a 2002, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Atenção 

Básica, realizou uma avaliação normativa do processo de implantação do Programa Saúde da 

Família. Esse estudo buscou caracterizar o processo de implantação das equipes de saúde da 

família e saúde bucal no Brasil, quanto à infra-estrutura das unidades, gestão e processo de 

trabalho das equipes à luz dos princípios e diretrizes do PSF no País (Brasil, 2004).

O estudo teve caráter censitário,  sendo realizado em todas as unidades da Federação com 

equipes cadastradas no Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB, no mês anterior à 

coleta de dados. Foram visitadas 13.501 equipes de saúde da família e 2.558 de saúde bucal, 

em 3.778 (67,9%) municípios brasileiros. Para a coleta de dados, foi utilizado um instrumento 

composto  de  um  questionário  (aplicado  a  um  ou  mais  integrantes  da  equipe, 

preferencialmente médico(a) e/ou enfermeiro(a), no seu local de trabalho) e um roteiro de 
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observação direta para algumas variáveis (Brasil, 2004).

Já  com o intuito  de  incentivar  a  qualidade  da  estratégia  de  saúde  da  família,  buscando 

alcançar verdadeiramente os princípios constitucionais, o Ministério da Saúde desenvolveu, 

validou e implantou em 2005 o Projeto Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia 

Saúde da Família (AMQ), que propõe a integração dos campos da Avaliação e Qualidade e 

convida os profissionais das equipes de ESF a refletirem sobre seus processos de trabalho e 

construírem suas próprias soluções a partir da identificação dos problemas. O conjunto dos 

instrumentos de auto-avaliação do AMQ compõe ao todo 300 padrões de qualidade, propostos 

e validados nacionalmente, dirigidos a gestores, coordenadores e profissionais da estratégia 

saúde da família. O projeto tem demonstrado ser uma importante ferramenta de trabalho para 

as equipes de saúde da família, tendo em vista que mais de 800 municípios já aderiram à 

proposta, em todos os estados do Brasil. A experiência desse trabalho vem sendo relatada em 

diversos  espaços  coletivos  de  discussão  envolvendo  gestão,  serviços  e  universidades.  O 

projeto AMQ foi desenvolvido a partir desse contexto de expansão e consolidação da ESF 

como modelo para a Atenção Primária à Saúde no SUS. O projeto possui como diretrizes a 

livre adesão e a ausência de incentivos ou sanções financeiras ou outras relacionadas aos 

resultados.  Utiliza  como  metodologia  avaliativa  padrões  de  qualidade  organizados  em 

estágios incrementais (estágio de qualidade: elementar, em desenvolvimento, consolidada, boa 

e  avançada),  auto-aplicáveis,  baseados  nos  princípios  da  ESF  e  na  abordagem sistêmica 

proposta  por  Donabedian  –  estrutura,  processo  e  resultado  (Silva,  1994).  As  ferramentas 

buscam orientar os processos de melhoria da qualidade tanto no âmbito da gestão quanto das 

equipes de ESF, considerados participantes essenciais do processo avaliativo. (Brasil, 2005)

No campo da avaliação de serviços de atenção primária à saúde, destaque especial deve ser 

dado à experiência desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande 

do  Sul  -  UFRGS  e  da  Univeridade  Luterana  do  Brasil  -  ULBRA em  parceria  com  a 

pesquisadora norte americana Barbara Starfield, que desenvolveu diversos estudos avaliativos 

de serviços de saúde de APS no Rio Grande do Sul (Harzheim, 2006). 
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Nos últimos anos, vem cada vez mais sendo utilizado em pesquisas avaliativas da APS no 

Brasil um instrumento denominado Primary Care Assessment Tool – PCATool -“Instrumento 

de  Avaliação  da  Atenção  Primária”  -  traduzido  e  validado  no  Brasil  por  Harzheim  e 

colaboradores. O PCATool foi desenvolvido pela equipe de trabalho de Barbara Starfield no 

The  Johns  Hopkins  Populations  Care  Policy  Center  for  the  Underserved  Populations 

(Harzheim, 2006). Esse instrumento, embasado no marco teórico da atenção primária à saúde, 

mede a presença e a extensão dos quatro atributos essenciais e dos três atributos derivados da 

atenção primária  e o grau de  filiação do usuário ao serviço de saúde.  Esse instrumento, 

originalmente formado por 77 perguntas (itens) sobre os sete atributos da atenção primária à 

saúde, possibilita, por meio de respostas tipo Likert, construir escores de atenção primária à 

saúde com intervalo de 1-4 para cada atributo. O escore final de cada um destes atributos é 

dado pela média das respostas de seus itens, que também variam de 1-4. Alguns atributos são 

formados  por  subdimensões,  como  acesso  (primeiro  contato  e  utilização),  integralidade 

(serviços recebidos e serviços disponíveis) e coordenação (sistema de informação e fluxo de 

usuários). Originalmente, a soma das médias dos valores dos quatro atributos essenciais e de 

suas subdimensões com a média do escore do grau de afiliação do usuário ao serviço de saúde 

produz o Escore Essencial da Atenção Primária à Saúde. A soma da média destes escores 

essenciais com as médias dos 3 escores derivados produz o Escore Geral da Atenção Primária 

à Saúde.

    O PCATool foi criado com base no modelo de avaliação da qualidade de serviços de saúde 

proposto  por  Donabedian  (1966).  Este  modelo  de  avaliação  baseia-se  na  mensuração  de 

aspectos de   estrutura,   processo   e   resultados   dos   serviços   de   saúde.   No   mesmo 

sentido,   Campbell   (2000) descreve o processo de atenção como o conjunto das interações 

entre os usuários e os profissionais mediados pela estrutura do serviço de saúde. Desse modo, 

considerando-se que ainda são poucas as ferramentas para medir essas interações no contexto 

da APS em nosso país, o PCATool se soma aos instrumentos existentes, promovendo medida 

de base individual sobre a estrutura e, principalmente, o processo de atenção em APS. Cada 

25



atributo essencial identificado no instrumento PCATool-Brasil é formado por um componente 

relacionado à  estrutura e  outro  ao processo de atenção.  Isto  pode  ser  exemplificado pelo 

atributo acesso de primeiro contato formado pelo componente acessibilidade (estrutura) e pelo 

componente utilização (processo) (Brasil, 2010).

O  PCATool,  em sua  versão  validada  para  crianças  ou  para  adultos,  já  foi  utilizado  em 

diferentes contextos nos Estados Unidos, possibilitando uma forma consistente de avaliar e 

investigar a relação entre os atributos da atenção primária à saúde, a utilização dos serviços e 

os resultados em saúde (Harzheim, 2006).

Harzheim, Stein e demais pesquisadores elaboraram e validaram a versão em português do 

PCATool, sendo este utilizado em diversas pesquisas no Rio Grande do Sul (Harzheim, 2006; 

Oliveira, 2007), no estado de São Paulo (Viana, 2008), e em municípios da região centro-

oeste (van Stralen, 2008).

4 –  Formação e Educação Permanente para a APS no Brasil

Entre os desafios para consolidação da ESF no Brasil está a falta quantitativa e qualitativa de 

profissionais adequadamente preparados para lidar com as atribuições exigidas pelo modelo 

(Campos, Belisário, 2001).

De  acordo  com  Feuerwerker  (1998)  as  mudanças  nos  cursos  de  saúde  são  lentas  e 

heterogêneas,  pois  não  acontecem  da  mesma  forma  e  no  mesmo  tempo  em  todas  as 

instituições.  A autora  também  afirma  que  já  há  algum  tempo  passou-se  a  questionar  a 

terminalidade  dos  cursos  da  saúde,  pois  a  partir  do momento  em que profissões  como a 

médica  se  fragmentam  cada  vez  mais  em  especialidades  e  incorporam  tecnologias 

sofisticadas, a graduação torna-se insuficiente para apreensão de conhecimento e aquisição de 

habilidades que hoje compõem o rol das práticas clínica e cirúrgica (Feurwerker, 1998).  

Pesquisadores a exemplo de Paim  (2001), afirmam que o governo,  quando formulou uma 

política ousada como a referente à expansão do PSF, precisaria ter explicitado mecanismos 

indutores de apoio às mudanças nas instituições educativas, entre os quais o financiamento 
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dos programas, projetos e atividades.

Apesar de diversos avanços no campo da gestão e organização das ações e serviços, o tema da 

Educação e do Trabalho em Saúde foi por muitos anos “secundarizado”. Além da indefinição 

quanto aos Planos de Cargos, Carreiras e Salários no SUS, por exemplo, ainda predomina no 

Brasil a formação profissional desconectada das reais necessidades do perfil epidemiológico e 

da organização do cuidado à saúde da população (Heinzelmann, 2004). 

Quanto  à  formação  em  saúde,  pode-se  afirmar  que,  ainda  é  subordinada  aos  interesses 

privados, pois continua baseada, prioritariamente, em procedimentos e práticas hospitalares, 

nas tecnologias com elevado valor econômico agregado e no viés biologicista. À disputa de 

concepção política-ideológica da Saúde que se reflete também na formação em saúde, soma-

se a mentalidade predominante na Escola Médica – bem como na Universidade - de que o 

saber é segmentado, o professor é o centro do processo de ensino-aprendizagem e a simples 

transmissão de conhecimento é a finalidade daquele processo (Campos, 99). Observa-se então 

que  um  dos  grandes  desafios  atuais  para  a  consolidação  do  SUS,  de  acordo  com  seus 

princípios e diretrizes constitucionais, é a formação e desenvolvimento dos profissionais da 

saúde. Portanto, faz-se necessária a implantação de processos, concomitantes, envolvendo os 

profissionais que hoje estão na rede de serviços do SUS e mudanças nos cursos de graduação 

em  saúde  (Heinzelmann,  2004).  Em  relação  aos  profissionais,  objetiva-se  que  estes  re-

signifiquem suas práticas e problematizem o cotidiano do seu trabalho tendo como referência 

conceitos  advindos  com  a  Reforma  Sanitária,  a  exemplo  do  acolhimento,  da 

responsabilização, da clínica ampliada e do cuidado em saúde (Ayres, 2001). 

O debate  sobre  formação  para  a  área  da  Saúde vem se  processando no  Brasil  há  várias 

décadas. Diversas entidades nacionais ligadas ao setor de Educação e/ou Saúde, a exemplo da 

Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem - 

ABEn, REDE UNIDA, Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina - DENEM, 

entre  outras,  vem problematizando e  apresentando propostas  que  a  depender  do contexto 

político  e  social,  conseguem maior  porosidade  e  reflexo  nas  Políticas  apresentadas  pelos 
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Ministério da Saúde e Ministério da Educação (Feuerwerker, Pereira, 2007).

A criação, em 2003, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde na estrutura 

do Ministério da Saúde foi  um marco importante em relação às políticas de formação de 

profissionais para o Sistema Único de Saúde. Através desta Secretaria diversas políticas no 

foram desenvolvidas,  a  exemplo  da  implantação  dos  Pólos  de  Educação  Permanente  em 

Saúde e  das  Comissões  de Integração  Ensino  Serviço;  bem como foram lançados alguns 

projetos  e  programas  de  larga  escala:  ProSaúde;  PET-Saúde;  VER-SUS,  UNASUS, 

Telessaúde e PROVAB (Brasil, 2012).

Uma das experiências no âmbito da formação de profissionais para atenção primária à saúde 

mais reconhecidas e consolidadas é a do Grupo Hospitalar Conceição - GHC, vinculado ao 

próprio Ministério da Saúde, sediado em Porto Alegre-RS, e que desde de 1984 desenvolve 

sob a modalidade Residência Médica a formação em Medicina Geral e Comunitária. No inicio 

dos anos 2000, este programa passa a se denominar Residência em Medicina de Família e 

Comunidade. No ano de 2004 esta formação passa a integrar outras categorias profissionais 

através da Residência Integrada em Saúde com ênfase em Saúde da Família e Comunidade.

Assim  como  ocorreu  no  GHC,  diversos  outros  Programas  de  Residência  Médica  e/ou 

Multiprofissional  em  Saúde  da  Família  vão  se  consolidando  no  País,  estimulados  pela 

demanda de profissionais com formação para a Estratégia de Saúde da Família que passa a 

contar  em janeiro  de  2011 com 31.736 postos  de  trabalho  para  médicos  e  enfermeiros  e 

20.441 para cirurgiões-dentistas, comparando-se com uma década atrás (1998) quando eram 

apenas 3.062 e 0, respectivamente (Brasil, 2011).

Fazendo-se o recorte pelo Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade, de 

acordo com o Ministério da Educação (MEC), existem 584 vagas por ano, distribuídas em 84 

instituições pelo país. Na Bahia, são apenas 12 vagas por ano, distribuídas em 3 instituições 

(Brasil, 2009).

Comparando-se o número atual de médicos na Estratégia Saúde da Família (31.736) com o 

total de vagas por ano dos Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade 
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(584),  verifica-se uma diferença muito grande.  Um cálculo simples indicaria que se fosse 

mantido este mesmo número de equipes de saúde da família no Brasil, demoraria mais de 50 

anos para que todos os médicos tivessem a formação especifica. 

Campos e Aguiar em uma publicação do Ministério da Saúde de 2006 citam que apesar da 

formação na modalidade residência ser vista como “padrão-ouro”, por envolver uma carga 

horária de 1.800 horas, pelo aprendizado em serviço em tempo integral mediante preceptoria e 

auxilio  financeiro  para  dedicação  do  aluno,  ela  não  será  a  modalidade  majoritária  para 

formação voltada para a saúde da família (Brasil, 2006).

Os profissionais que já estão em serviço, principalmente os médicos, dificilmente fazem a 

opção de deixarem os  postos  de trabalho nas  ESF para se  dedicarem a um programa de 

residência em medicina de família e comunidade recebendo uma bolsa auxílio de valor muito 

abaixo de seus salários. Somada a esta realidade,  também há uma capacidade limitada de 

expansão dos programas de residência médica e multiprofissional (Brasil, 2006).

A modalidade residência em saúde da família não atende a demanda que hoje existe no SUS. 

(Campos, 2001) Em função de dados como estes, o Ministério da Saúde lançou em 2008 a 

meta de ofertar especialização em saúde da família para 52 mil profissionais até 2011, através 

da Universidade Aberta do SUS (UNASUS Brasil) (Brasil, 2009). 

A UNASUS é uma rede colaborativa de instituições acadêmicas, serviços de saúde e gestão da 

rede pública, destinada a atender as necessidades de formação e educação permanente dos 

trabalhadores do setor. A rede serve para que os profissionais de saúde tenham acesso a cursos 

a  distância,  como  material  para  auto-instrução,  cursos  livres  e  de  atualização,  cursos  de 

aperfeiçoamento, especialização e até mesmo mestrados profissionais (Brasil, 2011).

Participam da rede 12 universidades públicas, duas secretarias estaduais de saúde (SES-Minas 

Gerais  e  SES-Bahia)  e  núcleos  do  Telessaúde,  que  atuam  por  meio  do  intercâmbio  de 

experiências,  cooperação  para  desenvolvimento  e  implementação  de  ações  educacionais 

mediadas  por  tecnologias  interativas,  compartilhamento  de  recursos  educacionais  e  apoio 

tutorial ao processo de aprendizagem em saúde (Brasil, 2011).
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Em síntese a esta discussão, Campos escreve: “Entre os distintos problemas que afloram com 

a  implantação  do  PSF  nenhum é  mais  grave  que  a  carência  de  profissionais  em termos 

quantitativos  e  qualitativos  para  atender  a  esta  nova  necessidade.  Contudo,  todos  estes 

elementos só fazem aprofundar o desafio ao se discutir o processo de formação e educação 

continuada  destes  profissionais,  agora  organizados  em forma  de  equipe.  Em pauta,  estão 

colocadas algumas modalidades de formação como o Curso de Especialização em Saúde da 

Família, dirigido a profissionais de nível superior; as propostas de capacitação da equipe em 

conjunto e a criação de residências multiprofissionais em Saúde da Família. A escola médica e 

a(im)possibilidade  da  formação  terminal,  ainda  se  apresentam  como  desafios” (Campos, 

2001).

No Brasil,  a  maioria  dos  estudos  sobre  a  especialização  em saúde  da  família  tem como 

objetivo  a  análise  quantitativa  e  qualitativa  do  corpo  docente  e  discente,  da  estrutura 

acadêmica, dos aspectos metodológicos e operacionais do curso, do perfil das instituições e 

dos egressos (Pierantoni,  2008). Mas ainda é incipiente a produção acadêmica acerca dos 

efeitos da especialização em saúde da família na qualificação da atenção primária à saúde. 

Mais recentemente, pesquisadores da Universidade Estadual de Montes Claros publicaram um 

estudo apontando que as Unidades de Saúde da Família de Montes Claros cujos profissionais 

médicos  e  enfermeiros  cursaram residência  na  área  da  APS tinham melhor  qualidade  na 

percepção dos usuários, sendo utilizado como instrumento de avaliação o PCATool (Leao, 

Caldeira, 2011). 

A oferta de processos estruturados de formação para saúde da família tende a qualificar a 

clínica e o processo de trabalho dos profissionais no dia a dia, mas não foram produzidas 

evidências claras que confirmem esta hipótese. Gil publicou em 2005  (Gil, 2005) um estudo 

analisando a situação da formação para a área da saúde da família,  sistematizando dados 

quantitativos  e  qualitativos  do  país.  No  entanto,  o  impacto  destes  números  e  dados  no 

cotidiano da atenção primária não foi mensurado.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

1.Avaliar a percepção dos profissionais de saúde sobre a efetividade de um curso de 

especialização em saúde da família para qualificação de serviços de atenção primária à 

saúde dos municípios sede de microrregião do estado da Bahia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1 Avaliar  a  percepção dos  profissionais  sobre os  atributos  da APS em Unidades  de 

Saúde da Família de municípios da Bahia

2.2.  Identificar  características  do  perfil  dos  profissionais  que  atuam em Unidades  de 

Saúde da Família de municípios da Bahia
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RESUMO

Na Bahia, a Atenção Primária à Saúde (APS) está estruturada principalmente a partir da Estratégia 
Saúde da Família (ESF). A ESF apresenta diversas dificuldades para sua implementação, sendo a 
formação e Educação Permanente dos profissionais um dos aspectos mais essenciais. O presente 
estudo propõe-se avaliar  a efetividade de um curso de especialização em saúde da família para 
qualificação da APS a partir da percepção dos profissionais.  A população do estudo foi composta 
pelos 199 profissionais que concluiram o curso, sendo a amostra constituida por 102 profissionais. 
A pesquisa utilizou abordagem quantitativa e qualitativa. Para abordagem quantitativa, foi realizado 
um  estudo  na  modalidade  quase  experimento  que  utilizou  como  instrumento  de  avaliação 
quantitativa  o  Primary Care Assessment Tool (PCATool).  O estudo qualitativo foi realizado pela 
análise de dados secundários por meio de avaliação qualitativa. Os resultados do estudo quantitativo 
demonstram que após o curso ocorreu um discreto aumento do escore geral da APS, passando de 
6,76 para 6,91,  sendo que o resultado não foi estatisticamente significativo (valor-p = 0,1148). A 
análise qualitativa permite inferir que os trabalhadores consideraram mudanças positivas a partir do 
curso no sentido de ampliação da sua consciência crítica sobre o seu processo de trabalho em equipe 
e da importância da incorporação de novas ferramentas clínicas em suas práticas. O estudo reforça a 
importância de investimentos em processos de formação - a exemplo da modalidade especialização 
em saúde da família, ao tempo em que ratifica que estes investimentos compõem apenas uma parte 
das ações necessárias para real transformação das práticas de cuidado e de gestão voltadas para 
qualificação da APS.
Palavras chave: Saúde da Família, Especialização, Atenção Primária à Saúde, Avaliação de serviços 
de saúde

ABSTRACT

In Bahia, the Primary Health Care (PHC) is structured mainly from the Family Health Strategy 
(FHS).  The  FHS has  several  difficulties  in  its  implementation,  and  Permanent  and  Continuing 
Education  of  professionals  one  of  the  most  essential.  The  present  study aims  to  evaluate  the 
effectiveness  of  a  course  of  specialization  in  family health  for  qualification  of  PHC from the 
perspective  of  professionals.  The  study  population  was  composed  of  199  professionals  who 
completed the course, the sample comprised of 102 professionals. The research used quantitative 
and  qualitative  approach.  For  a  quantitative  approach,  a  study  was  conducted  in  almost 
experimental method that used as a tool for quantitative evaluation of the Primary Care Assessment 
Tool  (PCATool).  The  qualitative  study  was  conducted  by  analysis  of  secondary  data  through 
qualitative evaluation. The results of the quantitative study show that after the course was a slight 
increase  in  overall  score  of  the  PHC,  from  6.76  to  6.91,  and  the  result  was  not  statistically 
significant (p-value = 0.1148). Qualitative analysis allows us to infer that workers found positive 
changes from the course in order to increase their critical awareness of the process of teamwork and 
the importance of incorporating new tools into their  clinical  practices. The study reinforces the 
importance of investment in training processes - the example of the type specialization in family 
health, the time at which confirms that these investments make up only part of the actions necessary 
for  real  transformation  of  care  practices  and  management  aimed  at  qualifying  the  PHC.
Keywords: Family Health Specialist, Primary Health Care, Evaluation of health services 
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INTRODUÇÃO

Entre os desafios para consolidação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil está a 

falta   de  profissionais  adequadamente  preparados  para  lidar  com  as  atribuições  exigidas  pela 

estratégia.¹,²

Diversos  pesquisadores  afirmam que o Governo Federal,  quando formulou uma política 

ousada  como a ESF, precisaria ter garantido mecanismos indutores de mudanças nas instituições 

formadoras³,  entre  os quais  o financiamento consistente de programas,  projetos e atividades no 

campo da formação voltados para práticas condizentes com a ESF.

Apesar de diversos avanços no campo da gestão e organização das ações e serviços, o tema 

da Educação e do Trabalho em Saúde foi por muitos anos “secundarizado”.4  Além da indefinição 

quanto ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários no SUS, ainda predomina no Brasil a formação 

profissional  desconectada  das  reais  necessidades  do  perfil  epidemiológico  e  da  organização  do 

cuidado à saúde da população,5,6,7,8.

Após  18  anos  de  implantação  da  ESF,  o  Brasil  apresenta  mais  de  32.000  equipes 

implantadas,  em 5.284  municípios,  cobrindo  53% da  população  brasileira.9  Esta  ampliação  da 

cobertura  foi  acompanhada  pela  realização  de  diversos  estudos  de  avaliação  da  ESF.10,11,12,13 O 

Ministério da Saúde produziu avaliações normativas14, financiou grandes estudos nacionais como os 

vinculados  ao  Projeto  de  Expansão  e  Consolidação  do  Saúde  da  Famíla  –  PROESF15,16  e 

desenvolveu mecanismos de avaliação como a Avaliação para Melhoria da Qualidade – AMQ17,18. 

No campo da avaliação de serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), destaque especial 

deve  ser  dado  à  experiência  desenvolvida  por  pesquisadores  da  Universidade  Federal  do  Rio 

Grande do Sul - UFRGS em parceria com a pesquisadora norte americana Barbara Starfield. Este 

grupo de pesquisadores desenvolveu, nos últimos anos, pesquisas que serviram  para validar no 

Brasil  um  importante  instrumento  denominado  Primary  Care  Assessment  Tool  –  PCATool 

-“Instrumento de Avaliação da Atenção Primária”.19, 20, 21

Na Bahia, a implantação da ESF foi retardatária quando comparada com o resto do país e, 
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em especial, no nordeste. A primeira Equipe de Saúde da Família só foi implantada em 1998, sendo 

que em 2003 a cobertura ainda alcançava apenas 25% da população. Apenas em 2007, chegou-se à 

marca de 50% de cobertura22,  mas mantendo o estado no último lugar em relação a este indicador 

no ranking do nordeste. 

Os problemas relacionados à ESF no país também estão presentes na Bahia,  havendo uma 

baixa resolutividade e qualidade do cuidado, inadequação do processo de trabalho das equipes de 

saúde da família/saúde bucal e insatisfação dos usuários 22,23.

Concomitante  à  dificuldade  de  prover  e  fixar  profissionais  de  saúde,  em  especial  o 

profissional  médico,  contribui  para  a  baixa  qualidade  da  rede  de  APS  do  Estado,  o  fato  dos 

investimentos governamentais em ações de Educação Permamente e formação terem sido realizados 

sem  planejamento  e  articulação  com  uma  política  de  fortalecimento  da  ESF  que  promovesse 

ampliação  da   capacidade  e  autonomia  das  regiões  e  municípios,  considerando  que  estes, 

historicamente, possuem dificuldades técnicas e financeiras para o desenvolvimento destas ações 22, 

23. 

Considerando todo este contexto vivenciado no Brasil e na Bahia, a Secretaria de Saúde do 

Estado da  Bahia  (SESAB),  apresentou  em 2007,  a  Nova Política  Estadual  de  Atenção  Básica, 

denominada  “Saúde  da  Família  de  Todos  Nós”22,  tendo  como  eixos  estruturantes  o  Apoio 

Institucional, a Educação Permanente, a Avaliação e Monitoramento e o Co-financiamento.

No final de 2008, a SESAB formulou, em parceria com o Conselho Estadual de Secretários 

Municipais de Saúde – COSEMS-BA, Ministério da Saúde e Grupo Hospitalar Conceição – GHC, 

um projeto  de  dois  Cursos  de  Especialização:  Curso  de  Especialização  em Saúde  da  Família 

(voltado  para  trabalhadores)  e  Curso  de  Especialização  em  Gestão  da  Atenção  Básica  (para 

gestores), ambos com ênfase na implantação de linhas de cuidado³³. Participaram da Especialização 

em Saúde da Família  profissionais dos municípios das 28 microrregiões de saúde do Estado. Estes 

cursos de especialização ocorreram conjuntamente, no período entre maio de 2009 a dezembro de 

2010. 

De forma similar à Bahia, são crescentes os investimentos governamentais em cursos de 
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especialização,  sendo  fundamental  avaliar  a  sua  efetividade  para  a  qualificação  da  APS. 

Considerando  que  ainda  são  incipientes  na  literatura  pesquisas  que  demonstrem o  impacto  de 

especializações em saúde da família nos serviços da APS24, o presente estudo tem o objetivo de 

avaliar, a partir da percepção dos profissionais, a efetividade do Curso de Especialização em Saúde 

da Família com Ênfase na Implantação das Linhas de Cuidado para qualificação da APS no Estado 

da Bahia.

METODOLOGIA

Foi adotado o desenho de estudo na modalidade quase-experimento, utilizando-se de forma 

complementar de métodos qualitativo e quantitativo de pesquisa. Este tipo de estudo é marcado pela 

possibilidade de estudo comparativo na modalidade antes e depois.25 

A população de pesquisa foi  composta pelos 199 profissionais  -  médicos,  enfermeiros e 

dentistas da ESF de municípios da Bahia - que concluiram o Curso de Especialização em Saúde da 

Família, recebendo título de especialista. Para ingressar neste Curso, estes profissionais passaram 

por um processo de seleção realizado nos municípios sede de microrregião, que envolveu análise de 

currículo e entrevista, sendo valorizado, entre outros aspectos, o tempo de atuação profissional na 

ESF.

A amostra do estudo foi constituida pelos profissionais que responderam ao questionário 

nos dois momentos de aplicação pela pesquisa quantitativa. Considerando as perdas ocasionadas 

por recusa em responder em algum dos momentos o questionário e dificuldade logistica de ofertar o 

questionário para alguns especializandos, a amostra foi constituida por 102 profissionais.

Para o método quantitativo foi aplicado o “Instrumento de Avaliação da Atenção Primária” - 

Primary  Care  Assessment  Tool  -  PCATool  traduzido  e  validado  no  Brasil  por  Harzheim  e 

colaboradores.19, 20 O PCATool foi desenvolvido pela equipe de trabalho de Barbara Starfield no The 

Johns  Hopkins  Populations  Care  Policy  Center  for  the  Underserved  Populations.26,27 Esse 

instrumento  mede  a  presença  e  a  extensão  dos  quatro  atributos  essenciais  e  dos  três  atributos 
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derivados da APS. Para a medida dos atributos, o instrumento utiliza escala Likert (“com certeza 

sim”, “provavelmente sim”, “provavelmente não” e “com certeza não”), possibilitando construir 

escores no intervalo de 1 a 4 para cada atributo. 

O PCATool foi aplicado para a mesma amostra em 2 momentos distintos.  A primeira vez em 

junho de 2009, durante um dos primeiros momentos presenciais do Curso de Especialização em 

Saúde da Família (com menos de 10% da carga horária do curso desenvolvida) e, em um segundo 

momento, no último trimestre de 2010 (com pelo menos 90% do curso tendo sido efetivado) em um 

outro momento presencial do Curso.

Os  escores  foram obtidos  pela  média  aritmética  dos  itens  que  os  compõem,  conforme 

orientação  do  Manual  do  Instrumento  de  Avaliação  da  Atenção  Primária  à  Saúde  –  PCATool 

Brasil.29 Escores com valores iguais ou maiores que 6,6 indicam uma extensão adequada de cada 

atributo, significando um alto escore.21  Alguns atributos são formados por subdimensões, como 

acesso (primeiro contato e utilização), integralidade (serviços recebidos e serviços disponíveis) e 

coordenação (sistema de informação e fluxo de usuários).

A soma das médias dos valores dos quatro atributos essenciais produz o Escore Essencial da 

APS. A soma da média destes escores essenciais com as médias dos atributos derivados produz o 

Escore Geral da APS.28

Para fins de análise, as respostas marcadas em “não sei/não lembro” foram consideradas 

“provavelmente não”, conforme orientação do Manual do PCATool Brasil 28

Os escores de 0 a 4 foram transformados em escala de 0 a 10 através da seguinte fórmula: 

escore de 0 a 10 da variável X = ((escore de 0 a 4 da variável X)*10)/(4-1). Foi realizada análise 

descritiva das variáveis sociodemográficas, relativas à formação acadêmica e ocupacionais. Foram 

apresentadas as médias e os desvios-padrão das variáveis contínuas e as proporções das variáveis 

categóricas.  Para  a  entrada  dos  dados  e  análises  descritas,  foi  utilizado  o  software  Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS).

O  perfil  dos  profissionais  foi  verificado  através  de  um  questionário  estruturado  com 

questões sociodemográficas,  econômicas e também relativas à formação acadêmica e à situação 
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ocupacional. Foi realizada uma análise descritiva, com definição de escore médio por atributo e 

escores essencial e geral da APS para cada profissional, e escores médio essencial e geral da APS da 

amostra nos dois momentos de aplicação do instrumento, sendo adotado o nível de significância de 

5%  (p<0,05)  para  todas  as  análises  estatísticas.  Nas  análises  foi  considerado  estatisticamente 

significativo quando o valor do p < 0,05.

Somente responderam os questionários do PCATool Brasil aqueles profissionais que leram, 

concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

A investigação qualitativa foi realizada através da análise de dados extraídos do Relatório de 

Avaliação do Curso de Especialização em Saúde da Família produzido pela Diretoria de Atenção 

Básica da SESAB a partir da avaliação dos especializandos. O questionário continha 15 questões, 

sendo duas abertas para resposta discursiva  às seguintes perguntas: “Quais as mudanças de prática 

foram realizadas durante o curso e que foram mais significativas (a mudança pode ser no âmbito 

pessoal  ou  no  âmbito  do  processo  de  trabalho  da  equipe)?  Por  quê?”  e  “A existência  de 

trabalhadores das equipes participando deste curso no seu município repercutiu de alguma forma? 

Como?  Se  não  repercutiu,  por  quê?”.  O questionário  foi  disponibilizado  em  meio  virtual  e 

respondido  voluntariamente  pelos  profissionais  que  fizeram  a  especialização,  totalizando  68 

respostas.

As categorias  analisadas  a  partir  da aplicação  deste  questionário foram:  Percepção dos 

profissionais sobre o seu trabalho; Relação profissional-usuário e profissional-equipe; Processo de 

trabalho e mudança na organização do serviço; Incorporação de tecnologias na APS.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SESAB (parecer nº 397/2009). 

RESULTADOS

Da  população  total  da  pesquisa  -  199  profissionais  que  finalizaram  o  Curso  de 

Especialização  em  Saúde  da  Família  obtendo  o  título  de  especialistas  -  foram  aplicados  199 

questionários na primeira fase e, na segunda fase do estudo, 102 questionários, observando-se 97 

perdas na segunda fase. Foi considerada “perda” a entrevista não realizada por razão de recusa, 
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afastamento temporário por motivo de doença ou devido a problemas logisticos da pesquisa em 

ofertar o questionário. 

Na Tabela 1, é apresentado o perfil dos profissionais que responderam ao questionário. A 

idade média dos profissionais foi de 34,82 anos (±9,94). No que se refere à formação acadêmica, 

verificou-se que 43,6% são enfermeiros, 38,6% cirurgiões-dentistas e 17,8% médicos. Em média, os 

profissionais  têm 9,85 anos (±9,63)  de formado.  Quase a  metade dos profissionais  não possuía 

nenhuma especialização anterior (52,1%). Entre os que referiram já ter uma especialização prévia, 

mais da metade (56,3%) fez especialização na área da APS ou em Saúde Pública/Saúde Coletiva. 

No que se refere ao perfil de atuação profissional, o estudo aponta a média de 4,22 anos 

(±2,83)  de tempo de experiência na ESF da amostra estudada, sendo que quando se considera o 

tempo de atuação na mesma equipe esta média diminui para 2,31 anos (±2,32).

 Na comparação dos escores por atributo da APS obtidos antes e depois do desenvolvimento 

do Curso de Especialização em Saúde da Família (Tabela 2), observaram-se discretos aumentos dos 

escores  para  os seguintes  atributos:  longitudinalidade,  coordenação,  integralidade  e  orientação 

familiar. Discreto aumento também foi observado na comparação dos escores essencial e geral da 

APS obtidos, tendo o escore essencial passado de 6,55 para 6,69 e o escore geral de 6,76 para 6,91. 

Os resultados não mostraram uma diferença estatisticamente significativa (p>0,05). 

De acordo com o Relatório de Avaliação do Curso de Especialização em Saúde da Família, 

70,6% dos profissionais  indicaram que,  após  o curso,  a equipe passou a realizar  reuniões  com 

participação da maior parte dos seus membros, com debate sobre mudança do processo de trabalho. 

Para  25%  dos  profissionais  a  equipe  passou  a  realizar  reuniões,  mas  de  caráter  pontual,  não 

deliberativo  ou  sem  a  presença  da  maioria  dos  profissionais.  Apenas  4,4%  dos  profissionais 

informaram que, após o curso, a equipe continuou sem realizar reuniões.

O Relatório aponta ainda que 66,2% dos profissionais afirmaram que o curso contribuiu para 

que  a  equipe  construísse  conjuntamente  a  agenda  com a  participação  da  maior  parte  dos  seus 

membros. Para 13,2% dos profissionais, os colegas passaram a conhecer a agenda uns dos outros, 

sem, no entanto,  revisar  as ações  realizadas. Apenas  4,4% informou que ainda não existe  uma 
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agenda compartilhada. Observou-se também que 57,3% dos profissionais passaram a conhecer mais 

o território, sendo que 42,6% referiram também que, após o Curso, utilizam os recursos locais para 

promoção do cuidado do indivíduo e/ou comunidade.

O quadro 1 apresenta algumas respostas representativas às questões discursivas transcritas e 

organizadas de acordo com a categoria de análise proposta: Percepção dos profissionais sobre o seu 

trabalho; Relação profissional-usuário e profissional-equipe; Incorporação de Tecnologias na APS; 

Processo de trabalho da equipe e organização do serviço.

Quadro 1: Respostas das questões discursivas apresentadas no Relatório de Avaliação dos processos 
de mudanças de práticas dos profissionais a partir do Curso de Especialização em Saúde da Família 
produzido pela SESAB. 
Categoria de análise Trechos das respostas dos profissionais
Percepção  dos 
profissionais  sobre  o  seu 
trabalho:

“(O  curso)  me  permitiu  conhecer  conceitos  e  
conteúdos que ainda não conhecia,  me proporcionando 
inúmeras  formas  de  ver  e  fazer  o  trabalho  em  saúde, 
potencializando minhas ações.”

“A  mudança  vem  acontecendo  a  cada  dia,  na 
verdade o curso proporcionou um processo de construção  
que  se  dá  diariamente.  Para  mim,  a  mudança  mais  
importante foi a diferença do meu olhar sobre o usuário,  
em entender  as  suas  necessidades,  antes  de atendê-las.  
Isso criou uma amplitude muito maior do significado da  
estratégia.”

Relação  profissional-
usuário  e  profissional-
equipe

“Na unidade, houve a melhoria da escuta ao paciente e  
da resolutividade de seus problemas de saúde dentro das 
possibilidades da equipe, com melhoria da acessibilidade 
organizacional,  e  uma  intensificação  da  realização  de 
atividades educativas.”  

“O  meu  atendimento  clínico  ficou  mais  amplo,  
passei a avaliar o usuário como um todo. Antes queria  
seguir  o  que  estava  previsto  na  agenda e  ficava  muito  
incomodada  quando  a  queixa  divergia  do  que  era 
esperado. No processo de  trabalho me senti mais segura 
para  sugerir  mudanças  juntamente  com  o  enfermeiro,  
pois anteriormente, me sentia invadindo um território que 
não me pertencia,  que era exclusivo do enfermeiro.”

“A  característica  mais  importante  foi  a  
comunicação.  Aprendemos  a  discutir  o  processo  de  
trabalho, o que facilita a percepção das necessidades dos 
usuários. Já tentávamos fazer um trabalho compartilhado 
e  em  equipe,  sempre  envolvendo  a  maior  quantidade 
possível  de categorias  profissionais  (fisioterapia,  NASF,  
nutricionista,  ESF)  mas,  sem  dúvida,  o  embassamento 
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teórico  e  o  maior  contato  com  a  gestão  traz   ganhos  
imensuráveis.”

“Foram  várias  as  mudanças,  as  mais  
significativas foi a interação da equipe e o interesse de 
resolver determinados problemas de saúde dos usuários.  
A  agenda  da  equipe  sendo  aplicada  de  forma 
compartilhada  e  o  aumento  do  número  de  atividades 
educativas.  Passei  a  enteder  melhor  de  como funciona 
uma ESF, e que o dentista não esta restrito somente a sua 
sala de atendimento. Observar o paciente como um todo e 
não somente a sua boca.”

“A  equipe  passou  a  trabalhar  implantando  a 
humanização, buscando sempre escutar o usuário e não 
olhando apenas sua patologia.” 

Incorporação  de 
tecnologias na APS

“A  incorporação  de  outros  instrumentos  às  nossas  
práticas  (Projeto  Terapêutico  Singular,  Grupo Focal)  e  
uma capacidade avaliativa mais qualificada do processo  
de trabalho como um todo. Pessoalmente, melhorei meu 
acolhimento e valorizo mais o espaço micropolítico.”  

“A  realização  da  agenda  compartilhada  e  o 
acolhimento  com  escore  de  risco,  pois  antes  a  equipe  
trabalhava  apenas  com  demanda  programada  e  com 
agendamento  por  ordem de chegada.  O curso trouxe  a 
reflexão e a mudança na prática, sobre a demanda real do  
usúario e a importância do acesso.”

“Capacitação  profissional,  maior  conhecimento.  
Houve  mudanças   significativas  como:  implantação  de 
agenda compartilhada,  reuniões da equipe se  tornaram 
mais  regulares,  ampliação  do  trabalho  multidisciplinar,  
implantação do pré-natal odontológico, reorganização da 
agenda  e  diminuição  das  filas  para  marcação  de 
consultas,  além de  maior  reflexão  dos  profissionais  da 
equipe.”

“A  implantação  do  acolhimento  e  da  agenda 
compartilhada  foram  as  mudanças  mais  significativas.  
Observamos que a nossa população ficou mais satisfeita  
com o atendimento da equipe.”

“Passamos  a  utilizar  algumas  ferramentas  para  
avaliação do nosso trabalho,  a  exemplo do Sistema de 
Inormação da Atenção Básica.

Processo  de  Trabalho  da 
Equipe  e  Organização  do 
Serviço”

“Este  curso abriu  um enorme leque  de conhecimentos,  
possibilidades e principalmente mudanças de práticas e 
aproximação da equipe. Houve uma maior reflexão sobre 
as práticas de cada membro. Passou-se a ouvir  mais a  
comunidade e suas necessidades. A cartografia já existia,  
mas  não  tinha  "vida  própria".    Todas  as  atividades  
sofreram  alteração  para  melhor.  Acredito  que  o  maior 
entrave das propostas se concentra na gestão.”

“Firmamos parcerias com escolas, creches, outras  
instituições  que  possam  contribuir  de  forma  direta  ou 
indireta na saúde da comunidade.”
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“As  mudanças  foram  pessoais,  para  a  grande 
maioria. A maior dificuldade é a não mudança da gestão,  
continua  superior,  no  pedestal  e  nós  os  trabalhadores  
subalternos aos caprichos dela.  O município passa por 
uma grande crise, falta tudo nas unidades de saúde, até  
gases para realizar os curativos. Houve um retrocesso das  
ações  por  questões  “financeiras”.  Já  existia  agenda 
compartilhada, a equipe já realizava reuniões semanais.  
O curso veio consolidar, fazer com que todos entendessem 
melhor as ações desenvolvidas.”

DISCUSSÃO 

A análise dos dados aponta para um perfil de profissionais relativamente jovem  (média de 

34,82 anos), com pequena experiência de atuação na ESF - média de 4,22 anos - sendo que quase 

metade dos profissionais não tinha nenhuma especialização prévia. 

Em relação ao perfil dos profissionais, os resultados deste estudo são similares aos de outras 

pesquisas realizadas sobre o mercado de trabalho da saúde da família. Destaque deve ser dado a um 

estudo realizado em 2009, na Bahia, pelo Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Universidade 

Federal de Minas Gerais (NESCON/UFMG)29, com uma amostra de 441 profissionais de saúde da 

família. Este estudo também apresentou um percentual próximo a 40% dos profissionais que atuam 

na ESF com especialização prévia em saúde pública ou saúde coletiva. No entanto, cabe frisar que 

ainda há uma escassez de trabalhos científicos publicados traçando o perfil dos profissionais da 

ESF, o que impediu uma análise e comparação mais detalhada da amostra com outros estudos. 

Considera-se  elevado  o  número  de  profissionais  que  ainda  não  possuía  nenhuma 

especialização anterior, sendo que a categoria dos cirurgiões-dentistas foi a que apresentou maior 

percentual  de  não  especialistas  atuando  na  ESF.  Este  resultado  vai  ao  encontro  dos  dados  da 

literatura8 que sinalizam que ainda há uma baixa oferta de cursos de pós-graduação na área da APS 

considerando o quantitativo de profissionais que estão atuando na ESF.

O estudo se propôs a analisar a efetividade do Curso de Especialização em Saúde da Família 

com  Ênfase  na  Implantação  das  Linhas  de  Cuidado  para  melhoria  da  qualidade  da  APS.  Os 
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resultados obtidos pela análise do PCATool apontam que o Curso aumentou de forma muito discreta 

os  Escores  Essencial  e  Geral  da  APS na  percepção  dos  profissionais  da  ESF  especializandos. 

Embora,  em média, os escores tenham melhorado, nenhum resultado obtido foi estatisticamente 

significativo, não havendo evidências suficientes de que houve alteração na qualidade da APS na 

percepção dos profissionais, a partir dos resultados do PCATool. 

Recentemente foi desenvolvido em Minas Gerais30 um estudo transversal com abordagem 

quantitativa utilizando o PCATool. O estudo investigou a associação entre os escores da APS e 

caracteristicas  sócio-economicas  e  demográficas,  bem como caracteristicas  dos  profissionais  da 

ESF. A pesquisa indicou que serviços de APS cujos profissionais possuem especialização nesta área 

tem um melhor resultado de seu escore essencial e geral.  Por adotar uma metodologia diferente, 

não é possível realizar uma simples comparação entre a qualificação da APS nos dois estados, mas 

o estudo mineiro aponta um dado importante para análise quantitativa. 

Apesar  de  reconhecido  e  validado  por  inúmeros  estudos  nacionais  e  internacionais,  o 

PCATool não permitiu apontar mudanças na percepção/subjetivação dos profissionais de saúde da 

família.  Neste  caso,  o  método qualitativo31 de  análise  foi  capaz de  captar,  através  do discurso, 

mudança de práticas percebidas pelos próprios profissionais. Nas questões dissertativas a maioria 

referiu apresentar, após o curso, melhor percepção sobre seu próprio processo de trabalho, com 

maior capacidade de análise crítica para efetuar mudanças na relação com usuário e com os demais 

membros da equipe, além da incorporação de novas tecnologias.32

Outro  aspecto  relevante  é  a  constatação  de  que  existem diferenças  entre  os  Cursos  de 

Especialização em Saúde da Família ofertados pelas diversas instituições públicas e privadas no 

Brasil. O Curso objeto deste estudo teve seu projeto político pedagógico centrado na perspectiva do 

processo  de  trabalho  em  equipe  multiprofissional,  na  interação  com a  gestão,  na  ênfase  para 

implantação  de  linhas  de  cuidado  e  uma  organização  didático-pedagógica  que  combinou 

aprendizagem  significativa  com  a  metodologia  da  problematização33.  Neste  sentido,  o  maior 

objetivo do curso foi gerar a reflexão dos trabalhadores sobre o seu cotidiano de trabalho, estimular 

e embasar processos de mudança e qualificação do cuidado. 
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O curso teve grande ênfase na mobilização dos profissionais para atuarem como agentes da 

mudança  em suas  equipes.33 Por  isso,  em cursos  como  o  que  foi  desenvolvido,  as  avaliações 

adotadas parecem ser mais adequadas quando utilizam instrumentos que investiguem o processo de 

trabalho de forma qualitativa, identificando mudanças mais subjetivas de percepção do trabalhador 

sobre o seu processo de trabalho e de seu papel na equipe da ESF.

Também é possível inferir  que apenas a oferta de um curso de especialização  não seja 

suficiente para alterar os escores dos atributos da APS. O acesso/primeiro contato é um exemplo 

disso.  O PCATool estabelece como parte da pontuação do atributo acesso/primeiro contato,  por 

exemplo, o horário de funcionamento da Unidade de Saúde da Família (USF) e a possibilidade do 

uso de telefone na USF para marcação de consultas. No entanto, estas são situações que não estão 

sob responsabilidade do trabalhador. Um curso de especialização em Saúde da Família pode, neste 

sentido,  sensibilizar  os  profissionais,  criando  este  tipo  de  demanda,  mas  estes  não  têm  a 

governalibilidade  suficiente  para  realização  de  algumas  mudanças,  principalmente  no  que  diz 

respeito à organização do serviço34. 

Alguns outros itens especifícos que são avaliados pelo instrumento PCATool e também não 

estão sob a governabilidade das equipes são a garantia de ter insumos para sutura nas USF e a 

possibilidade de que o serviço faça a distribuição dos resultados de exames laboratoriais.

Neste sentido, pode-se buscar referência da chamada “governança clínica”35da APS. Para 

serem alcançados melhores padrões de qualidade nos serviços,  as equipes,  para  além de serem 

estimuladas,  devem  também  ter  ampliadas  suas  capacidades  gerenciais.  Este  aumento  da 

governabilidade dos profissionais deve estar aliado ao empoderamento do controle social em nível 

local,  a  exemplo  da  implantação  dos  Conselhos  Gestores/Locais  de  Saúde36.  Estes  podem ser 

potentes espaços de diálogo entre trabalhadores e usuários37 para delineamento de novos arranjos na 

organização do serviço que apontem para um melhor qualidade da APS. 

Inúmeras são as dificuldades para correlação do conhecimento científico adquirido com a 

mudança de prática clinica.38  Não é apenas o conhecimento teórico obtido por um profissional que 

faz com que aconteçam mudanças nas suas práticas de cuidado ou que a  qualidade de um serviço 
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melhore.  Um  profissional  não  deve  ser  responsabilizado  de  forma  isolada  pela  imediata 

aplicabilidade prática do conhecimento teórico adquirido. Na maior parte das vezes, a mudança de 

prática  exige  um  trabalho  em  equipe  interdisciplinar,  formada  por  profissionais  que  tiveram 

distintas formas e níveis de aproximação com determinados conteúdos teóricos e vivências. 

Outros aspectos determinantes da qualidade dos serviços de APS dizem respeito ao suporte 

da gestão municipal, estrutura física da USF e disponibilidade de insumos necessários. Um curso de 

especialização em saúde da família pode possibilitar uma reflexão crítica do profissional em relação 

ao seu processo de trabalho, assim como a sua forma de se relacionar com a equipe, com o gestor e 

com os usuários. Essa iniciativa também pode gerar novas demandas nos profissionais em diversos 

campos, tais como a incorporação de tecnologias, a exemplo da implantação de acolhimento nas 

USFs. Um curso pode disparar um processo indutor de mudança que não é imediato e que apresenta 

diversos determinantes. Este processo precisa estar associado a outros dispositivos e exige quase 

sempre um tempo de seguimento maior para melhor evidenciar a qualificação do serviço de APS.

Embora o instrumento quantitativo de análise não tenha apontado diferenças significativas 

na qualidade dos serviços de APS, o método qualitativo de investigação evidenciou transformações 

importantes na percepção dos trabalhadores a respeito do seu processo de trabalho, sendo este um 

pressuposto fundamental para desencadear mudanças que qualificam o serviço de saúde32,39.  

Este  estudo  contribuiu  para  reforçar  a  importância  do  investimento  em  processos  de 

formação - a exemplo da modalidade especialização em saúde da família - e Educação Permanente, 

ao tempo em que ratifica que estes investimentos compõem apenas uma parte das ações necessárias 

para  real  transformação de  práticas  de  cuidado  e  de  gestão  voltadas  para  conformação  de  um 

sistema  de  saúde  orientado  a  partir  da  APS.40 Ressalta-se  também  a  importância  do 

desenvolvimento de processos de avaliação dos serviços da APS que possam analisar diferentes 

aspectos,  incluindo  aqueles  relacionados  à  dimensão  subjetiva  dos  trabalhadores,  grande  fator 

impulsionador do trabalho vivo em saúde.41 
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TABELAS

Tabela 1: Perfil sócio-demográfico dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família da amostra

Variáveis

Médicos, 
Enfermeiros
e Cirurgiões 

– dentista 
n=102

Médicos
n = 18

Enfermeiros
n = 44

Cirurgião –
dentista
n = 39

n (%) ou 
média (DP)

n (%) ou 
média (DP)

n (%) ou 
média (DP)

n (%) ou 
média (DP)

Sócio-demográfico
Idade (em anos) 34,82 (9,94) 46,09 (11,00) 31,18 (5,74) 34,06 (9,86)
Cor/raça

Branca 39 (38,2) 5 (27,8) 14 (31,1) 20 (54,1)
Não -branca 61 (59,8) 13 (72,2) 31 (68,9) 17 (45,9)

Formação 
Acadêmica
Tempo de formado 
(em anos) 9,85 (9,63) 20,39 (11,07) 6,11 (4,28) 9,21 (9,97)

Titulação de 
especialista
       Sim 49 (52,1) 14 (77,8) 20 (50) 15 (41,7)
       Não 55 (48,9) 4 (22,2) 20 (50) 21 (58,3)
Especialidade
       Na área de APS* 9 (18,8) 2 (14,3) 5 (25,0) 2 (14,3)
       Saúde 
Pública/Coletiva 18 (37,5) 5 (35,7) 8 (40,0) 5 (35,7)

       Pediatria 3 (6,3) 3 (21,4) - -
       Endodontia 2 (4,2) - - 2 (14,3)
       Outros 9 (33,3) 4(28,6) 7 (35,0) 5 (35,7)
Atuação 
Profissional
Tempo de 
experiência na ESF 
(em anos)

4,22 (2,83) 5,61 (2,50) 4,46 (3,04) 3,34 (2,45)

Tempo de 
experiência na ESF 
na mesma equipe 
(em anos)

2,31 (2,32) 3,26 (2,60) 2,60 (2,62) 1,53 (1,47)

Vínculo de trabalho
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       Estatutário 27 (26,7) 6 (33,3) 15 (33,3) 6 (15,8)
       CLT 12 (11,9) 1 (5,6) 6 (13,3) 5 (13,2)
      Contrato 
temporário 45 (44,6) 9 (50,0) 18 (40,0) 18 (47,4)

      Cooperativa 9 (8,9) 1 (5,6) 4 (8,9) 4 (10,5)
      Outros 8 (7,9) 1 (5,6) 2 (4,4) 5 (13,2)

* Medicina  de  Família  e  Comunidade (residência ou  prova de título), para 
médicos,  ou Enfermagem Comunitária (residência ou especialização),   para 
enfermeiros,  ou  Saúde  da Família (especialização), para todas as categorias.
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Tabela 2: Comparação dos Escores dos Atributos da APS atribuídos pelos profissionais no início e 
término do Curso de Especialização em Saúde da Família

Atributos da APS

Escore (0-10)
Início do Curso de 

Especialização
Média (DP)

Término do Curso 
de Especialização

Média (DP)

Diferença&

Média (DP)
Valor-

p*

     Acessibilidade 3,81 (1,24) 3,72 (1,07) 0,10 (1,14) 0,3727
     Longitudinalidade 6,47 (1,42) 6,65 (1,29) -0,15 (1,37) 0,2769
     Coordenação – Integração 
de Cuidados 6,58 (1,37) 6,66 (1,26) -0,09 (1,49) 0,3721#

     Coordenação – Sistema de 
Informações 8,08 (1,73) 8,27 (1,67) -0,21 (1,66) 0,2511#

     Integralidade – Serviços 
disponíveis 6,71 (1,35) 6,82 (1,27) -0,10 (1,37) 0,4812

     Integralidade – Serviços 
prestados 7,67 (1,62) 7,98 (1,43) -0,30 (1,56) 0,0579#

Escore Essencial 6,55 (0,93) 6,69 (0,75) -0,12 (0,85) 0,1515
     Orientação Familiar 8,26 (1,53) 8,32 (1,62) -0,05 (1,72) 0,7938#

     Orientação Comunitária 6,45 (1,68) 6,87 (1,71) -0,37 (2,12) 0,2068#

Escore Geral 6,76 (0,93) 6,91 (0,77) -0,14 (0,90) 0,1148

& Diferença média (viés) entre as avaliações antes e após o curso de especialização
*Significância estatística pelo teste t para amostras emparelhadas
# Significância estatística pelo teste Wilcoxon para amostras emparelhadas
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                                                            CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  desenvolvimento  do  Curso  de  Especialização  em  Saúde  da  Família  com  Ênfase  na 

Implantação das Linhas de Cuidado, ofertado pela SESAB em parceria com o GHC possibilitou um 

incremento da capacidade de análise crítica do processo de trabalho dos profissionais inseridos nas 

equipes de Saúde da Família. A partir da avaliação qualitativa foi possível perceber mudanças nas 

percepções dos profissionais sobre suas práticas do cuidado. No entanto, o estudo não apresentou 

efetividade para aferição quantitativa do real impacto deste Curso na melhoria da qualidade dos 

serviços prestados. O PCATool, como instrumento utilizado na pesquisa quantitativa, não sinalizou 

uma melhora significativa da qualidade da APS, apresentando um aumento apenas discreto dos 

escores  essencial  e  geral  da  APS  na  percepção  dos  profissionais  da  ESF  que  fizeram  a 

especialização.

No contexto atual das políticas de saúde do país, com grande discussão sobre a importância 

de maiores investimentos na oferta de cursos de especialização em saúde da família, aponta-se a 

necessidade  da  realização  de  mais  estudos  avaliativos  sobre  o  impacto  destes  cursos  na  APS. 

Destaca-se  também  a  necessidade  de  realização  de  estudos  comparativos  entre  as  diversas 

estratégias e modalidades de cursos de especialização adotados, a exemplo de cursos na modalidade 

à distância em comparação com a modalidade presencial. 

Um outro aspecto que também merece uma maior investigação por não haver relatos na 

literatura é a diferença entre cursos na modalidade residência (Residência  Multiprofissional em 

Saúde da Família ou Residência em Medicina de Familia e Comunidade) e os cursos na modalidade 

especialização. Considerando a extensa carga horária da residência e sua ênfase na aprendizagem 

em serviço, há hipótese de que a primeira tenha uma contribuição mais efetiva para qualificação da 

APS. No entanto, não há estudos brasileiros publicados com este tipo de estudo.

Este  estudo  contribuiu  para  reforçar  a  importância  do  investimento  em  processos  de 

formação  -  a  exemplo  da  modalidade  especialização  em  saúde  da  família  -  e  em  Educação 

Permanente,  ao tempo em que ratifica que estes investimentos compõem apenas uma parte das 

ações  necessárias  para  real  transformação  das  práticas  de  cuidado  e  de  gestão  voltadas  para 
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conformação de um sistema de saúde orientado a partir da APS.
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65



Anexo 1– Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2 - Instrumento PCATool para os profissionais

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia

QUESTIONÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA

INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

IA1. Data de aplicação do questionário:|__|__|  / |__|__| /  |__|__|__|__|

IA2.Município:_______________________________ IA3.UF:________

DADOS GERAIS

DG1. Qual o seu nome completo:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|

DG2.Sexo:       |__| Masculino       |__| Feminino

DG3. Data de Nascimento: |__|__|  / |__|__| /  |__|__|__|__|

DG4. Qual você diria que é a cor de sua pele?

|__| Negra     |__| Branca   |__| Amarela      |__| Parda   |__| Indigena

FORMAÇÃO

FO1. Qual a sua profissão? 

|__| Cirurgião-dentista        |__| Enfermeiro(a)          |__| Médico(a)  |__| Outra. Qual?
______________________

FO2. Instituição de Formação da Graduação:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__| Instituição Pública      |__| Instituição Privada

FO3. Ano de conclusão da graduação: |__|__|__|__|

FO4. Pós-graduação anterior:

|__| Não (pule para PP1)
|__| Sim (aponte nas questões F05 a F07)
|__| Em andamento, ainda não concluida (aponte nas questões F05 a F07)

FO5. Quais especializações? Qual ano de conclusão?
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1. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Ano: |__|__|__|__|

2. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Ano: |__|__|__|__|

3.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Ano: |__|__|__|__|

FO6. Mestrado? Em qual área?

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Ano: |__|__|__|__|

FO7. Doutorado? Em qual área?

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Ano: |__|__|__|__|

FO7. Residência? Em qual área?

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Ano: |__|__|__|__|

PERFIL E ATUAÇÃO PROFISSIONAL

PP1. Qual o mês e ano em que ingressou pela primeira vez na Estratégia de Saúde da Família 
(independente do município ou unidade em que trabalha atualmente)?

|__|__| /  |__|__|__|__|

PP2. Desde que mês e ano atua no atual município na Estratégia de Saúde da Família?

|__|__| /  |__|__|__|__|

PP3. Desde que mês e ano atua na atual Unidade de Saúde da Família?

|__|__| /  |__|__|__|__|

PP4. Você já participou de treinamento introdutório?   |__| Não      |__| Sim

PP5. Você é o coordenador da sua unidade?  |__| Não      |__| Sim

PP6. A sua USF possui quantas equipes:  |__| 1      |__| 2     |__| 3   |__| 4     |__| 5

PP7. Qual o tipo de seu vínculo empregatício no município:

|__| Estatutário     |__| CLT   |__| Contrato Temporário    |__| Cooperativa   |__| Outro:______________

PP8. Em quantos locais você trabalha fora da Estratégia de Saúde da Família:

|__| 0     |__| 1   |__| 2     |__| 3  |__| 4     |__| 5

PP9. Quantas horas você trabalha por semana, levando em consideração todos os seus locais de trabalho:

|__|__| horas por semana
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PP10. Favor estimar qual o número de consultas por semana que você atende na Unidade de Saúde da 
Família:    

|__|__|__| consultas por semana

PP11. Qual porcentagem de consultas na USF são agendadas (consultas planejadas e marcadas com 
antecedência de dias/semanas/ou meses)?

|__|__| % das consultas são agendadas

1. PRIMEIRO CONTATO - ACESSO

Por favor, indique a melhor opção: Com 
certeza, 
sim

Provavel
mente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não 
sei/não 
lembro

C1. Seu serviço de saúde está aberto sábado ou 
domingo? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

C2. Seu serviço de saúde está aberto, pelo menos em 
alguns dias da semana até as 20 hs? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

C3. Quando seu serviço de saúde está aberto e algum 
paciente adoece, alguém do seu serviço o atenderia no 
mesmo dia?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

C4. Quando o serviço de saúde está aberto, os 
pacientes conseguem aconselhamento rápido pelo
telefone quando julgam ser necessário?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

C5. Quando seu serviço de saúde está fechado existe 
um número de telefone para o qual os pacientes possam 
ligar quando adoecem?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

C6. Quando seu serviço de saúde está fechado aos 
sábados e domingos e algum paciente seu fica doente, 
alguém do seu serviço poderia atendê-lo naquele dia?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

C7 Quando seu serviço de saúde está fechado à noite e 
algum paciente adoece, alguém de seu serviço poderia 
atendê-lo naquela noite?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

C8. É fácil para um paciente conseguir marcar hora 
para uma consulta de revisão de saúde (check-up) no 
seu serviço de saúde?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

C9. Na média, os pacientes têm de esperar mais de 30 
minutos para serem atendidos pelo médico ou
pela enfermeira (sem contar a triagem ou o acolhimento) 
?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

2. ATENDIMENTO CONTINUADO

Por favor, indique a melhor opção: Com 
certeza, 
sim

Provavel
mente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não 
sei/não 
lembro

D1.No seu serviço de saúde, os pacientes são sempre 
atendidos pelo mesmo médico/enfermeira ? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|
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D2. Você consegue entender as perguntas que seus 
pacientes lhe fazem? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

D3. Você acha que seus pacientes entendem o quê 
você diz ou pergunta a eles? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

D4. Se os pacientes tem uma pergunta, podem 
telefonar e falar com o médico ou enfermeira que os
conhece melhor?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

D5. Você acha que dá aos pacientes tempo suficiente 
para discutirem seus problemas ou preocupações? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

D6. Você acha que seus pacientes se sentem 
confortáveis ao lhe contar suas preocupações ou 
problemas?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

D7. Você acha que conhece "muito bem" os pacientes 
de seu serviço de saúde? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

D8. Você sabe quem mora com cada um de seus 
pacientes? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

D9. Você acha que entende quais problemas são os 
mais importantes para os pacientes que você atende? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

D10. Você acha que conhece o histórico médico 
completo de cada paciente? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

D11. Você acha que sabe qual o trabalho ou emprego 
de cada paciente? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

D12. Você teria conhecimento caso seus pacientes não 
conseguissem as medicações receitadas ou tivessem 
dificuldades de pagar por elas?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

D13. Você sabe todos os medicamentos que seus 
pacientes estão tomando? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

3. COORDENAÇÂO

Por favor, indique a melhor opção: Com 
certeza, 
sim

Provavel
mente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não 
sei/não 
lembro

E1. O serviço de saúde em que você trabalha comunica 
ou entrega todos os resultados dos exames laboratoriais 
aos seus pacientes?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

E2. Você tem conhecimento de todas as consultas que 
seus pacientes fazem a especialistas ou serviços 
especializados?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

E3. Quando seus pacientes necessitam um 
encaminhamento, você discute com os pacientes sobre 
diferentes serviços onde eles poderiam ser atendidos?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

E4. Alguém de seu serviço de saúde ajuda o paciente a 
marcar a consulta encaminhada? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

E5. Quando seus pacientes são encaminhados, você 
lhes fornece informação escrita para levar ao
especialista?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|
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E6. Você recebe do especialista ou serviço 
especializado informações úteis sobre o paciente
encaminhado?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

E7. Após a consulta com o especialista ou serviço 
especializado, você fala com seu paciente sobre os
resultados desta consulta?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

4. COORDENAÇÃO (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES)

Por favor, indique a melhor opção: Com 
certeza, 
sim

Provavel
mente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não 
sei/não 
lembro

F1.Você solicita aos pacientes que tragam seus 
registros médicos recebidos no passado (ex.: boletins de 
atendimento de emergência ou nota de alta hospitalar) ?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

F2. Você permitiria aos pacientes examinar seus 
prontuários médicos se assim quisessem? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

F3. Os prontuários médicos estão disponíveis quando 
você atende os pacientes? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

Você usa os seguintes métodos para assegurar que 
os serviços indicados estão sendo fornecidos?

Com 
certeza, 
sim

Provavel
mente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não 
lembro

F4. Fluxogramas dos resultados dos exames 
laboratoriais 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

F5. "Guidelines"/protocolos impressos junto aos 
prontuários dos pacientes 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

F6. Auditorias periódicas dos prontuários médicos 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

F7. Listas de problemas nos prontuários dos pacientes 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

F8. Listas de medicamentos em uso nos prontuários 
dos pacientes 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

F9. Outros (Favor especificar) __________________________________________
_____________________

5.INTEGRALIDADE (SERVIÇOS DISPONÍVEIS)

Se um paciente tem necessidade de qualquer dos 
seguintes serviços poderia obtê-los in loco no seu 
serviço de saúde?

Com 
certeza, 
sim

Provavel
mente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não 
sei/não 
lembro

G1. Aconselhamento  nutricional 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G2. Imunizações 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G3. Verificação das famílias que podem participar de 
algum programa ou benefício da assistência social 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G4. Exame dentário 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|
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G5. Tratamento dentário 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G6. Planejamento familiar ou metódos anticoncepcionais 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G7. Aconselhamento ou tratamento para o uso 
prejudicial de drogas (lícitas ou ilícitas) 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G8. Aconselhamento para problemas de saúde mental 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G9. Sutura de um corte que necessite de pontos 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G10. Aconselhamento e solicitação de teste anti-HIV 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G11. Identificação (Algum tipo de avaliação) de 
problemas auditivos 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G12. Identificação (Algum tipo de avaliação) de 
problemas visuais? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G13. Colocação de tala para tornozelo torcido 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G14. Remoção de verrugas 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G15. Exame preventivo para câncer de colo do útero 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G16. Aconselhamento sobre como parar de fumar 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G17. Cuidados pré-natais 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G18. Remoção de unha encravada 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G19. Orientações de cuidados em saúde caso o 
paciente fique incapacitado e não possa tomar decisões 
(ex.: coma)

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G20. Aconselhamento sobre as mudanças que 
acontecem com o envelhecimento (ex: diminuição
da memória, risco de cair) 

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G21. Orientações sobre cuidados no domicílio para 
alguém da família do paciente como curativos, troca de 
sondas, banho na cama

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

G22. Inclusão em programa de suplementação de leite e 
alimentos 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

6.INTEGRALIDADE (SERVIÇOS PRESTADOS)

Os seguintes assuntos são discutidos com o paciente? Com 
certeza, 
sim

Provavel
mente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não 
sei/não 
lembro

H1. Alimentos saudáveis ou sono adequado 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H2. Segurança no lar, como armazenagem segura de 
medicamentos 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H3. Uso de cintos de segurança 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H4. Abordagem de conflitos familiares 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H5. Aconselhamento sobre exercícios físicos 
apropriados 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H6. Níveis de colesterol 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|
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H7. Medicações em uso 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H8. Exposição a substâncias nocivas em casa, no 
trabalho ou na vizinhança 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H9. Disponibilidade, armazenamento e segurança de 
armas de fogo 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H10. Prevenção de queimaduras por água quente 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H11. Prevenção de quedas 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H12. Prevenção de osteoporose em mulheres 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H13. Cuidado de problemas comuns relativos a 
menstruação ou a menopausa 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H14. Maneiras de lidar com os problemas de 
comportamento das crianças 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H15. Mudanças do crescimento e desenvolvimento da 
criança esperadas para cada faixa etária 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H16. Tópicos de segurança para crianças menores de 6 
anos: ensiná-las a atravessar a rua em segurança e uso 
de assentos de segurança para
crianças nos carros.

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H17. Tópicos de segurança para crianças entre 6 e 12 
anos de idade: manter distância das armas, uso de 
cintos de segurança e capacetes para ciclistas.

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

H18. Tópicos de segurança para crianças acima de 12 
anos: sexo seguro, dizer não às drogas, não beber e 
dirigir

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

7. ENFOQUE NA FAMÍLIA

Por favor, indique a melhor opção: Com 
certeza, 
sim

Provavel
mente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não 
sei/não 
lembro

I1. Você ou alguém do seu serviço de
saúde pergunta aos pacientes quais
suas idéias e opiniões ao planejar o
tratamento e cuidado do paciente ou
membro da família?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

I2. Você ou alguém do seu serviço de
saúde pergunta sobre doenças e
problemas de saúde que possam
ocorrer nas famílias dos pacientes?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

I3. Você ou alguém do seu serviço de
saúde está disposto e capaz de
atender membros da família dos
pacientes para discutir um problema
de saúde ou familiar?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

Os seguintes itens são incluídos como parte
rotineira de sua avaliação de saúde?

Com 
certeza, 
sim

Provavelm
ente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não 
sei/não 
lembro

I4. Uso de genogramas e/ou outros 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|
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instrumentos de avaliação do
funcionamento familiar

I5. Discussão sobre fatores de risco
familiares, ex. genéticos 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

I6. Discussão sobre recursos econômicos
da família dos pacientes 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

I7. Discussão sobre fatores de risco sociais, ex. perda 
de emprego 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

I8. Discussão sobre condições de vida,
ex. refrigerador em condições de
funcionamento

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

I9. Discussão sobre estado de saúde de
outros membros da família 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

I10.  Discussão sobre as funções parentais 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

I11. Avaliação de sinais de abuso infantil 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

I12. Avaliação de sinais de crise familiar 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

I13. Avaliação do impacto da saúde do
paciente sobre o funcionamento da
família

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

I14. Avaliação do nível de
desenvolvimento familiar 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

8.ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA

Por favor, indique a melhor opção: Com 
certeza, 
sim

Provavel
mente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não 
sei/não 
lembro

J1. Você ou alguém do seu serviço de saúde faz visitas 
domiciliares ? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J2. Você crê que seu serviço de saúde tem 
conhecimento adequado dos problemas de saúde da 
comunidade que atende?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J3. Seu serviço de saúde obtém opiniões de usuários 
que possam ajudar no fornecimento de melhores 
cuidados de saúde?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J4. Seu serviço de saúde pode adaptar serviços ou 
programas de saúde em resposta a problemas 
específicos de saúde da comunidade?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

Seu serviço de saúde usa os seguintes tipos de dados 
para determinar que programas/serviços são 
necessários à comunidade que atende?

Com 
certeza, 
sim

Provavel
mente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não 
sei/não 
lembro

J5. Informações de mortalidade (dados sobre óbitos) 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J6. Dados de doenças de notificação compulsória (ex., 
DSTs, TB) 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|
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J7. Taxas de imunização da comunidade  4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J8. Dados secundários sobre saúde e riscos 
ocupacionais 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J9. Informações clínicas do próprio serviço (nº de 
gestantes, nº de pacientes hipertensos, nº de pacientes 
c/ TB)

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J10. Outros (Favor especificar) ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Seu serviço de saúde usa os seguintes métodos para 
monitorar e/ou avaliar a efetividade dos 
serviços/programas?

Com 
certeza, 
sim

Provavel
mente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não 
sei/não 
lembro

J11.  Pesquisas com os seus pacientes 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J12. Pesquisas na sua comunidade 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J13. “Feedback" (retorno das informações) de 
organizações comunitárias ou conselhos gestores de 
saúde

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J14. "Feedback" (retorno das informações) da equipe de 
saúde 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J15. Análise de dados de saúde locais ou estatísticas 
vitais 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J16. Avaliações sistemáticas de seus programas e 
serviços prestados 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J17. Atuação dos Agentes Comunitários de Saúde 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J18. Presença de usuários no Conselho Gestor ou 
Conselho Distrital de Saúde 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J19. Outros (Favor especificar): ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Seu serviço de saúde utiliza alguma das seguintes 
atividades para alcançar as populações da comunidade 
que atende?

Com 
certeza, 
sim

Provavel
mente,
sim

Provavel
mente,
não

Com
certeza,
não

Não 
sei/não 
lembro

J20. Atuar em rede com agências estatais e locais 
envolvidas com grupos culturalmente diversos 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J21. Vínculos com serviços/organizações religiosas 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J22. Envolvimento com associações de 
moradores/lideranças comunitárias 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J23. Agentes comunitários ou membros do conselho 
gestor/conselho distrital de saúde 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

J24. Outros (Favor especificar): ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

9.COMPETÊNCIA CULTURAL

Por favor, indique a melhor opção: Com Provavel Provavel Com Não 
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certeza, 
sim

mente,
sim

mente,
não

certeza,
não

sei/não 
lembro

K1. Se necessário você leva em consideração as 
crenças familiares sobre cuidados de saúde ou uso de 
76medicina tradicional/popular, tais como 
ervas/medicamentos caseiros?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

K2. Se necessário você considera o pedido de uma 
família para usar tratamentos complementares, tais
como homeopatia ou acupuntura?

4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

Seu serviço de saúde usa algum dos seguintes métodos 
para abordar a diversidade cultural de sua população? 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

K3. Treinamento da equipe por instrutores externos 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

K4. Treinamento em serviço apresentado pela própria 
equipe 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

K5. Uso de materiais/panfletos culturalmente sensíveis 
(cartazes, linguagem apropriada, costumes religiosos) 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

K6. Equipe refletindo a diversidade cultural da 
população atendida 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

K7. Planejamento de serviços que reflitam diversidade 
cultural 4|__| 3|__| 2|__| 1|__| 9|__|

K8. Outros (Favor especificar): __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Avaliação da efetividade de um curso de especialização em saúde da família 

para qualificação da Atenção Primária à Saúde no estado da Bahia

Esta  pesquisa irá  avaliar  a efetividade do curso de especialização em saúde da família,  ofertado pela 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB,  em parceria com o Grupo Hospitalar Conceição e 

Ministério da Saúde, para qualificação da atenção primária à saúde no estado da Bahia.

A pesquisa está sendo desenvolvida por  um mestrando do Mestrado Profissional  em Epidemiologia  da 

UFRGS.  Farão  parte  do estudo  todos  os  profissionais  da  saúde  da  família  matriculados  no  Curso  de 

Especialização em Saúde da Família com ênfase na Implantação de Linhas de Cuidado, além de todos os 

gestores municipais matriculados no Curso de Especialização em Gestão da Atenção Básica com ênfase na 

Implantação de Linhas de Cuidado, ambos ofertados pela SESAB, e que aceitarem livremente participar da 

pesquisa, após leitura, aceitação e assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Sua participação nesta pesquisa compreenderá responder a um questionário para avaliar a qualidade da 

atenção ofertada na unidade de saúde da família de sua atuação. Este questionário tem por base o Primary 

Care Assessment Tool – PCATool, desenvolvido pela pesquisadora Barbara Starfield da Universidade de 

Johns Hopkins e traduzido e validado no Brasil pelo pesquisador Erno Harzheim e sua equipe da UFRGS.

Ressaltamos que a concordância ou não em participar da pesquisa em nada irá alterar a sua participação e 

desempenho no Curso de Especialização.

Para fins de pesquisa, os pesquisadores garantem que seu nome será preservado e que nenhum dado 

sobre sua pessoa será divulgado. Todas as informações fornecidas são estritamente sigilosas. A análise dos 

dados  será feita  sem os  nomes,  apenas utilizando os códigos numéricos.  A divulgação  dos  dados  da 

pesquisa será feita com base no conjunto e não com informações individuais. Da mesma forma, nenhuma 

informação individual será repassada para outras instituições ou pessoas.

Eu  __________________________________________________  concordo  em  participar  da  pesquisa 

“Avaliação da efetividade de um curso de especialização em saúde da família para qualificação da Atenção 

Primária à Saúde no estado da Bahia”, respondendo as perguntas do presente questionário. Fui informado 

dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada. Recebi informação a respeito do método que 

será utilizado. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão 

se assim eu desejar.  Fui  igualmente informado da garantia de receber resposta a  qualquer dúvida,  da 

liberdade de tirar meu consentimento, a qualquer momento, e da garantia de que não serei identificado 

quando da divulgação dos resultados e de que as informações obtidas serão utilizadas apenas para fins 

cientificos vinculados ao presente projeto de pesquisa.

Salvador, _______/_________/____________

Nome: ___________________________________. Assinatura:_____________________________

Pesquisador:______________________________. Assinatura:_____________________________

Pesquisador responsável: Ricardo Heinzelmann, SESAB/DAB - UFRGS. Telefone: (71) 3115-4198
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TABELAS

Tabela 1: Perfil sócio-demográfico dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família da amostra

Variáveis

Médicos, 
Enfermeiros
e Cirurgiões 

– dentista 
n=102

Médicos
n = 18

Enfermeiros
n = 44

Cirurgião –
dentista
n = 39

n (%) ou 
média (DP)

n (%) ou 
média (DP)

n (%) ou 
média (DP)

n (%) ou 
média (DP)

Sócio-demográfico
Idade (em anos) 34,82 (9,94) 46,09 (11,00) 31,18 (5,74) 34,06 (9,86)
Cor/raça

Branca 39 (38,2) 5 (27,8) 14 (31,1) 20 (54,1)
Não -branca 61 (59,8) 13 (72,2) 31 (68,9) 17 (45,9)

Formação 
Acadêmica
Tempo de formado 
(em anos) 9,85 (9,63) 20,39 (11,07) 6,11 (4,28) 9,21 (9,97)

Titulação de 
especialista
       Sim 49 (52,1) 14 (77,8) 20 (50) 15 (41,7)
       Não 55 (48,9) 4 (22,2) 20 (50) 21 (58,3)
Especialidade
       Na área de APS* 9 (18,8) 2 (14,3) 5 (25,0) 2 (14,3)
       Saúde 
Pública/Coletiva 18 (37,5) 5 (35,7) 8 (40,0) 5 (35,7)

       Pediatria 3 (6,3) 3 (21,4) - -
       Endodontia 2 (4,2) - - 2 (14,3)
       Outros 9 (33,3) 4(28,6) 7 (35,0) 5 (35,7)
Atuação 
Profissional
Tempo de 
experiência na ESF 
(em anos)

4,22 (2,83) 5,61 (2,50) 4,46 (3,04) 3,34 (2,45)

Tempo de 
experiência na ESF 
na mesma equipe 
(em anos)

2,31 (2,32) 3,26 (2,60) 2,60 (2,62) 1,53 (1,47)
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Vínculo de trabalho
       Estatutário 27 (26,7) 6 (33,3) 15 (33,3) 6 (15,8)
       CLT 12 (11,9) 1 (5,6) 6 (13,3) 5 (13,2)
      Contrato 
temporário 45 (44,6) 9 (50,0) 18 (40,0) 18 (47,4)

      Cooperativa 9 (8,9) 1 (5,6) 4 (8,9) 4 (10,5)
      Outros 8 (7,9) 1 (5,6) 2 (4,4) 5 (13,2)

* Medicina  de  Família  e  Comunidade (residência ou  prova de título), para 
médicos,  ou Enfermagem Comunitária (residência ou especialização),   para 
enfermeiros,  ou  Saúde  da Família (especialização), para todas as categorias.
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Tabela 2: Comparação dos Escores dos Atributos da APS atribuídos pelos profissionais no início e 
término do Curso de Especialização em Saúde da Família

Atributos da APS

Escore (0-10)
Início do Curso de 

Especialização
Média (DP)

Término do Curso 
de Especialização

Média (DP)

Diferença&

Média (DP)
Valor-

p*

     Acessibilidade 3,81 (1,24) 3,72 (1,07) 0,10 (1,14) 0,3727
     Longitudinalidade 6,47 (1,42) 6,65 (1,29) -0,15 (1,37) 0,2769
     Coordenação – Integração 
de Cuidados 6,58 (1,37) 6,66 (1,26) -0,09 (1,49) 0,3721#

     Coordenação – Sistema de 
Informações 8,08 (1,73) 8,27 (1,67) -0,21 (1,66) 0,2511#

     Integralidade – Serviços 
disponíveis 6,71 (1,35) 6,82 (1,27) -0,10 (1,37) 0,4812

     Integralidade – Serviços 
prestados 7,67 (1,62) 7,98 (1,43) -0,30 (1,56) 0,0579#

Escore Essencial 6,55 (0,93) 6,69 (0,75) -0,12 (0,85) 0,1515
     Orientação Familiar 8,26 (1,53) 8,32 (1,62) -0,05 (1,72) 0,7938#

     Orientação Comunitária 6,45 (1,68) 6,87 (1,71) -0,37 (2,12) 0,2068#

Escore Geral 6,76 (0,93) 6,91 (0,77) -0,14 (0,90) 0,1148

& Diferença média (viés) entre as avaliações antes e após o curso de especialização
*Significância estatística pelo teste t para amostras emparelhadas
# Significância estatística pelo teste Wilcoxon para amostras emparelhadas
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