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RESUMO 

 

Introdução: a Atenção Primária à Saúde é considerada o centro do sistema de saúde brasileiro, 

com alto potencial para resolução das necessidades de saúde da população. Dada sua 

importância, torna-se relevante seu monitoramento e avaliação. Objetivo: avaliar a presença e 

a extensão dos atributos da Atenção Primária à Saúde na perspectiva dos profissionais. 

Métodos: trata-se de um estudo transversal de caráter avaliativo, realizado em 62 Unidades de 

Atenção Primária à Saúde do município de Juiz de Fora, Minas Gerais, no período de março 

de 2018 à fevereiro de 2019. Os dados foram coletados por meio da autoaplicação do 

instrumento de avaliação da atenção primária - Primary Care Assessment Tool Brasil, versão 

profissionais. Participaram do estudo 540 profissionais, sendo 52 médicos, 85 enfermeiros, 92 

técnicos de enfermagem e 311 agentes comunitários de saúde. O banco de dados foi criado no 

software Epi-Info versão 7.2.2 e a análise estatística realizada no software Statistical Package 

for the Social Sciences for Windows 22 (SPSS).  Foram atribuídos escores geral, essencial e 

derivado e escores para cada atributo (acessibilidade, longitudinalidade, coordenação, 

integralidade, orientação familiar e orientação comunitária). Os escores médios iguais ou 

maiores que 6,6 indicam alta orientação do serviço para os atributos. Resultados: o escore 

geral indicou baixa orientação do serviço na perspectiva dos profissionais. Os atributos 

essenciais longitudinalidade, coordenação (sistemas de informação) e integralidade (serviços 

disponíveis) e, os atributos derivados (orientação familiar e orientação comunitária) 

apresentaram alta orientação. A comparação dos escores por categoria profissional não 

identificou diferença significativa. Com relação as modalidades de serviços, as eSF 

apresentaram escores significativamente maiores nos atributos longitudinalidade, 

integralidade de serviços prestados e orientação familiar. Na comparação entre as regiões, a 

área rural apresentou melhor orientação para os atributos acessibilidade, coordenação 

(integração de cuidados/sistemas de informação) e escores essencial e geral.  O tempo de 

trabalho dos profissionais se associou positivamente ao atributo longitudinalidade, e a 

presença de especialização e residência em saúde da família se associaram positivamente aos 

atributos longitudinalidade e coordenação (integração de cuidados). Conclusão: o estudo 

identificou a presença e extensão dos atributos, apontou fragilidades, potencialidades e 

possibilidades para o serviço, tanto a nível organizacional, quanto do processo de trabalho dos 

profissionais, visando atendimento qualificado das necessidades de saúde da população local. 

Destaca-se o papel do profissional enfermeiro, cuja função está atrelada a gerência da maior 

parte das unidades de saúde, e portanto, reconhecido como profissional com alto potencial 



 

 

para coordenar e influenciar a operacionalização dos atributos no cotidiano dos serviços. 

Trouxe impacto tecnológico e econômico por apresentar contribuições para o aprimoramento 

do serviço local e impacto social e profissional por identificar que a formação voltada para o 

atendimento primário à saúde e a permanência dos profissionais na equipe se associam a 

melhores resultados. E ainda, identificou a importância de avaliação permanente do serviço, 

sugerindo novos estudos. Recomenda-se o monitoramento dos atributos no serviço primário 

de Juiz de Fora mediante autoaplicação do PCATool. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Avaliação em Saúde. Pesquisa sobre Serviços de 

Saúde. Qualificação Profissional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Primary Health Care is considered the center of the Brazilian health system, 

with high potential for solving the health needs of the population. Given its importance, its 

monitoring and evaluation becomes relevant. Objective: To evaluate the presence and 

extension of attributes of Primary Health Care from the perspective of professionals. 

Methods: This is an evaluative cross-sectional study conducted in 62 Primary Health Care 

Units in the city of Juiz de Fora, Minas Gerais, from March 2018 to February 2019. Data were 

collected by means of self-application of the primary care assessment tool - Primary Care 

Assessment Tool Brazil, professional version. The study included 540 professionals, 52 

doctors, 85 nurses, 92 nursing technicians and 311 community health agents. The database 

was created using Epi-Info version 7.2.2 software and statistical analysis was performed using 

the Statistical Package for Social Sciences for Windows 22 (SPSS) software. General, 

essential and derived scores and scores were assigned to each attribute (accessibility, 

longitudinality, coordination, completeness, family orientation and community orientation). 

Mean scores equal to or greater than 6.6 indicate high service orientation for attributes. 

Results: the overall score indicated low service orientation from the perspective of 

professionals. The essential attributes longitudinality, coordination (information systems) and 

completeness (available services) and the derived attributes (family orientation and 

community orientation) were highly oriented. The comparison of the scores by professional 

category did not identify significant difference. Regarding the modalities of services, the 

FSEs presented significantly higher scores in the attributes longitudinality, 

comprehensiveness of services provided and family orientation. In the comparison between 

regions, the rural area presented better orientation for the attributes accessibility, coordination 

(integration of care / information systems) and essential and general scores. The working time 

of professionals was positively associated with the longitudinality attribute, and the presence 

of specialization and family health residency were positively associated with the 

longitudinality and coordination (care integration) attributes. Conclusion: the study identified 

the presence and extension of attributes, pointed out weaknesses, potentialities and 

possibilities for the service, both at the organizational level, and the work process of 

professionals, aiming at qualified attendance to the health needs of the local population. We 

highlight the role of the professional nurse, whose role is linked to the management of most 

health units, and therefore recognized as a professional with high potential to coordinate and 

influence the operationalization of attributes in the daily routine of services. It brought a 



 

 

technological and economic impact by presenting contributions to the improvement of local 

service and social and professional impact by identifying that training focused on primary 

health care and the permanence of professionals in the team are associated with better results. 

It also identified the importance of permanent evaluation of the service, suggesting further 

studies. It is recommended to monitor the attributes in the primary service of Juiz de Fora by 

self-application of PCATool. 

 

Keywords: Primary Health Care. Health Evaluation. Health Services Research. professional 

qualification. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

O SUS (Sistema Único de Saúde) está organizado em um modelo denominado Redes 

de Atenção à Saúde (RAS), instituída como estratégia de consolidação dos seus princípios de 

Universalidade, Equidade e Integralidade (BRASIL, 2012a). Em que, os serviços e ações de 

saúde estão integrados entre si, tendo a Atenção Primária à Saúde (APS)1 como coordenadora 

dos cuidados (BRASIL, 2017a). É considerada, portanto, a base do sistema de saúde e 

determinante das ações dos demais pontos de atenção (STARFIELD, 2002). 

Na perspectiva da rede, a APS assume o papel de primeiro ponto de atenção e contato 

preferencial da população com os serviços de saúde, e responsável por dar continuidade ao 

cuidado (BRASIL, 2017a). É um modelo assistencial baseado nas necessidades de saúde da 

população, com princípios e características próprias, capazes de fornecer ações de prevenção 

e manutenção da saúde, considerando o contexto social e cultural, em razão da sua 

proximidade com a comunidade (STARFIELD, 2002). 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada no ano de 2006 e revisada 

em 2011 e 2017, reforça a função da APS como ordenadora e coordenadora das ações de 

saúde, destacando que estas devem ser desenvolvidas a partir da identificação das 

necessidades da população adscrita e de forma multidisciplinar. Reconhece duas modalidades 

de organização da APS: eAB (equipe de Atenção Básica) e eSF (equipe de Saúde da Família) 

(BRASIL, 2017a).  

Destaca-se o papel das eSF, que em consonância com os princípios do SUS, é 

entendida como um modelo capaz de reorientar o sistema de saúde (FERTONANI et al., 

2015; OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). Caracteriza-se por uma “atenção focada na unidade 

familiar e construída operacionalmente na esfera comunitária” (ALENCAR et al., 2014, 

p.354), e considerada prioritária para consolidação da APS no país (BRASIL, 2017a). O 

processo de expansão desta modalidade de atenção vem demostrando resultados positivos, 

com associação significativa na redução das Internações por Condições Sensíveis à Atenção 

Primária (ICSAP) (PINTO JUNIOR, et al., 2018). 

Em outubro de 2018, foi realizada a Conferência Global sobre Atenção Primária à 

Saúde, que originou a Declaração de Astana e reafirma a importância de fortalecimento da 

                                                 
1 Optou-se utilizar o termo Atenção Primária à Saúde (APS) ao invés de Atenção Básica, pois os 

mesmos são considerados equivalentes pela Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2017a). 

Além disso, é o termo mais comumente utilizado no mundo (GIOVANELLA, 2018).  
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APS para os sistemas de saúde, configurando-a como meio mais efetivo para a melhoria das 

condições de saúde da população (WHO, 2018). 

E dentre os meios que podem ser utilizados para melhoria das ações de saúde, 

encontra-se a avaliação dos serviços, principalmente quando o assunto é maior resolutividade 

da APS, considerando que é definida como a base dos serviços de saúde e indispensável na 

organização da rede (CARNEIRO et al., 2014; MAIA, 2017). As práticas avaliativas 

desempenham importante papel pois são capazes de fornecer indicativos dos aspectos que 

precisam ser melhorados no serviço, auxiliam no monitoramento e avaliação de ações e 

programas ( LIMA et al., 2018; MAYER et al., 2015), e vão subsidiar a tomada de decisão 

sobre as políticas públicas (LIMA et al., 2018; NICOLA; PELEGRINI, 2018) e a qualificação 

do processo de trabalho dos profissionais (CARNEIRO et al., 2014; NICOLA; PELEGRINI, 

2018). Ademais, a mensuração do desempenho da APS  está entre as dez prioridades globais 

de pesquisa na atenção primária (O’NEIL et al., 2018).  

Nesse contexto, o MS vem desenvolvendo instrumentos e programas com o objetivo 

de avaliar a APS, como a Avaliação para Melhoria da Qualidade da ESF (AMQ) 

(CARNEIRO et al., 2014), o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ – AB) e a validação do Primary Care Assessment Tool (PCATool-

Brasil) (BRASIL, 2015b; BRASIL, 2010a).  

Um estudo de revisão integrativa que buscou analisar a produção científica brasileira 

sobre avalição da APS entre 2010 e 2016, identificou que dos 15 artigos publicados, sete 

utilizaram o PCATool-Brasil (NICOLA; PELEGRINI, 2018), constituindo-o como principal 

instrumento para avaliar e auxiliar na melhoria da qualidade dos serviços primários de saúde 

(TURCI, LIMA-COSTA, MACINKO, 2015). O instrumento é considerado adequado para 

avaliação do grau de orientação dos serviços, por avaliar características estruturais e 

processuais em consonância com a realidade local, o que permite a implementação de 

intervenções direcionadas ao contexto em questão (FRANK et al., 2015; SANTOS et al., 

2017).2  

Diante das considerações, em termos de avaliação da APS, sustentado por uma 

proposta de Bárbara Starfield (2002) e adotada pelo Ministério da Saúde (MS), torna-se 

possível verificar a efetividade e qualidade da atenção primária ofertada à população a partir 

                                                 
2 No Brasil, o PCATool (Primary Care Assesment Tool) é o instrumento mais utilizado para avaliação 

da APS (D’AVILA et al., 2017; GOMES; FRACOLLI, 2018; FRACOLLI et al., 2014; PRATES et 

al., 2017) e foi validado por uma equipe do MS, que no ano de 2010 lançou o manual do Instrumento 

de Avaliação da APS (PCATool – Brasil), difundindo sua utilização (BRASIL, 2010a). 
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da análise de seus atributos, sendo o serviço considerado provedor de cuidados primários em 

saúde quando atua de acordo com estes atributos, definidos essenciais: acesso de primeiro 

contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. E derivados: centralização na família, 

competência cultural e orientação para a comunidade (BRASIL, 2010a; STARFIELD, 2002). 

A mensuração dos atributos é essencial para avaliação da APS (STARFIELD, 2002). 

Sua quantificação permite analisar as condições do serviço, bem como o alcance e o impacto 

de suas ações, identificando potencialidades e aspectos e características que precisam ser 

trabalhadas em sua dimensão estrutural e de processos, configurando-se inclusive como 

instrumento de gestão, capaz de nortear o planejamento e elaboração de intervenções 

(BRASIL, 2010a). Além disso, evidências comprovam que os sistemas de saúde alicerçados 

na APS são eficientes e produzem melhores resultados quando orientados por estes atributos 

(MENDES, 2015; OPAS, 2011), propiciando a redução de gastos com a saúde, das 

internações por condições sensíveis a atenção ambulatorial e dos atendimentos de urgência e 

emergência, asseguram maior satisfação da população e igualdade de acesso (OPAS, 2011).  

No Brasil, grande parte dos estudos vem demostrando alta orientação dos serviços 

para os atributos da APS, assinalando o atributo acessibilidade como característica dos 

serviços que apresenta maior dificuldade de consolidação e operacionalização (BATISTA et 

al., 2016; GOMES; FRACOLLI, 2018; PENSO et al., 2017; PRATES et al., 2017; SANTOS 

et al., 2017).  

Ademais, estes estudos vem identificando fatores que se associam ao melhor 

desempenho da APS, como: disponibilidade de insumos e de equipamentos; qualificação das 

equipes em saúde da família; a presença do profissional médico, pelo menos 30 horas 

semanais e o número de equipes por unidade (TURCI; LIMA-COSTA; MACINKO, 2015). E 

apontando as contribuições decorrentes da operacionalização dos atributos: melhor integração 

entre o “ensino-serviço” (contribuindo para uma formação que vise o atendimento das 

necessidades de saúde dos usuários) (LINS; SOARES; COELHO, 2016), redução das 

disparidades de acesso, atendimento integral das necessidades de saúde da população 

(ARAUJO et al., 2018). 

Como contribuições, a avaliação pode propiciar futuras comparações entre diferentes 

regiões do país (FRANK et al., 2015) e apontar lacunas dos serviços que são decisivas na 

resolutividade da atenção (MAYER et al., 2015).  

Frente as considerações, e em busca da consolidação de um sistema de saúde público 

de qualidade, em que a APS, assume um importante papel em defesa dos princípios do SUS, 

tornam-se necessários mecanismos que permitam a compreensão dos processos que estão 



18 

 

sendo desenvolvidos e vivenciados, um feedback para gestores, profissionais e usuários, 

tornando relevante a utilização de práticas avaliativas como instrumentos de acompanhamento 

e monitoramento (AKERMAN; FURTADO, 2016; TEIXEIRA et al., 2014). Além de 

nortearem a elaboração de programas e políticas públicas de saúde (CAMPOS; BRANDÃO; 

PAIVA, 2014). 

O interesse pelo estudo surgiu durante a realização do trabalho de conclusão do curso 

de graduação em enfermagem, no qual pude constatar que os enfermeiros da APS de um 

município da Zona da Mata Mineira desenvolvem suas ações com alta orientação para os 

atributos da APS. No entanto, as políticas atuais de saúde são direcionadas a um trabalho 

multidisciplinar e intersetorial que seria capaz de consolidar os princípios do nosso sistema de 

saúde e, portanto, frente a esse modelo de atenção à saúde, torna-se relevante avaliar a 

qualidade da APS na perspectiva de todos os profissionais envolvidos no processo 

assistencial.  

A partir disso, emergiram os seguintes questionamentos: Qual é o grau de orientação 

do serviço para os atributos da APS na perspectiva dos profissionais que integram as eSF e 

eAB do município de Juiz de Fora? Existem diferenças na presença e extensão dos atributos 

entre as áreas rural e urbana do município, entre as modalidades de serviços e entre as 

categorias de profissionais? Existe relação entre a presença e extensão dos atributos e a 

qualificação profissional e tempo de trabalho na APS? 

 Portanto, o objeto de estudo será a avaliação dos atributos da APS na perspectiva dos 

profissionais de saúde. 

A identificação da presença e extensão dos atributos pode oferecer subsídios para a 

organização e aprimoramento do serviço. Além de ser pioneiro no município em questão.  

A literatura evidencia necessidade da institucionalização da avaliação em saúde como 

política pública, e quando realizada a partir da vivência dos profissionais, possibilita a análise 

crítica e reflexiva do processo de trabalho, apontando as necessidades e dificuldades com o 

objetivo de melhoria dos serviços de APS e alcance dos princípios e diretrizes do SUS 

(MAYER, et al., 2015). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a presença e extensão dos atributos da APS na perspectiva dos profissionais de 

saúde.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

a. Comparar o desempenho dos atributos da APS entre as área urbana e rural, entre as 

modalidades de serviços de APS e entre as categorias profissionais. 

b. Avaliar a associação entre o tempo de trabalho e a qualificação dos profissionais 

com a  presença e extensão dos atributos da APS. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

3.1 A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

A APS configura-se como tema de discussões em vários países e destaca-se por estar 

associada a melhoria dos serviços de saúde. A seguir são referenciados alguns eventos que 

influenciaram sua expansão.  

Historicamente, o modelo de atenção à saúde esteve pautado no caráter biomédico, 

que reconhecia a saúde apenas como ausência de doença, deixando de lado outros 

determinantes que a influenciam (MOTTA; SIQUEIRA-BATISTA, 2015). Quando percebe-

se que o combate à pobreza e a reversão do modelo biomédico vigente até então, atrelados a 

intersetorialidade, podem impactar na melhoria das condições de saúde da população, o setor 

começa a sofrer transformações (ANDRÉ; TAKAYANAGUI, 2017). 

A proposta inicial de APS surgiu no Relatório de Dawson em 1920 (STARFIELD, 

2002), onde se iniciam os primeiros conceitos de um sistema de saúde regionalizado e 

integrado, próximo às necessidades de saúde da população (MENDES, 2015). Destaca-se 

também, a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada no ano 

de 1978, em Alma-Ata, Cazaquistão, em que se propôs um acordo entre os 134 países 

membros para atingir o maior nível de saúde até o ano 2000 (OPAS/OMS, 1978).  

Neste cenário, emergem alguns elementos característicos dos cuidados primários em 

saúde, que posteriormente foram designados como fatores determinantes e condicionantes da 

saúde (MENDES, 2015).  E com isso, a APS começa a ser instituída como um modelo de 

ampliação das ações e serviços de saúde (ANDRÉ; TAKAYANAGUI, 2017). 

Segundo a declaração de Alma Ata, a APS corresponde aos “cuidados essenciais de 

saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e 

socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da 

comunidade” e representa o primeiro nível assistencial nos sistemas de saúde (OPAS)/OMS, 

1978 pág. 1). Posteriormente, algumas outras iniciativas com enfoque na APS foram 

realizadas: em Ottawa (1986), Adelaide (1988), Sundsvall (1991), Bogotá (1992), Jacarta 

(1997), México (2000), Port of Spain (1993) (BRASIL, 2002). 

Em 2014, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) aprovou, juntamente com 

os países membros, a “Estratégia para a Saúde Universal” a fim de garantir o acesso à saúde 

por todas as pessoas. A estratégia tem como um de seus pilares o fortalecimento da APS como 

a base dos sistemas de saúde (OPAS, 2017).   
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Em 2018, passados 40 anos de Alma Ata, e reafirmando seus compromissos, foi  

realizada a Conferência Global sobre Atenção Primária à Saúde, originando uma nova 

declaração, intitulada Declaração de Astana. A declaração sinaliza como meio mais eficaz 

para melhorar as condições de saúde das pessoas, o fortalecimento dos sistemas de saúde 

através da expansão da APS e redução das desigualdades que possam vir a impedir o seu 

acesso (WHO, 2018). 

No Brasil, alguns eventos relacionados a APS, antecederam a Conferência de Alma 

Ata, dentre eles destacamos a criação dos Centros de Saúde pela USP no ano de 1924, do 

Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) nos anos 40 (atualmente denominada Fundação 

Nacional de Saúde) e nos anos 60 o início da instituição das Secretarias Estaduais de Saúde. 

Posteriormente a Alma Ata, nos anos 80, a instituição das Ações Integradas de Saúde (AIS) 

(MENDES, 2015). 

Em 1988, outro marco que culminou com ações voltadas para a APS, foi a criação do 

SUS pela elaboração da Constituição Federal, que responsabilizou o Estado pela integralidade 

das ações de saúde e garantiu o direito de acesso por todas as pessoas (BRASIL, 1988). E, na 

década de 90, houve a aprovação das Leis 8.080 e 8.142 ( BRASIL, 1990; BRASIL, 1988; 

DANTAS, 2014). A lei 8.080 dispõe sobre “as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes” 

(BRASIL, 1990, p.1).  

E então, a APS começa a ser apresentada como uma proposta de reestruturação e 

reorientação das práticas assistenciais do SUS (ANDRÉ; TAKAYANAGUI, 2017; BRASIL, 

2017a). 

Considerada a centro dos sistemas de saúde e determinante das ações dos demais, seu 

trabalho é desenvolvido próximo a comunidade, permitindo que o usuário seja acompanhado 

ao longo do tempo e que todos os cuidados sejam integrados. Oferece “serviços de prevenção, 

cura e reabilitação para maximizar a saúde e o bem estar da sua comunidade” (STARFIELD, 

2002, p. 28). 

Define-se como: um “conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 

que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução 

de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde”, prestadas por uma equipe 

multidisciplinar a uma população territorialmente definida (BRASIL, 2017a), e que devem 

estar interligadas aos demais pontos de atenção, de forma a implementar um efetivo sistema 

de saúde (ANDRÉ; TAKAYANAGUI, 2017). 

Além disso, é reconhecida como: 
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O primeiro nível de acesso de um sistema de saúde (acesso de primeiro 

contato), caracterizando-se, principalmente, pela longitudinalidade, 

integralidade da atenção e coordenação do cuidado dentro do próprio sistema 

de saúde, podendo contar com características complementares como a 

orientação familiar e comunitária e a competência cultural. Essa definição 

explicita os atributos essenciais e derivados da APS (HARZHEIM; LIMA; 

HAUSER, 2013, P. 17). 

 

Sua institucionalização deu-se de fato, na década de 90, com a criação do SUS e 

precisamente como política de saúde no ano 1994, com a instituição do Programa Saúde da 

Família (PSF), adotado como estratégia de expansão da APS e reorientação da atenção à 

saúde (MENDES, 2012; MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018). O programa teve como 

percussor o PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), instituído no Ceará, no ano 

de 1987, como parte de um plano emergencial decorrente da seca. A princípio, a ideia foi 

garantir um salário à mulheres carentes para ajudar na sobrevivência das famílias no período e 

reduzir os índices de mortalidade infantil. Após a experiência exitosa, a iniciativa foi se 

aprimorando com o intuito de intensificar as ações de promoção e prevenção da saúde, em um 

contexto de proximidade com a população (ÁVILA, 2011).  

No ano de 1996, com a formulação da NOB SUS 01/96, o PSF e o PACS são adotados 

como modelos prioritários para reorganização e ampliação da APS no país, através do 

incentivo financeiro progressivo de acordo com uma maior cobertura dos programas 

(LEVCOVITZ; LIMA; MACHADO, 2001).  

A ESF (inicialmente denominada PSF) tem como foco central dos cuidados e ações, os 

contextos familiares, “sociais, sanitários, culturais, econômicos, funcionais e organizacionais” 

da população sob sua responsabilidade. Particularidades que permitem o fortalecimento da 

parceria entre profissional e serviço de saúde (SILVA; GIOVANELLA; MAINBOURG, 

2014, p. 275). 

No ano de 2006, ocorreu a aprovação da Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), por meio da Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006 (BRASIL, 2006). Essa 

portaria foi revogada, e em 2011, entra em vigor a PNAB instituída pela Portaria n° 2.488, de 

21 de outubro de 2011, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 

atenção básica, para a ESF e o PACS (BRASIL, 2011b). Em 2017, o MS pública a Portaria nº 

2.436, que estabelece a revisão de diretrizes da PNAB, no âmbito do SUS (BRASIL, 2017a). 

Segundo os preceitos da PNAB, a APS sustenta-se pelos princípios de universalidade, 

equidade e integralidade, que garantem o acesso contínuo e igualitário a todos os serviços que 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=22/09/2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=22/09/2017
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atendam às necessidades de saúde da população. Está orientada pelas seguintes diretrizes 

(BRASIL, 2017a):  

 Hierarquização e regionalização: em que a APS é centro de comunicação entre 

os níveis assistenciais da rede, com territórios estabelecidos que dinamizam as ações de saúde 

(BRASIL, 2017a). 

  Cuidado centrado na pessoa: caracterizada por ações assistenciais singulares, 

construídas em conjunto com as famílias e coletividades (BRASIL, 2017a). 

 Resolutividade: deve atender a maior parte dos problemas de saúde de sua 

população adscrita e  coordenar as demais ações necessárias (BRASIL, 2017a). 

 Longitudinalidade do cuidado: relação de vínculo e responsabilização que é 

estabelecida ao longo do tempo entre a população e o serviço, capaz de dar continuidade ao 

cuidado (BRASIL, 2017a).  

 Coordenar o cuidado: capacidade de integrar e articular as ações que a 

população recebe na rede (BRASIL, 2017a). 

 Ordenar as redes: articular as ações da rede de modo a garantir que as 

necessidades da população adscrita sejam atendidas (BRASIL, 2017a).   

 Participação da comunidade: permite a participação das pessoas e coletividades 

nas ações de saúde levando em consideração seus contextos culturais (BRASIL, 2017a). 

A organização do SUS em rede,  tem a APS como primeiro nível assistencial, polo de 

comunicação e preferencialmente primeiro contato com o sistema de saúde (BRASIL, 2017a). 

A implantação da RAS surge em decorrência da necessidade de reversão do modelo 

hierarquizado e fragmentado do serviço de saúde brasileiro. A nova forma de organização é 

regulamentada pela Portaria GM/ MS n. 4.279 de 30 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010b), 

que estabeleceu diretrizes para a organização da RAS no âmbito do SUS, seguida pelo 

Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2011a), que dispõe sobre a organização 

do SUS, reafirmando este novo modelo organizacional.  

A RAS é definida como um “conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 

níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à 

saúde” (BRASIL, 2011a, p. 1). Deve ser “constituída de equipe multidisciplinar que cobre 

toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de saúde 

das pessoas do seu território” (BRASIL, 2017a, p. 10). O objetivo da RAS é atender as 

necessidades de saúde da população, articulando as ações entre os diversos pontos de atenção, 

(BRASIL, 2015b). 
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Mendes (2015, p.16) assinala que: 

 

A APS, na perspectiva das RAS, tem suas funções ampliadas de modo a 

cumprir três funções: a função resolutiva de atender a 90% dos problemas de 

saúde mais comuns, não necessariamente, os mais simples; a função 

coordenadora de ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e 

informações ao longo das RAS; e a função de responsabilização pela saúde 

da população usuária que está adstrita, nas RAS, às equipes de ESF. Só será 

possível organizar o SUS em redes se a APS estiver capacitada a 

desempenhar bem essas três funções. Só, assim, ela poderá coordenar RAS e 

instituir-se como estratégia de organização do SUS. 

 

Então, aquela estrutura piramidal e hierárquica do SUS, com a alta complexidade no 

topo, a APS na base e a média complexidade no centro, deixa de existir, e começa a ser 

organizada por uma “rede poliárquica” de atenção à saúde, em que, a APS ocupa o centro da 

comunicação (MENDES, 2015, p.20).  

Dois modelos de estruturação da APS são desenvolvidos no Brasil (BRASIL, 2017a; 

MENDES, 2015) de acordo com a PNAB, a saber: eAB (equipes de Atenção Básica), eSF 

(equipes de Saúde da Família), podendo estar vinculadas a estas, as equipes de Saúde bucal 

(eSB), o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF) e a Estratégia de 

Agentes Comunitários de Saúde (EACS) (BRASIL, 2017a). 

Com relação a ESF, a PNAB estabelece que:  

 

é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da 

Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada 

como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção 

Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior 

potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das 

pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-

efetividade (BRASIL, 2017a, p.7).  
 

A saúde da família possibilita o estabelecimento de vínculos entre os serviços e sua 

população adscrita, permitindo a compreensão das condições de saúde e doença no cotidiano 

dos usuários e suas famílias (ANDRÉ; TAKAYANAGUI, 2017). No entanto, apesar de seus 

notórios avanços, ainda persiste uma dificuldade de reversão do modelo biomédico vigente 

(FERTONANI et al., 2015). 

Ainda segundo a PNAB, as eSF e eAB multiprofissionais devem ser compostas, no 

mínimo por, médico e enfermeiro generalistas ou especialistas em Saúde da Família, auxiliar 

ou técnico de enfermagem. Na eSF, o agente comunitário de saúde (ACS) faz parte da equipe 

mínima preconizada, enquanto que, na eAB, sua participação pode ou não estar agregada. 

Ambas podem ainda contar com o agente de combate a endemias (ACE) e os profissionais de 
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Saúde Bucal (dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde bucal) (BRASIL, 

2017a).  

São consideradas atribuições comuns a todos estes profissionais: 

 

participação do processo de territorialização e cadastramento das famílias; 

prestação de cuidado integral aos usuários e coletividade de acordo com o 

contexto sociocultural seja na unidade, domicilio e outros locais que se 

fizerem necessários; garantir atendimento e acompanhamento da população 

adscrita com ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

prevenção de doenças e agravos; garantia de atendimento da demanda 

espontânea e execução de ações programadas e de vigilância em saúde; 

realização de acolhimento dos usuários; responsabilização pela população 

adscrita; alimentar com qualidade os sistemas de informação; participação 

no planejamento e implementação de fluxos da RAS e de protocolos; 

coordenar o cuidado; realização de busca ativa; trabalhar 

interdisciplinarmente; participação das atividades de planejamento e 

avaliação das equipes e na execução de ações; promover a mobilização e  

participação da comunidade identificando parceiros ( BRASIL, 2017a, pág. 

18-20). 

 

A lógica de estruturação da APS, especialmente no que condiz com a implantação das 

eSF, permite atividades articuladas de acordo com as necessidades de saúde de cada 

comunidade, por considerar que existe um contexto, um ambiente em que estes usuários estão 

inseridos, que pode afetar sua saúde e bem estar. Além disso, a proximidade com a população, 

permite uma assistência pautada nas características individuais, ações de saúde reflexivas, 

direcionadas e com maior efetividade e qualidade (BRASIL, 2017a).  

 

3.2 ATRIBUTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÙDE 

 

No ano de 2002, com o propósito de possibilitar o desenvolvimento e um melhor 

entendimento sobre a APS, em uma parceria de Starfield, UNESCO e o MS, foi lançado o 

livro intitulado “Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 

tecnologia”. A obra descreve os elementos estruturais (“capacidade”) e processuais 

(“desempenho”) relevantes à APS (que permitem sua medição) e seus atributos 

(STARFIELD, 2002). 

A APS é o “nível de um sistema de saúde que oferece a entrada no sistema para todas 

as novas necessidades e problemas”, de forma contínua, com capacidade para integrar e 

coordenar o cuidado (STARFIELD, 2002, p.28): 
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é uma abordagem que forma a base e determina o trabalho de todos os outros 

níveis dos sistemas de saúde. (...) aborda os problemas mais comuns na 

comunidade, oferecendo serviços de prevenção, cura e reabilitação para 

maximizar a saúde e o bem-estar. (...) lida com o contexto no qual a doença 

existe e influencia a resposta das pessoas a seus problemas de saúde. É a 

atenção que organiza e racionaliza o uso de todos recursos, tanto básicos 

como especializados, direcionados para a promoção, manutenção e melhoria 

da saúde (STARFIELD, 2002, p. 28). 

 

A autora elencou as características próprias da APS, denominadas atributos: os 

atributos essenciais, pois seriam características exclusivas da APS (acesso de primeiro 

contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação da atenção) e os atributos derivados 

que seriam resultantes de suas características exclusivas (orientação familiar e comunitária e 

competência cultural), detalhados a seguir: 

O acesso de primeiro contato é caracterizado como a capacidade do serviço ser a porta 

de entrada ao sistema de saúde, ou seja, o primeiro contato dos indivíduos com o serviço 

(BRASIL, 2010a; STARFIELD, 2002) e espera-se que ela seja capaz de acolher e atender as 

necessidades de saúde da comunidade (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013).  

 

A atenção ao 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. Independente do que um estabelecimento de saúde 

define ou percebe como acessibilidade, ele não oferece atenção ao primeiro 

contato a menos que os seus usuários em potencial percebam-na como 

acessível e isto se reflita na sua utilização. Portanto, a medição da atenção ao 

primeiro contato envolve a avaliação da acessibilidade (elemento estrutural) 

e da utilização (elemento processual) (STARFIELD, 2002, p. 61-62). A 

acessibilidade envolve a localização do estabelecimento próximo da 

população a qual atende, os horários e dias em que está aberto para atender, 

o grau de tolerância para consultas não-agendadas e o quanto a população 

percebe a conveniência destes aspectos da acessibilidade (STARFIELD, 

2002, p. 60). A utilização refere-se à extensão e ao tipo de uso dos serviços 

de saúde. A razão para uma consulta pode ser a investigação da ocorrência 

de um novo problema, o acompanhamento de um problema antigo ou 

receber serviços preventivos. A utilização pode começar pelo paciente ou ser 

uma exigência ou orientação de um profissional de saúde, podendo ainda, 

ocorrer como resultado de alguma exigência administrativa (STARFIELD, 

2002, p. 61).  

 

A longitudinalidade é entendida como a capacidade do serviço ser uma fonte regular 

de atenção à saúde, que se estende ao longo do tempo, permitindo uma continuidade do 

cuidado, que é facilitada pela criação de relações interpessoais entre profissionais e usuários 

(BRASIL, 2010a; STARFIELD, 2002).   
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Implica a existência de um local, um indivíduo ou uma equipe de indivíduos 

associados que sirva como fonte de atenção por um determinado período de 

tempo, independente da presença ou ausência de problemas específicos 

relacionados à saúde ou do tipo de problema. Ter atenção longitudinal 

significa que aqueles indivíduos na população identificam uma fonte de 

atenção como “sua”; que os prestadores ou grupos de prestadores 

reconhecem, pelo menos implicitamente, a existência de um contrato formal 

ou informal para ser a fonte habitual de atenção orientada para a pessoa (não 

para a doença); e que esta relação existe, por um período de tempo definido 

ou indefinido, até que seja explicitamente alterada (STARFIELD, 2002, p. 

247-248). O alcance da longitudinalidade requer que tanto pacientes quanto 

profissionais saibam que tem uma relação mútua. Ela é geralmente alcançada 

mediante de alguma forma de registro do paciente e a manutenção de um 

cadastro de pacientes na unidade. A relação mútua pode ser testada através 

da confirmação de que os membros da população inscrita realmente 

conhecem o local responsável por sua atenção e sem que o cadastro de 

pacientes realmente existe (STARFIELD, 2002, p. 484). 

 

A integralidade diz respeito a variedade de serviços disponíveis na APS, que seja 

capaz de atender as necessidades de saúde da comunidade, incluindo o direcionamento dos 

usuários a outros serviços quando necessário (BRASIL, 2010a; STARFIELD, 2002).   

 

A integralidade implica que as unidades da atenção primária devem 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. Isto inclui o encaminhamento para serviços secundários para 

consultas, serviços terciários para manejo definitivo de problemas 

específicos (STARFIELD, 2002, p. 62).  

 

A coordenação ou integração da atenção é entendida como a função de integrar o 

cuidado que o usuário recebe nos diferentes níveis assistenciais (BRASIL, 2010a; 

STARFIELD, 2002).  

 

Requer alguma forma de continuidade, seja por parte dos profissionais, seja 

por meio de prontuários médicos, ou ambos, além de reconhecimento de 

problemas (STARFIELD, 2002, p.63). A essência da coordenação 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 (STARFIELD, 2002, p. 365-

366). 

 

A atenção à saúde centrada na família (orientação familiar) implica no atendimento 

das necessidades individuais, considerado o contexto familiar e a capacidade que este tem de 

cuidado (BRASIL, 2010a; STARFIELD, 2002).  
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A centralização na família resulta quando o alcance da integralidade fornece 

uma base para a consideração dos pacientes dentro de seus ambientes, 

quando a avaliação das necessidades para a atenção integral considera o 

contexto familiar e sua exposição a ameaças à saúde e quando o desafio da 

coordenação da atenção se defronta com recursos familiares limitados 

(STARFIELD, 2002, p. 486-487).  

 

A orientação comunitária trata do reconhecimento por parte do serviço de saúde das 

necessidades em saúde da sua comunidade (BRASIL, 2010a; STARFIELD, 2002). “Todas as 

necessidades relacionadas à saúde dos pacientes ocorrem em um contexto social; o 

reconhecimento dessas necessidades frequentemente requer o conhecimento do contexto 

social” (STARFIELD, 2002, p. 487).  

E a competência cultural trata do reconhecimento do contexto cultural da comunidade, 

por parte do serviço e dos profissionais, que facilitam a atenção a saúde (BRASIL, 2010a; 

STARFIELD, 2002). “Envolve o reconhecimento das necessidades especiais das 

subpopulações que podem não estar em evidência devido a características étnicas, raciais ou 

outras características culturais especiais” (STARFIELD, 2002, p.487).  

Os atributos da APS são utilizados para avaliar a qualidade do serviço (BRASIL, 

2010a; STARFIELD, 2002), e são referenciados pela PNAB, que caracteriza a APS como 

parte integrante da RAS (BRASIL, 2017a). 

Portanto, um serviço de atenção à saúde que produz cuidados primários, deve estar 

articulado de acordo com estes atributos, possibilitando uma maior interação entre os usuários 

e serviço (BRASIL, 2010a). Sua operacionalização permite classificar uma APS “eficiente, 

efetiva e de qualidade” (MENDES, 2015. Pág. 34). E ainda:  

 

pode-se afirmar que os sistemas de atenção à saúde baseados numa forte 

orientação para a APS em relação aos sistemas de baixa orientação para a 

APS, são: mais adequados porque se organizam a partir das necessidades de 

saúde da população; mais efetivos porque são a única forma de enfrentar 

consequentemente a situação epidemiológica de hegemonia das condições 

crônicas e por impactar significativamente os níveis de saúde da população; 

mais eficientes porque apresentam menores custos e reduzem procedimentos 

mais caros; mais equitativos porque discriminam positivamente grupos e 

regiões mais pobres e diminuem o gasto do bolso das pessoas e famílias; e 

de maior qualidade porque colocam ênfase na promoção da saúde e na 

prevenção das doenças e porque ofertam tecnologias mais seguras para as 

pessoas usuárias e para os profissionais de saúde (MENDES, 2015, p. 37). 
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3.3 AVALIAÇÃO EM SAÚDE  

 

A avaliação em Saúde é tema de reflexões no cenário mundial e fornece indicadores 

de qualidade das ações e das necessidades de saúde da população. Deve ser utilizada como 

ferramenta que busca a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, pois permite uma 

aproximação com a realidade. A seguir são descritos alguns conceitos e avanços relacionados 

ao tema.  

Entende-se por avaliação um processo sistematizado “que implica julgar, emitir um 

julgamento de valor” através da análise de alguma intervenção que tenha sido realizada, esta 

pode ser uma ação, ou um serviço, dentre outros, com base em um parâmetro considerado 

adequado. Este processo poderá identificar desafios que precisam ser superados para que os 

avanços desejados sejam alcançados (BRASIL, 2010c, p. 13) 

No Brasil, até o final de 1980, a avaliação em saúde estava submetida às áreas de 

política e planejamento, concentradas no campo de Saúde Coletiva. Os estudos avaliativos 

começam a ser impulsionados pela criação do SUS, marco que iniciou reflexões em torno dos 

serviços, principalmente por instituições governamentais e universidades, abarcando 

iniciativas entre o campo burocrático e científico, que serviram de base para sua expansão no 

país (AKERMAN; FURTADO, 2016). 

Akerman e Furtado (2016), destacam 3 interações que culminaram com o avanço da 

avaliação em saúde no Brasil: 

 Econômica: o fomento a avaliação pelo financiamento de instituições 

multilaterais (o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD ou 

Banco Mundial), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID); 

 Burocrática e científica: a interação entre pesquisadores de universidades e a 

gestão do SUS; 

No campo científico, “Avedis Donabedian (1919-2000), médico de origem Libanesa, 

radicado nos EUA, e Zulmira Maria de Araújo Hartz, médica, pesquisadora titular em 

epidemiologia na Ensp/Fiocruz” contribuíram significativamente com o campo da avaliação 

no país (AKERMAN; FURTADO, 2016, p. 44).  

Donabedian instituiu o enfoque tradicionalmente utilizado para avaliação em saúde, 

até os dias atuais. Seu modelo de avaliação, permite a mensuração da qualidade a partir dos 

conceitos organizativos de estrutura-processo-resultados, conhecidos como tríade 

Donabediana (BERWICK; FOX, 2016). A estrutura engloba os recursos utilizados para 
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prestar a assistência, sejam eles, físicos, humanos ou materiais. O processo caracteriza-se 

pelas ações desenvolvidas por profissionais em prol dos usuários, como por exemplo, 

diagnósticos, tratamentos e relações interpessoais. E o resultado corresponde ao produto da 

atenção à saúde (DONABEDIAN, 2005; SILVA; FORMIGLI, 1994).  

A qualidade, define-se então, como “um conjunto de atributos do processo que 

favorecem o melhor resultado possível tendo em vista os conhecimentos, a tecnologia, as 

expectativas e as normas sociais” (BROUSSELLE et al., 2011, p.83). Portanto, no setor da 

saúde, a avaliação da qualidade vai fornecer informações sobre o trabalho desenvolvido como 

base para a gestão e implementação de ações (AKERMAN; FURTADO, 2016). 

Neste setor, de forma geral, é cada vez mais comum a escassez de recursos 

financeiros. Tem-se como exemplo, o projeto PEC 241 que prevê o congelamento dos gastos 

públicos por 20 anos, inclusive dos recursos para os serviços de saúde (AMORIM; 

MORGADO, 2016), confrontando com um cenário em que as necessidades de saúde da 

população vêm aumentando.  E neste sentido, a avaliação surge como um instrumento capaz 

de orientar o planejamento das ações de saúde na medida que vai sinalizar para as limitações e 

necessidades destes serviços (AKERMAN; FURTADO, 2016). Além disso,  “ganha força 

pelo papel a ela atribuído de direcionar a formulação tanto de políticas, quanto de ações que 

atravessam o cotidiano dos serviços” (FONSECA; MENDONÇA, 2013, p. 210).    

No âmbito do SUS, no ano de 2005, foi criado o Departamento de Monitoramento e 

Avaliação do Sistema Único de Saúde (DEMAS/MS), vinculado à Secretaria de Gestão 

Participativa, como eixo do processo de avaliação do sistema.  Destacamos a seguir, 

estratégias de monitoramento e avalição do SUS proposto pelo departamento (OLIVEIRA; 

REIS, 2016, p. 15):  

 Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde – IDSUS;  

 Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS; 

 Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

– PMAQ; 

 Pesquisas nacionais de avaliação do acesso e de satisfação dos usuários - Carta-

SUS (BRASIL, 2017b). 

O IDSUS foi instituído em 2012 com o objetivo de mensurar o desempenho do SUS 

de acordo com seus princípios e diretrizes. Contudo, a iniciativa acabou sendo interrompida, 

acredita-se que por expor fragilidades, e posteriormente deu origem a iniciativa “O SUS em 

Vista” propondo uma descrição cronológica de indicadores (ALY et al., 2017). 
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O PNASS foi criado em 2004, decorrente do Programa Nacional de Avaliação dos 

Serviços Hospitalares (1998) (PNASH) e foi reformulado pela Portaria GM/MS Nº 28, de 

janeiro de 2015 que permitiu a avaliação de todos os estabelecimentos de atenção 

especializada em saúde, a partir das dimensões de estrutura, processo, resultado, produção de 

cuidado, gerenciamento de risco e satisfação do usuário (BRASIL, 2015a; OLIVEIRA; REIS, 

2016).  

O PMAQ foi criado em 2011 com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços de 

saúde oferecidos pela APS. A avaliação é realizada através de um instrumento denominado 

Autoavaliação para Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (AMAQ) 

(BRASIL, 2015b), descrito detalhadamente no próximo capítulo.  

A Carta SUS foi um programa institucionalizado a partir do ano de 2011, cujo 

processo é desenvolvido a partir de correspondência para o domicílio de usuários após 

internação ou procedimentos de alta complexidade, com o objetivo de buscar opiniões dos 

usuários sobre os atendimentos  (BRASIL, 2017b).  

No ano de 2016, em uma parceria entre o MS e a Fundação Oswaldo Cruz, foi lançado 

o Manual de Planejamento no SUS. A obra traz a avaliação e o monitoramento como 

“ferramenta de apoio ao planejamento do SUS”, destacando que devem estar presentes no 

Plano de Saúde, Programação de Saúde e Relatório Anual de Gestão, para a análise das 

estratégias implantadas e dos resultados alcançados (BRASIL, 2016, p. 23; OLIVEIRA; 

REIS, 2016). O manual destaca como métodos comumente utilizados com esta finalidade:  

 

Os tipos mais comuns e empregados na avaliação são os que consideram: os 

efeitos sobre a saúde da população (avaliação de impacto ou de efetividade); 

a obtenção das prioridades e os objetivos iniciais estabelecidos (avaliação 

dos objetivos ou da eficácia); a racionalidade no uso dos recursos (avaliação 

da eficiência); as mudanças ocorridas no contexto econômico, político e 

social (avaliação de cenário); as disposições constantes da legislação 

(avaliação de legalidade ou de conformidade); a qualidade da estratégia de 

implantação das políticas e programas (avaliação da implementação); a 

análise e a apreciação de instâncias oficiais (avaliação oficial ou 

institucional); o aperfeiçoamento da capacidade de gestão dos quadros e das 

unidades da administração pública (avaliação de aprendizagem), entre outros 

(BRASIL, 2016, p. 82). 

 

Para efetivação do processo de avaliação no SUS, “os profissionais de saúde precisam 

estar prontos para avaliar e usar os resultados da avaliação no seu cotidiano de trabalho; os 

usuários precisam ser capazes de compreender como a avaliação resulta a seu favor” e ainda, 
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a gestão deve reconhecê-la como instrumento de trabalho (OLIVEIRA; REIS, 2016, p. 14). 

Constitui-se em: 

 

Recurso importante para determinar se uma intervenção deve ter 

continuidade, se está sendo efetiva ou, ainda, se necessita de financiamento 

adicional. A avaliação permite, portanto, a mudança de atitudes e práticas 

em busca de resultados positivos para o desempenho dos serviços de saúde 

(CASER,  2006, p. 29). 

 

Além disso, pode contribuir com o processo de reversão do modelo e práticas 

assistenciais, “fornecendo elementos para uma reflexão crítica sobre o trabalho para gestores e 

profissionais, como também para a comunidade” (AKERMAN; FURTADO, 2016, p. 193). 

Neste cenário de reorganização dos serviços de saúde, em que a APS ocupa o centro 

de comunicação e eixo estruturante do SUS, a avaliação em saúde ganha destaque 

(OLIVEIRA; REIS, 2016; PROTASIO; MACHADO; VALENÇA, 2015) contribuindo de 

forma reflexiva para a pratica assistencial (BODSTEIN, 2009), no entanto, ainda encontra-se 

como um processo desafiador corroborando com a variedade de serviços que compõe o SUS 

(SANINE, 2014). 

 

3.4  AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Em meio a proposta de reestruturação do sistema de saúde por meio do fortalecimento 

da APS, “cresce a necessidade de se expandir o campo da avaliação tanto no que diz respeito 

à produção científica, bem como às estratégias de institucionalização desta prática no âmbito 

da gestão dos serviços” (CASER, 2006, p. 25).  

Grande parte destes estudos avaliativos, envolvem dois elementos principais: os 

profissionais que realizam a assistência e os usuários que a recebem (MAYER et al, 2015).  

No Brasil, uma das iniciativas destinadas a nortear a elaboração de programas e 

políticas públicas é o incentivo por parte do MS à pesquisas avaliativas nos serviços 

(CAMPOS; BRANDÃO; PAIVA, 2014).   

No contexto da APS, como uma dessas iniciativas, destaca-se o Pacto da Atenção 

Básica ou Pacto de indicadores da Atenção Básica, instituído com o objetivo de alavancar e 

orientar o processo de monitoramento e avaliação da APS. Foi instituído no ano de 1998 

através da Portaria GM/MS nº 3.925 de 13/11/1998, que “aprovou o Manual para a 

Organização da Atenção Básica” e regulamentado posteriormente pela Portaria 476 de 1999. 
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A partir dos indicadores e metas previamente definidas e pactuadas, os municípios e estados 

são avaliados pela esfera federal (BRASIL, 2003, p. 221; CASER, 2006).   

Outra iniciativa foi a criação do PMAQ, instituído no ano de 2011, regulamentado 

pela portaria de nº 1.654 GM/MS. O programa está organizado em três fases e um eixo 

estratégico com o objetivo de melhorar a qualidade e o acesso ao serviço (BRASIL, 2017c). 

Em contrapartida, algumas críticas são levantadas por estudiosos, alegando que o 

programa estimula a competitividade entre as equipes, levando simplesmente a busca por 

resultados através de incentivo financeiro por metas cumpridas e deixando a desejar a saúde 

como direito universal (MOTA; DAVID, 2015). 

Em estudo realizado no Reino Unido, cujo objetivo foi analisar o pagamento pelo 

modelo de desempenho a médicos da APS como prática que busca melhorar a qualidade na 

saúde, sinalizou a iniciativa como modelo precursor cada vez mais da fragmentação da 

assistência, sugerindo maior interesse na carreira de atenção primária quando vinculado a 

aumentos no pagamento (NORMAN; RUSSELL; MACNAUGHTON, 2014). 

Mundialmente tem-se utilizado diferentes instrumentos para avaliação da APS. Dentre 

eles, destaca-se os 5 principais identificados em um estudo de revisão (FRACOLLI et al., 

2014):  

 WHO Primary Care Evaluation Tool (PCET): (também conhecido como 

ferramenta de avaliação da APS da OMS) é baseada na avaliação das características de 

acessibilidade, integralidade, coordenação e continuidade da atenção (WHO, 2010). 

 ADHD Questionnaire for Primary Care Providers (AQ-PCP): tem por objetivo 

a avaliação da APS a partir da opinião dos profissionais sobre o atendimento a crianças que 

apresentam hiperatividade e déficit de atenção (POWER et al., 2008) 

 PACOTAPS: (ou aplicativo para APS), foi desenvolvido no Brasil e tem como 

função fornecer informações sobre o perfil epidemiológico e demográfico das áreas de 

abrangência do serviço de APS (TOMASI et al., 2003). 

 General Practice Assessment Questionnaire (GPAQ): instrumento 

desenvolvido no Reino Unido para avaliar a percepção dos usuários sobre os cuidados 

primários (MEAD; BOWER; ROLAND, 2008). 

 PCATool: utilizado para medir a presença e extensão dos atributos da APS 

(BRASIL, 2010a). 

O instrumento mais utilizado para pesquisas avaliativas na APS no Brasil é o 

PCATool, acredita-se que por ser um instrumento aceito e validado em vários países, por ter 
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sido amplamente divulgado (através do manual para sua utilização), validado e referenciado 

pelo MS. Além disso, é considerado o instrumento que mais se adequa as propostas das eSF e 

da PNAB (BRASIL, 2010a; FRACOLLI, et al., 2014). 

Frente a estas considerações, a avaliação surge como um instrumento de mudança e 

não deve ser vista como uma ameaça, e sim como um incentivo para que os serviços de saúde 

promovam uma assistência qualificada (RIGHI; SCHMIDT; VENTURINI, 2010).  

 

3.5 PCATOOL BRASIL 

 

Considerando que no Brasil a APS vem sendo conceituada a partir dos seus atributos, 

evidencia-se a importância da utilização de instrumentos para sua avaliação, compatíveis com 

esta proposta. Diante disso, a literatura sinaliza o uso do PCATool e, portanto optou-se por 

explorar e detalhar o instrumento. 

O PCATool foi desenvolvido e validado na Johns Hopkins Primary Care Policy 

Center, por Starfield e colaboradores, como forma de avaliação da APS por meio da 

mensuração da presença e extensão de seus atributos. O instrumento se baseia no modelo de 

avaliação da qualidade instituído por Donabedian, que propõe uma comparação e análise das 

dimensões de estrutura e processo dos serviços de saúde (BRASIL, 2010a). 

No Brasil, o instrumento foi validado por uma equipe do MS e recebeu a denominação 

de Instrumento de Avaliação da Atenção Primária – PCATool - Brasil. A partir disso, o MS 

publicou o “Manual do Instrumento de Avaliação da APS” trazendo as seguintes versões do 

instrumento (BRASIL, 2010a): 

a) PCATool-Brasil versão Adulto; 

b) PCATool-Brasil versão Criança; 

c) PCATool-Brasil versão Profissionais; 

O questionário é dividido em sessões que contemplam os atributos essenciais e os 

derivados da APS (BRASIL, 2010a; PRATES et al., 2017) e avalia o quanto os serviços de 

saúde estão orientados para os atributos que definem a APS:  

 
acesso de primeiro contato, que envolve o acesso aos serviços pela 

população para cada nova necessidade, observando quantidade de pessoas da 

qual a unidade é responsável e período em que a unidade está acessível aos 

usuários; b) longitudinalidade ou atendimento continuado, que envolve a 

atenção orientada para a pessoa, fornecida ao longo do tempo (mínimo de 

dois anos), e vínculo com a unidade prestadora do serviço; c) integralidade, 

que envolve a especificação da variedade de serviços disponíveis e serviços 

prestados para as necessidades da população, exceto as incomuns, que são de 
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responsabilidade do atributo derivativo da competência cultural; d) 

coordenação, que envolve a capacidade de integração de pessoas e sistema 

de informação para os serviços oferecidos onde quer que tenham sido 

recebidos; e) orientação familiar ou enfoque na família, que envolve o 

conhecimento e o acompanhamento familiar dos problemas de saúde; f) 

orientação comunitária, que envolve o conhecimento da comunidade 

atendida, a participação em atividades comunitárias e o envolvimento da 

comunidade na unidade prestadora; e g) competência cultural, que envolve a 

capacitação gerencial à frente do serviço de saúde e também a prestação de 

serviços especiais à população (NODARI; OLEA; DORIN, 2013, p.1248).  

 

Países como Canadá, Espanha, Coréia do Sul, China Argentina e Uruguai também 

utilizam o PCATool, sendo o Brasil considerado líder na sua utilização para avaliação da APS 

(SHI; MASIS; GUANAIS, 2012).  

A seguir são apresentadas as características da versão do instrumento PCATool-Brasil 

versão profissionais (Figura 1), padronizado pelo MS. A versão foi criada em espelho da 

versão PCATool Adulto, com acréscimo de itens do atributo Integralidade da versão para 

Criança. O instrumento é composto por 77 itens divididos em 8 componentes (BRASIL, 

2010a). 

 

Figura 1 - Descrição do Instrumento de Avaliação da APS (PCATool - versão 

profissionais). 

 

                              Fonte: Adaptada de BRASIL 2010a. 
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Além disso, outros dois processos de validação foram identificados na versão para 

profissionais de saúde. Hauser et al. (2013) mantiveram a estrutura original do instrumento, 

contemplando os atributos da APS. Já na validação de Almeida e Macinko (2006), o formato 

foi alterado, o atributo competência cultural foi excluído e um atributo relacionado a 

formação profissional foi incluído, além de alterações na escala likert de respostas.  

Em sugestão da autora do instrumento original, o uso do PCATool- versão 

profissionais em espelho da versão usuário adulto pode ser utilizado em estudos comparativos 

(HAUSER et. al., 2013). No Brasil, além das versões supracitadas, validadas pelo MS, outros 

autores se dedicaram a adaptação e validação de outras versões do PCATool. 

Lanza (2014) construiu e validou o “Instrumento de avaliação do desempenho da 

atenção primária nas ações de controle da hanseníase”, em versões destinadas aos gestores, 

profissionais de saúde (médicos e enfermeiros), ACS e usuários.  

Villa e Ruffino-Netto (2009) validaram três versões de um instrumento de avaliação 

dos elementos organizacionais e de desempenho dos serviços de APS no controle da 

Tuberculose (TB). As versões são destinadas aos doentes de TB, profissionais que atuam 

diretamente nas ações de controle da TB e para gestores.  

Cardoso (2015) validou uma versão do instrumento utilizada para avaliar a qualidade 

da atenção primária à Saúde Bucal, destinada aos usuários do serviço público, intitulado 

PCATool – SB (Saúde Bucal). 

Os resultados dos estudos avaliativos no contexto da APS, dando especial ênfase ao 

instrumento PCATool, por ser considerado um instrumento adequado, validado e utilizado 

internacionalmente (D’ÁVILA et al., 2017), fornecem contribuições para a gestão por indicar 

fatores que necessitam de intervenção e que vão subsidiar a tomada de decisão e permitem o 

monitoramento de ações já implementadas visando análise de seus impactos. E do ponto de 

vista do processo de trabalho dos profissionais, o conhecimento proveniente dos resultados, 

orienta o planejamento da assistência das equipes buscando operacionalizar os atributos e 

consequentemente prover assistência de qualidade (ARAÚJO et al., 2018; NICOLA; 

PELEGRINI, 2018; TANAKA; TAMAKI, 2012). 

Frente a estes argumentos e considerando o papel da APS de ordenadora das ações de 

saúde, acredita-se que o presente estudo vai propiciar contribuições para o referido serviço, 

gestão, profissionais e usuários,  por apontar como vem sendo operacionalizados os atributos 

da APS e indicando as características do serviço que necessitam de intervenção, refletindo na 

melhoria da qualidade da atenção. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e de caráter avaliativo, com 

embasamento no modelo de avaliação da qualidade de serviços de saúde proposto por 

Donabedian (1990). Neste estudo, conforme o PCATool - Brasil são focados os componentes 

da estrutura e processo (BRASIL, 2010a).   

 

4.2 CENÁRIO DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na Atenção Primária à Saúde do município de Juiz de Fora, que 

é composta por 63 unidades de APS, 42 na modalidade eSF e 21 eAB, que estão distribuídas 

em 08 regiões administrativas (07 urbanas e 01 rural) (Figura 2). 
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Figura 2 - Distribuição das UAPS por regiões administrativas, Juiz de Fora, 2019. 

 

           Fonte: Plano Diretor da Atenção Primária em Saúde, Juiz de Fora (2014). 

 

Para fins didáticos, neste estudo as regiões foram alocadas em área urbana e área rural, 

pela pesquisadora.  

Participaram do estudo 62 UAPS (Tabela 1). Destaca-se que todos os profissionais de 

uma UAPS recusaram participar. 
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Tabela 1 - Distribuição das UAPS que participaram do estudo por áreas urbana e rural e 

Modalidades de Serviço, Juiz de Fora, 2019 

Região 

Administrativa 

Total de UAPS* 

elegível 

Total de UAPS* 

participante 

Total de UAPS* 

participante por 

modalidade de serviço 

   eSF eAB 

Urbana 48 47 38 9 

Rural 15 15 4 11 

Total 63 62 42 20 

Fonte: Elaborada pela autora com base no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e 

nos dados da pesquisa (2019). 

*UAPS: Unidade de Atenção Primária à Saúde. 

*eSF: Equipe de Saúde da Família. 

*eAB: Equipe de Atenção Básica. 

 

4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Foram convidados a participar do estudo: médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e ACS que atuavam nas eSF e eAB no município de Juiz de Fora, durante o 

período de coleta de dados. 

Os critérios de inclusão para participação foram: profissionais que atuam na equipe 

mínima da APS (eSF e eAB ) que aceitaram participar livremente do estudo. 

E os critérios de exclusão foram: profissionais que estavam de férias regulamentares, 

licença médica e licença maternidade no período da coleta de dados e que não foram 

encontrados após três tentativas. 

 Dos 904 profissionais elegíveis, participaram do estudo 546 (60,39% da população 

elegível). Destes, 488 (89,38 %) atuam em eSF e 58 (10,62%) em eAB do município (Figura 

3). 
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Figura 3 - Fluxograma da composição da amostra da pesquisa 

 

                Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis de desfecho (ou dependente) do estudo foram os escores geral, essencial e 

derivado. E as variáveis de exposição (ou independente) foram compostas pelo sexo, idade, 

profissão, tempo de trabalho, qualificação e experiência profissional. Conforme descritas no 

quadro a seguir (Quadro 1): 
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Quadro 1 - Variáveis independentes do estudo, Juiz de Fora, 2019 

Categoria Variável Descrição 

Perfil 

sociodemográfico 

Sexo Feminino/masculino 

Idade Data de nascimento 

Formação Profissão Categoria profissional (médico, 

enfermeiro, técnico de 

enfermagem e ACS) 

Participação  

capacitação, 

treinamento3 

Possuir treinamento para atuar na 

APS 

Sim/não 

Pós graduação Possui pós graduação Sim/não 

Tipo de Pós 

graduação 

 

Especialização em 

Saúde da Família 

Sim/não/outra especificar 

Residência em 

Saúde da Família 

Mestrado Sim/não 

Doutorado 

Experiência 

profissional 

Tempo de trabalho na APS no 

município 

Tempo de trabalho nesta UAPS 

Em meses 

Atuação em outros locais de 

serviço 

Sim/não 

   Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

Para este estudo, optou-se pela coleta de dados por meio da autoaplicação do 

Instrumento de Avaliação da Atenção Primária (PCATool-Brasil, versão profissionais), 

validado pelo MS. A versão original do instrumento é autoaplicável e destinada a crianças, 

adultos, profissionais de saúde e gerentes das unidades (BRASIL, 2010). Além disso, foi 

utilizado um questionário estruturado, elaborado pela pesquisadora, com o intuito de 

caracterizar a população de estudo com relação a qualificação profissional (APÊNDICE A). 

  De acordo com o documento técnico elaborado para descrição do instrumento, Shi et 

al.  (2012), destacam que o método da coleta de dados utilizando o PCATool deve levar em 

consideração os recursos financeiros e físicos disponíveis, o cronograma de execução do 

estudo, o tempo hábil para sua conclusão e as características geográficas e da população alvo.  

Martins et al. (2016) também optou pela autoaplicação por acreditar que entrevistas 

podem inibir o participante de fornecer a respostas correntes com a realidade. 

                                                 
3 Capacitação dos profissionais para atuarem na APS, através da Secretaria Municipal de Saúde. 
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O PCATool mede a presença e a extensão dos quatro atributos essenciais e de dois 

atributos derivados da APS. O atributo competência cultural não é contemplado pelo 

instrumento e por isso não foi incluído na avaliação (ANEXO A). É composto por 77 itens 

divididos em 8 componentes da seguinte maneira em relação aos atributos: 1) Acesso de 

Primeiro Contato – Acessibilidade (A), constituído por 9 itens. 2) Longitudinalidade (B), 

constituída por 13 itens. 3) Coordenação – Integração de Cuidados (C), constituído por 6 

itens. 4) Coordenação – Sistema de Informações (D), constituído por 3 itens. 5) Integralidade 

– Serviços Disponíveis (E), constituído por 22 itens. 6) Integralidade – Serviços Prestados (F), 

constituído por 15 itens. 7) Orientação Familiar (G), constituído por 3 itens. 8) Orientação 

Comunitária (H), constituído por 6 itens (BRASIL, 2010a).  

Os dados foram coletados no período de março de 2018 à fevereiro de 2019.  

A PNAB (2017) define que as eSF devem ser compostas minimamente por um 

médico, um enfermeiro (de preferência especialistas), um técnico de enfermagem e ACS. 

Podendo ainda contar com o agente de combate a endemias (ACE) e a eSB. Já as eAB devem 

ser compostas minimamente por médicos, enfermeiro (de preferência especialista) e técnicos 

de enfermagem. Podendo contar com o ACS, ACE e eSB. Portanto, neste estudo, optou-se por 

incluir a equipe mínima preconizada pela PNAB. 

Inicialmente foi realizado contato pessoal da pesquisadora com os gerentes das 

unidades de APS que foram convidados a colaborar com o estudo, e procedeu-se com os 

devidos esclarecimentos sobre o desenvolvimento da pesquisa (apresentação do projeto, 

objetivos, procedimentos,  riscos e benefícios, instrumento de coleta de dados e da leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE). A sugestão foi de 

repassar o instrumento nas reuniões semanais de equipe, realizadas regularmente todas as 

quintas-feiras. Os questionários foram recolhidos posteriormente, nas reuniões de supervisão 

mensal promovida pela Secretaria Municipal de Saúde ou pessoalmente nas UAPS.  

A pesquisadora manteve-se disponível para contato telefônico e deslocamento às 

unidades durante todo o período da coleta de dados e para prestar quaisquer esclarecimentos 

e/ou sanar dúvidas.  

Os ACS também foram abordados durante uma capacitação promovida pela Secretaria 

Municipal de Saúde, nas quais a pesquisadora esteve presente para esclarecer e sanar 

possíveis dúvidas com relação ao instrumento.   
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4.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta de dados, os questionários foram organizados por UAPS e por regiões 

administrativas. O banco de dados foi criado no Software Epi Info (versão 7) e a digitação 

realizada por entrada dupla (pela pesquisadora principal, com a colaboração de uma 

acadêmica do curso de enfermagem, voluntária). Posteriormente, foi avaliada a consistência 

(através da função data compare - Software Epi Info versão 3.1.1 ) e edição do banco de 

dados, com o intuito de eliminar a probabilidade de falhas de digitação, dentre outros. A 

tabulação dos dados foi realizada no programa Excel 2013. 

O cálculo dos escores foi realizado de acordo com as instruções do Manual do 

PCATool-Brasil (BRASIL, 2010a), em que as respostas possíveis para cada um dos itens são 

baseadas em uma escala do tipo Likert de respostas ( 4 = com certeza sim, 3 = provavelmente 

sim, 2 = provavelmente não, 1 = com certeza não e 9 = não sei/não lembro). O cálculo para 

cada atributo foi realizado pela média aritmética simples dos valores das respostas dos itens 

que compõe cada atributo. Foi realizada a inversão do item A9 (valor 4=1, valor 3=2, valor 

2=3 e valor 1=4), pois o item foi formulado de forma que quando maior o valor atribuído, 

menor é a orientação.  

Logo, se para cada participante, mais de 50% das respostas dos itens que formam um 

atributo recebeu missings (“9 = não sei/não lembro” e “99 = respostas em branco”), não foi 

calculado o escore do atributo para o participante e o mesmo ficou em branco (“missing”) no 

banco de dados.   

E se, para cada participante, a soma de respostas em branco (“9 = não sei/não lembro” 

e “99 = respostas em branco) foi inferior a 50% do total de itens que formam um atributo, foi 

realizada a transformação do valor “9” (não sei/não lembro) para o valor “2” (provavelmente 

não), conversão necessária para pontuar negativamente o serviço. A fórmula a seguir foi 

utilizada para transformação dos escores em escala de 0 a 10: (escore obtido – 1) x 10/3 

(BRASIL, 2010a).  

O escore geral foi medido pela soma do escore médio dos componentes que pertencem 

aos atributos essenciais, mais a soma do escore médio dos componentes que pertencem aos 

atributos derivados, divididos pelo total de componentes. O escore essencial foi medido pela 

soma do escore médio dos componentes que pertencem aos atributos essenciais dividido pelo 

número de componentes. O escore derivado foi medido pela soma do escore médio dos 

componentes que pertencem aos atributos derivados, dividido pelo número total de 

componentes (BRASIL, 2010a).  
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Para avaliar os resultados foi utilizado a mesma padronização do instrumento original, 

que determina que valores iguais ou maiores que 6,6 representam alta orientação do serviço 

para a APS (BRASIL, 2010a).  

A análise estatística foi realizada no software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) for Windows versão 22 e os gráficos elaborados no Excel 2013.  

Para análise descritiva das variáveis qualitativas utilizou-se as frequências absolutas e 

relativas. E para descrição das variáveis quantitativas foram utilizadas a medida de tendência 

central (média), medidas de posição (valor máximo e mínimo) e medida de dispersão (desvio 

padrão - DP).  

Para verificação da normalidade das variáveis quantitativas foi utilizado o Teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Após testada a distribuição da normalidade aplicou-se os testes 

paramétricos T para amostras independentes e ANOVA e não paramétricos U de Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis com post hoc de Dunn para comparação dos resultados, quando 

apropriados (Figura 4).  

 

Figura 4 - Fluxograma de testes estatísticos utilizados para comparações entre dois ou 

mais grupos 

 

  Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

As comparações foram apresentadas como média, desvio padrão e valor de p dos 

testes.  

Para todos os testes foi adotado um nível de significância de p < 0,05. 
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4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi realizada atendendo às determinações da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012b), que estabelece as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Os questionários foram enviados 

aos participantes juntamente com o TCLE (APÊNDICE – B) explicitando os objetivos da 

pesquisa e participação voluntária. Os profissionais que não tiveram interesse em participar, 

poderiam apenas devolver o questionário sem responder. Foi orientado para os participantes 

assinarem duas vias deste termo, sendo que uma via foi encaminhada para a pesquisadora e 

outra via ficou com o participante. Os dados ficarão armazenados por cinco anos com a 

pesquisadora.  

Foi criado um código alfanumérico com o intuito de garantir o anonimato dos 

entrevistados, sendo o participante identificado por algarismo arábico e a UAPS por uma 

numeração equivalente  

Exemplo AL 001 (indivíduo número 01 da UAPS 06). Esta pesquisa confere risco 

mínimo, uma vez que foi realizado auto aplicação de questionário, que pode causar algum 

tipo de constrangimento. Risco mínimo é o risco existente em atividades rotineiras como 

conversar, tomar banho, ler, etc.  

Inicialmente o projeto de pesquisa foi encaminhado a subsecretaria de Atenção 

Primária à saúde de Juiz de Fora que emitiu autorização para realização da pesquisa nas 

UAPS (ANEXO – B). A partir de então, o projeto de pesquisa foi submetido à apreciação e 

aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora sob o 

parecer número 3.383.322 (ANEXO – C). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Dos profissionais participantes do estudo, 478 (87,55%) são sexo feminino, 56 

(10,26%) do sexo masculino e 12 (2,19%) não informaram o sexo.  

A Tabela 2 apresenta o perfil sociodemográfico e a qualificação destes profissionais.  

  

Tabela 2 - Perfil sociodemográfico e Qualificação dos profissionais da APS, Juiz de Fora, 

2019 (n=546) 

Variáveis 

Qualitativas 

 

Profissionais de Nível 

Superior 

Profissionais de Nível Médio/Técnico 

Médico 

(n=52) 

Enfermeiro 

(n=90) 

Técnico de 

Enfermagem 

(n=93) 

ACS (n=311) 

n % n % n % n % 

Sexo         

Feminino 35 67,31 87 96,67 79 84,95 277 89,07 

Masculino 14 26,92 3 3,33 12 12,90 27 8,68 

Não informado 3 5,77 - - 2 2,15 7 2,25 

Possui Curso 

Superior 

- - - - 9 9,78 45 14,47 

Tipo de Pós 

Graduação 

        

Especialização em 

Saúde da Família 

27 51,92 49 51,76 - - - - 

Outra especialização 3 5,76 2 3,53 - - - - 

Residência em Saúde 

da Família 

7 13,46 3 3,53 - - - - 

Outra residência 2 3,85 1 1,18 - - - - 

Mestrado 1 1,92 6 5,88 - - - - 

Doutorado 1 1,92 1 1,18 - - - - 

Treinamento para  

atuar APS 

        

Sim 32 61,54 49 51,76 33 35,86 233 74,91 

Não 17 32,69 20 23,53 28 29,34 19 6,1 

Não informado 3 5,77 21 24,71 32 34,78 59 18,97 

Atuação em outros 

serviços 

        

Sim 18 34,62 9 4,71 10 10,86 9 2,89 

Não 26 50,00 57 67,06 50 53,26 250 80,38 

Não informado 8 15,38 24 28,24 33 35,86 52 16,72 

   Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Entre os médicos, foram citadas outras especializações como: geriatria, pediatria, 

medicina do trabalho, ortopedia, saúde pública e nefrologia. E outras residências: 

hematologia/hemoterapia, clínica médica e pediatria.  

E entre os enfermeiros, outras especializações como: unidade de terapia intensiva, 

medicina do trabalho, obstetrícia, saúde mental, gestão clínica na APS e saúde pública. E 

outras residências: saúde do adulto. 

Entre os técnicos de enfermagem foram citados como curso superior: educação física, 

enfermagem e pedagogia. E entre os ACS: administração, biomedicina, comunicação social, 

direito, economia, educação física, enfermagem, estética, fisioterapia, gestão de recursos 

humanos, história, jornalismo, letras, pedagogia, magistério, psicologia e serviço social. 

Destaca-se que, na área rural, 74,35 % dos profissionais receberam treinamento para 

atuar na APS e todos os profissionais de nível superior possuem especialização em saúde da 

família. 

A média de idade dos profissionais foi de 47,54 anos (desvio padrão ±10,2). A maior 

idade foi 70 anos e a menor idade 25 anos.   

O tempo de trabalho dos profissionais na APS está descrito na tabela a seguir (Tabela 

3). 

 

Tabela 3 - Tempo de trabalho dos profissionais da APS, Juiz de Fora, 2019 (n=546) 

Variáveis Quantitativas  

Mínimo 

 

Máximo 

 

Média 

 

DP 

Tempo de trabalho na APS 

no município (meses) 

    

Médicos 2 432 133,3 ±117,4 

Enfermeiros  1 360 150,8 ± 102,6 

Técnicos de Enfermagem 1 480 121,4 ±93,7 

ACS 21 374 153,0 ±69,2 

Tempo de trabalho na 

UAPS atual (meses) 

    

Médicos  1 276 61 ±70,1 

Enfermeiros 1 300 94,7 ±73,1 

Técnicos de enfermagem 1 480 76,9 ±81,9 

ACS 6 374 146,6 ±72,8 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O tempo médio de atuação de todos os profissionais na APS e o tempo de trabalho 

destes na UAPS atual, em meses, estão descritos na Tabela 4. Destaca-se que 46 (8,42%) dos 

profissionais também trabalham em outros serviços, 383 (70,15%) tem dedicação exclusiva ao 

serviço de APS e 117 não informaram outros vínculos profissionais (21,43%). 
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Tabela 4 - Tempo de trabalho dos profissionais da APS em meses, Juiz de Fora, 2019 

              Mínimo     Máximo Média/ DP 

Tempo de Trabalho na APS no município  1 480 145,1 (86,5) 

Tempo de trabalho na UAPS atual 1 480 118,5 (81,2) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Do total de profissionais, 27 (4,95%) trabalham na APS do município por tempo 

inferior à 12 meses, e no serviço atual esse quantitativo representa 44 (8,06%) dos 

profissionais participantes.  

Cada unidade tem um gerente responsável, totalizando 55 profissionais (nas unidades 

rurais um mesmo profissional é gerente de mais de uma unidade). Representam esta categoria: 

39 (70,91%) enfermeiros, 12 (21,82%) técnicos de enfermagem, 3 (5,45%) médicos e 1 

(1,82%) assistente social.  

 

5.2 AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E EXTENSÃO DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE NA PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS  

 

A média do escore geral (6,5) e do escore essencial (6,2) indicam baixa orientação 

para APS na perspectiva dos profissionais do município de Juiz de Fora. Já o escore derivado 

(7,2) indica alta orientação (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Presença e extensão dos atributos essenciais e derivados da APS, na 

perspectiva dos profissionais, Juiz de Fora, 2019 

Atributo Mínimo/Máximo Média/DP IC 95% % Alto Escore 

 (> 6,6) 

Acessibilidade    0,0|------ |8,8 3,5 (±1,1) 3,4-3,6 1,47 

Longitudinalidade 3,0|------ |10,0 7,1 (±1,2) 7,0-7,2 68,33 

Coordenação - Integração de 

Cuidados 

0,5|------ |10,0 6,1 (±1,5) 6,0-6,2 46,46 

Coordenação - Sistema de 

Informações 

0,0|------ |10,0 7,1 (±2,1) 6,9-7,3 72,57 

Integralidade - Serviços 

Disponíveis 

0,4|------ |10,0 6,4 (±1,2) 6,3-6,5 44,30 

Integralidade - Serviços Prestados 1,3|------ |10,0 7,1 (±1,5) 7,0-7,3 66,48 

Orientação Familiar 0,0|------ |10,0 7,4 (±1,8) 7,3-7,6 80,59 

Orientação Comunitária 0,0|------ |10,0 7,1 (±1,7) 6,9-7-2 70,57 

Escore Essencial    3,4|------ |9,8 6,2 (±0,9) 6,1-6,3 35,37 

Escore Derivado 2,7|------ |10,0 7,2 (±1,4) 7,1-7,4 71,93 

Escore Geral    3,3|------ |9,8 6,5 (±0,9) 6,4-6,5 47,22 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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A análise dos itens que constituem o atributo acessibilidade, que apresentou média 3,5 

(Tabela 6), sinaliza para fragilidades relacionadas aos dias de funcionamento das UAPS (A1 e 

A6), aos horários de funcionamento das unidades (A2 e A7), à disponibilidade de um contato 

telefônico para qual os pacientes possam ligar quando o serviço está fechado (A5) e ao tempo 

de espera superior a 30 minutos para atendimento (A9). Vale destacar que no município de 

Juiz de Fora as UAPS tem horário de funcionamento de segunda-feira à sexta-feira, das 07:00 

às 17:00. Os demais itens que compõem o atributo, tiveram escores acima do ponte de corte 

(6,6). 
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Tabela 6 - Descrição dos itens que compõem o atributo essencial acessibilidade, na 

perspectiva dos profissionais da APS, Juiz de Fora, 2019 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A análise dos itens que constituem o atributo essencial longitudinalidade, apresentou 

média 7,1 (Tabela 7) indicando alta orientação para APS na perspectiva dos profissionais, 

Atributo 

Acessibilidade - 

Escore 3,5 

Avaliação 

 

Média 

(1 – 4)/DP 

Escore 

Médio 

Escala 

de 0 a 

10 

Com 

certeza, 

sim 

Provavelmente, 

sim 

Provavelmente, 

não 

Não sei/não 

lembro 

Com 

certeza, 

não 

A1- O serviço está 

aberto sábado ou 

domingo 

0,6% 1,5% 13,8% 84,1% 1,1 (±0,4) 0,3 

A2- Está aberto pelo 

menos alguns dias até 

as 20 horas 

6,6% 2,8% 9,4% 81,2% 1,3 (±0,8) 1,0 

A3- Se o SS está 

aberto e o usuário fica 

doente, alguém o 

atende no mesmo dia 

50,6% 43,0% 3,7% 2,8% 3,4 (±0,6) 8,0 

A4- Os pacientes 

conseguem 

aconselhamento 

rápido pelo telefone 

quando o SS está 

aberto 

34,7% 45,2% 11,1% 9,0% 3,0 (±0,9) 6,6 

A5- Existe algum 

número de telefone 

para o qual os 

pacientes possam ligar 

quando o SS está 

fechado 

11,1% 8,1% 16,1% 64,8% 1,6 (±1,0) 2,0 

A6- Quando o SS está 

fechado aos finais de 

semana, e o paciente 

fica doente alguém do 

SS o atende no 

mesmo dia 

2,2% 2,2% 12,5% 83,0% 1,2 (±0,6) 0,6 

A7- Quando o SS está 

fechado a noite, e o 

paciente fica doente 

alguém do SS o 

atende naquela noite 

1,5% 2,0% 10,9% 85,6% 1,2 (±0,5) 0,6 

A8- É fácil para os 

pacientes marcar uma 

consulta de revisão de 

saúde 

43,4% 47,2% 4,6% 4,8% 3,2 (±0,7) 7,3 

A9- Em média os 

pacientes têm que 

esperar mais de 30 

min para serem 

atendidos pelo médico 

ou enfermeiro 

7,9% 19,0% 54,6% 18,5% 2,1 (±0,8) 3,6 
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sinalizando que o serviço estabelece um atendimento continuado para os usuários, de maneira 

que se estabeleçam relações interpessoais que favorecem o atendimento ao longo do tempo e 

das necessidades. Os itens que demonstraram fragilidades estão relacionados ao diálogo via 

contato telefônico com o profissional (B4), ao conhecimento da história clinica completa de 

cada usuário (B10), ao emprego de cada usuário (item B11) e as medicações que cada um 

toma (item B13) (Tabela 7). 

  

Tabela 7 - Descrição dos itens que compõem o atributo essencial longitudinalidade, na 

perspectiva dos profissionais da APS  Juiz de Fora, 2019 

(continua) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

Atributo 

Longitudinalidade - 

Escore 7,1 

Avaliação Média 

(1-4)/DP 

Escore 

Médio 

Escala 

de 0 a 

10 

Com 

certeza, 

sim 

Provavelmente, 

sim 

Provavelmente, 

não 

Não sei/não 

lembro 

Com 

certeza, 

não 

B1 – No seu serviço de 

saúde, os pacientes são 

sempre atendidos pelo 

mesmo 

médico/enfermeiro? 

32,6% 54,4% 9,3% 3,7% 3,1 (±0,7) 7,0 

B2– Você consegue 

entender as perguntas que 

seus pacientes lhe fazem? 

55,4% 43,9% 0,7% 0,00% 3,5 (±0,5) 8,3 

B3 – Seus pacientes 

entendem o que você diz 

ou pergunta a eles? 

42,0% 55,6% 2,2% 0,2% 3,3 (±0,5) 7,6 

B4 – Se os pacientes têm 

uma pergunta, podem 

telefonar e falar com o 

médico ou enfermeiro 

que os conhece melhor? 

15,6% 47,6% 25,7% 11,1% 2,6 (±0,8) 5,3 

B5 – Você dá aos 

pacientes tempo 

suficiente para falarem 

sobre as suas 

preocupações ou 

problemas? 

67,4% 31,1% 1,1% 0,4% 3,6 (±0,5) 8,6 

B6 – Você acha que seus 

pacientes se sentem 

confortáveis ao lhe contar 

suas preocupações ou 

problemas? 

53,0% 44,1% 2,4% 0,6% 3,4(±0,5) 8,0 

B7 – Você conhece mais 

seus pacientes como 

pessoa do que somente 

como alguém com um 

problema de saúde? 

44,3% 43,9% 10,0% 1,9% 3,3(±0,7) 7,6 

B8 – Você sabe quem 

mora com cada um de 

seus pacientes? 

40,6% 35,6% 16,3% 7,6% 3,0(±0,9) 6,6 
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Tabela 7 - Descrição dos itens que compõem o atributo essencial longitudinalidade, na 

perspectiva dos profissionais da APS  Juiz de Fora, 2019 

(conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

  

 O escore do atributo coordenação (integração de cuidados) apresentou média 6,1, o 

que o classifica com baixa orientação para a APS na perspectiva dos profissionais (Tabela 8). 

Os itens que apresentam fragilidades estão relacionados ao conhecimento por parte do 

profissional das consultas que os usuários fazem nos serviços especializados (C1), ao 

recebimento de contra-referência (C5) e sobre a obtenção de informação com o usuário sobre 

consultas em outros serviços (C6) (Tabela 8). 

 

 

 

 

 

 

Atributo 

Longitudinalidade - 

Escore 7,1 

Avaliação Média/DP Escore 

Médio 

Escala 

de 0 a 

10 

Com 

certeza, 

sim 

Provavelmente, 

sim 

Provavelmente, 

não 

Não sei/não 

lembro 

Com 

certeza, 

não 

B9 – Você entende 

quais problemas são os 

mais importantes para 

os pacientes que você 

atende? 

39,4% 53,9% 5,7% 0,9% 3,3(±0,6) 7,6 

B10 – Você conhece o 

histórico de saúde 

completo de cada 

paciente? 

18,5% 55,2% 20,4% 5,9% 2,8(±0,7) 6,0 

B11 – Você sabe qual o 

trabalho ou emprego de 

cada paciente? 

18,3% 43,9% 26,9% 10,9% 2,6(±0,8) 5,3 

B12 – Você teria 

conhecimento caso seus 

pacientes não 

conseguissem as 

medicações receitadas 

ou tivessem 

dificuldades de pagar 

por elas? 

29,6% 54,1% 14,4% 1,9% 3,1(±0,7) 7,0 

B13 – Você sabe todos 

os medicamentos que 

seus pacientes estão 

tomando? 

13,7% 50,9% 26,1% 9,3% 2,6 (±0,8) 5,3 
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Tabela 8 - Descrição dos itens que compõem o atributo essencial Coordenação/Integração de 

Cuidados, na perspectiva dos profissionais da APS, Juiz de Fora, 2019 

Atributo Coordenação -  

Integração de Cuidados - 

Escore 6,1 

Avaliação Média 

(1-4)/DP 

Escore 

Médio 

Escala 

de 0 a 

10 

Com 

certeza, 

sim 

Provavelmente, 

sim 

Provavelmente, 

não 

Não sei/não 

lembro 

Com 

certeza 

não 

C1 – Você tem 

conhecimento de todas as 

consultas que seus 

pacientes fazem a 

especialistas ou serviços 

especializados? 

8,9% 42,9% 36,8% 11,3% 2,4 (±0,8) 4,6 

C2 – Quando seus 

pacientes necessitam um 

encaminhamento, você 

discute com os pacientes 

sobre diferentes serviços 

onde eles poderiam ser 

atendidos? 

29,0% 50,6% 16,5% 3,9% 3,0 (±0,7) 6,6 

C3 – Alguém de seu 

serviço de saúde ajuda o 

paciente a marcar a 

consulta encaminhada? 

57,4% 37,0% 4,5% 1,1% 3,5 (±0,6) 8,3 

C4 – Quando seus 

pacientes são 

encaminhados, você lhes 

fornece informação escrita 

para levar ao especialista 

ou serviço especializado? 

47,2% 25,7% 16,9% 10,2% 3,0 (±1,0) 6,6 

C5 – Você recebe do 

especialista ou do serviço 

especializado informações 

úteis sobre o paciente 

encaminhado? 

4,8% 24,9% 40,3% 29,9% 2,4 (±0,8) 4,6 

C6 – Após a consulta com 

o especialista ou serviço 

especializado, você fala 

com seu paciente sobre os 

resultados desta consulta? 

21,7% 55,0% 16,4% 6,9% 2,9 (±0,8) 6,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Já o escore do atributo coordenação (sistemas de informação) apresentou média 7,1, o 

que o classifica com alta orientação para a APS, evidenciando que as informações disponíveis 

favorecem a coordenação do cuidado que os usuários recebem nos diferentes pontos de 

atenção. No entanto o item (D2) que versa sobre permitir que o paciente examine os registros 

dos seus atendimentos, obteve valor abaixo da média (6,6) (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Descrição dos itens que compõem o atributo essencial Coordenação/Sistema de 

Informações, na perspectiva dos profissionais da APS, Juiz de Fora, 2019 

Atributo 

Coordenação - 

Sistemas de 

Informação - 

Escore 7,1 

Avaliação Média 

(1-4) /DP 

Escore 

Médio 

Escala 

de 0 a 

10 

Com 

certeza, 

sim 

Provavelmente, 

sim 
Provavelmente, 

não 

Não sei/não 

lembro 

Com 

certeza, 

não 

D1 – Você solicita 

aos pacientes que 

tragam seus registros 

médicos recebidos 

no passado (ex.: 

boletins de 

atendimento de 

emergência ou 

relatório hospitalar)? 

41,4% 41,2% 11,8% 5,6% 3,1 (±0,8) 7,0 

D2 – Você permitiria 

aos pacientes 

examinar seus 

prontuários se assim 

quisessem? 

30,0% 36,0% 20,7% 13,2% 2,8 (±1,0) 6,0 

D3 – Os prontuários 

do paciente estão 

disponíveis quando 

você os atende? 

59,5% 29,1% 5,6% 5,8 % 3,4 (±0,8) 8,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O escore do atributo integralidade (serviços disponíveis) apresentou média 6,4, 

classificando-o com baixa orientação para a APS na perspectiva dos profissionais. Os itens 

responsáveis pelo baixo escore, estão relacionados a não disponibilidade de algumas 

atividades no serviço, como: aconselhamento nutricional (E1), tratamento dentário (E5), 

sutura de cortes (E9), identificação de problemas auditivos e visuais (E11 e E12), realização 

de procedimentos como colocação de tala, remoção de verrugas e de unha encravada (E13, 

E14, E18, respectivamente), orientação para pacientes que necessitam de cuidados de saúde 

devido a incapacidades (E19) e inclusão de usuários em programas de suplementação 

alimentar (E22) (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Descrição dos itens que compõem o atributo essencial Integralidade/Serviços 

Disponíveis, na perspectiva dos profissionais da APS, Juiz de Fora, 2019 

(continua) 

Atributo Integralidade -  

Serviços Disponíveis - 

Escore 6,4  

Avaliação Média  

(1-4)/DP 

Escore 

médio 

escala 

de 0 a 

10 

Com 

certeza, 

sim 

Provavelmente, 

sim 

Provavelmente, 

não 

Não sei/não 

lembro 

Com 

certeza 

não 

E1 – Aconselhamento 

nutricional. 

25,9% 39,3% 19,3% 15,4% 2,7 (±1,0) 5,6 

E2 – Imunizações. 79,0% 18,4% 1,3% 1,3% 3,7 (±0,5) 9,0 

E3 – Verificação se as 

famílias podem participar 

de algum programa ou 

benefício de assistência 

social. 

56,1% 34,9% 6,3% 2,8% 3,4 (±0,7) 8,0 

E4 – Avaliação da saúde 

bucal. 

42,6% 29,8% 12,7% 14,9% 3,0 (±1,0) 6,6 

E5 – Tratamento dentário. 39,7% 32,0% 10,3% 18,0% 2,9 (±1,1) 6,3 

E6 – Planejamento 

familiar ou métodos 

anticoncepcionais. 

71,3% 25,2% 2,6% 0,9% 3,6 (±0,5) 8,6 

E7 – Aconselhamento ou 

tratamento para o uso 

prejudicial de drogas 

(lícitas ou ilícitas). 

34,9% 47,1% 12,3% 5,7% 3,1 (±0,8) 7,0 

E8 – Aconselhamento para 

problemas de saúde 

mental. 

51,5% 39,2% 6,6% 2,8% 3,4 (±0,7) 8,0 

E9 – Sutura de um corte 

que necessite de pontos. 

11,0% 10,3% 15,4% 63,2% 1,6 (±1,0) 2,0 

E10 – Aconselhamento e 

solicitação de teste anti-

HIV. 

61,6% 26,8% 7,2% 4,4% 3,4 (±0,8) 8,0 

E11 – Identificação 

(Algum tipo de avaliação) 

de problemas auditivos 

(para escutar). 

23,9% 34,4% 20,0% 21,7% 2,6 (±1,0) 5,3 

E12 – Identificação 

(Algum tipo de avaliação) 

de problemas visuais (para 

enxergar). 

23,5% 35,8% 18,8% 21,9% 2,6 (±1,0) 5,3 

E13 – Colocação de tala 

(ex: para tornozelo 

torcido). 

3,1% 8,1% 21,0% 67,8% 1,4 (±0,7) 1,3 

E14 – Remoção de 

verrugas. 

2,0% 6,3% 14,9% 76,8% 1,3 (±0,6) 1,0 

E15 – Exame preventivo 

para câncer de colo de 

útero (Teste Papanicolau). 

86,2% 11,2% 0,7% 1,8% 3,8 (±0,5) 9,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Tabela 10 - Descrição dos itens que compõem o atributo essencial Integralidade/Serviços 

Disponíveis, na perspectiva dos profissionais da APS, Juiz de Fora, 2019 

(conclusão) 

Atributo 

Integralidade - 

Serviços Disponíveis 

-Escore 6,4  

 

  Avaliação Média  

(1-4)/DP 

Escore 

médio 

escala 

de 0 a 

10 

Com 

certeza, 

sim 

Provavelmente, 

sim 

Provavelmente, 

não 

Não sei/não 

lembro 

Com 

certeza 

não 

E16 – 

Aconselhamento 

sobre como parar de 

fumar 

58,1% 30,5% 6,1% 5,3% 3,4 (±0,8) 8,0 

E17 – Cuidados pré-

natais. 

87,7% 10,3% 0,9% 1,1% 3,8 (±0,4) 9,3 

E18 – Remoção de 

unha encravada. 

5,1% 7,9% 17,1% 69,9% 1,4 (±0,8) 1,3 

E19 – Orientações 

sobre cuidados em 

saúde caso o paciente 

fique incapacitado e 

não possa tomar 

decisões (ex: coma). 

33,1% 32,5% 14,5% 19,9% 2,8 (±1,1) 6,0 

E20 – 

Aconselhamento 

sobre as mudanças 

que acontecem com o 

envelhecimento (ex: 

diminuição da 

memória, risco de 

cair). 

54,0% 39,9% 3,7% 2,4% 3,4 (±0,6) 8,0 

E21 – Orientações 

sobre cuidados no 

domicílio para 

alguém da família do 

paciente como: 

curativos, troca de 

sondas, banho na 

cama. 

62,1% 32,0% 2,6% 3,3% 3,5 (±0,7) 8,3 

E22 – Inclusão em 

programa de 

suplementação 

alimentar (ex: leite e 

alimentos). 

29,4% 31,8% 18,8% 20,0% 2,7 (±1,0) 5,6 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

  

A análise dos itens que constituem o atributo integralidade (serviços prestados) 

apresentou média 7,1, o que classifica o serviço com alta orientação para este atributo, 

sinalizando que o serviço realiza ações que possibilitam um cuidado integral aos usuários. Os 

itens sobre aconselhamento do uso correto de cinto de segurança, maneiras de lidar com 

conflitos familiares (F4) e cuidados com armas de fogo (itens F3 e F9) receberam escores 

abaixo do ponto de corte (Tabela 11).  
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Tabela 11 - Descrição dos itens que compõem o atributo essencial Integralidade/Serviços 

Prestados, na perspectiva dos profissionais da APS, Juiz de Fora, 2019 

(continua) 

Atributo 

Integralidade - 

Serviços Prestados -  

Escore 7,1 

Avaliação Média  

(1-4)/DP 

Escore 

médio 

escala de 

0 a 10 

Com 

certeza, 

sim 

Provavelmente, 

sim 

Provavelmente, 

não 

Não sei/não 

lembro 

Com 

certeza, 

não 

F1 – Conselhos sobre 

alimentação saudável 

ou sobre dormir 

suficientemente 

62,0% 34,6% 1,9% 1,5% 3,5 (±0,6) 8,3 

F2 – Segurança no 

lar, ex: como guardar 

medicamentos em 

segurança. 

65,2% 30,9% 2,6% 1,3% 3,6 (±0,6) 8,6 

F3 – Aconselhamento 

sobre o uso de cinto 

de segurança, 

assentos seguros para 

crianças ao andar de 

carro, evitar que 

crianças tenham 

queda de altura. 

35,2% 35,8% 19,0% 10,1% 2,9 (±0,9) 6,3 

F4 – Maneiras de 

lidar com conflitos de 

família que podem 

surgir de vez em 

quando. 

27,0% 52,5% 12,5% 7,5% 2,9 (±0,8) 6,3 

F5 – Conselhos a 

respeito de exercícios 

físicos apropriados. 

43,7% 45,0% 7,3% 3,9% 3,2 (±0,7) 7,3 

F6 – Testes de sangue 

para verificar os 

níveis de colesterol. 

69,3% 20,6% 4,5% 5,6% 3,5 (±0,7) 8,3 

F7 – Verificar e 

discutir os 

medicamentos que o 

paciente está usando. 

54,8% 32,9% 7,9% 4,5% 3,3 (±0,8) 7,6 

F8 – Possíveis 

exposições a 

substâncias perigosas 

(ex: veneno para 

formiga/para rato, 

água sanitária), no 

lar, no trabalho, ou na 

vizinhança  do 

paciente. 

33,6% 42,4% 18,1% 5,8% 3,0 (±0,8) 6,6 

F9 – Pergunta se o 

paciente tem uma 

arma de fogo e 

orienta como guardá-

la com segurança. 

1,7% 9,3% 40,0% 49,0% 1,4 (±0,7) 1,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Tabela 11 - Descrição dos itens que compõem o atributo essencial Integralidade/Serviços 

Prestados, na perspectiva dos profissionais da APS, Juiz de Fora, 2019 

(conclusão) 

Atributo 

Integralidade - 

Serviços Prestados -    

Escore 7,1 

 

Avaliação 

 

Média 

 (1-4)/DP  

Escore 

médio 

escala de 

0 a 10 
Com 

certeza, 

sim 

Provavelmente, 

sim 

Provavelmente, 

não 

Não sei/não 

lembro 

Com 

certeza, 

não 

F10 – Como prevenir 

queimaduras 

causadas por água 

quente, óleo quente. 

31,0% 47,3% 14,6% 7,1% 3,0 (±0,8) 6,6 

F11 – Como prevenir 

quedas. 

48,4% 45,8% 4,1% 1,7% 3,4 (±0,6) 8,0 

F12 – Prevenção de 

osteoporose em 

mulheres. 

34,2% 47,9% 12,5% 5,4% 3,1 (±0,7) 7,0 

F13 – Cuidado de 

problemas comuns 

relativos a 

menstruação  ou a 

menopausa. 

50,1% 42,8% 4,7% 2,4% 3,4 (±0,6) 8,0 

F14 – Maneiras de 

lidar com os  

problemas de 

comportamento  das 

crianças. 

29,4% 

 

50,8% 14,0% 5,8% 3,0 (±0,8) 6,6 

F15 – Mudanças do 

crescimento e 

desenvolvimento da 

criança esperadas 

para cada faixa etária. 

40,6% 45,4% 10,6% 3,4% 3,2 (±0,7) 7,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O escore do atributo derivado orientação familiar (7,4) classifica o serviço com alta 

orientação para este atributo na perspectiva dos profissionais, sinalizando que o serviço 

considera o contexto familiar no atendimento dos usuários.  O item relacionado a inclusão do 

usuário ou familiar no plano terapêutico (G1) recebeu baixo escore (Tabela 12).  
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Tabela 12 - Descrição dos itens que compõem o atributo derivado orientação familiar, na 

perspectiva dos profissionais da APS, Juiz de Fora, 2019 

Atributo Orientação 

Familiar -   

Escore 7,4 

 

Avaliação Média 

 (1-4)/DP 

Escore 

médio 

escala 

de 0 a 10 

 

Com 

certeza, 

sim 

Provavelmente, 

sim 

Provavelmente, 

não 

Não sei/não 

lembro 

Com 

certeza 

não 

G1 – Você pergunta 

aos pacientes quais 

suas ideias e opiniões 

ao planejar o 

tratamento e cuidado 

do paciente ou membro 

da família? 

25,9% 51,4% 18,1% 4,6% 2,9 (±0,7) 6,3 

G2 – Você pergunta 

sobre doenças e 

problemas de saúde 

que possam ocorrer nas 

famílias dos pacientes? 

50,3% 42,1% 6,3% 1,3% 3,4 (±0,6) 8,0 

G3 – Você está 

disposto e capaz de 

atender membros da 

família dos pacientes 

para discutir um 

problema de saúde ou 

problema familiar? 

44,7% 47,3% 5,7% 2,2% 3,3 (±0,6) 7,6 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A orientação comunitária, também recebeu escore (7,1) que classifica o serviço com 

alta orientação para este atributo, sinalizando que o serviço considera os contextos culturais 

no atendimento dos usuários. No entanto os itens que versam sobre a realização de pesquisas 

com usuários e comunidade para conhecimento de satisfação com o serviço e identificação de 

problemas da comunidade, receberam baixos escores (itens H4 e H5) (Tabelas 13). 
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Tabela 13 - Descrição dos itens que compõem o atributo derivado orientação comunitária, na 

perspectiva dos profissionais da APS, Juiz de Fora, 2019 

 

Atributo Orientação 

Comunitária - 

  Escore 7,1 

 

Avaliação Média  

(1-4)/DP 

Escore 

Médio 

Escala 

de 0 a 

10 

 

Com 

certeza, 

sim 

Provavelmente, 

sim 

Provavelmente, 

não 

Não sei/não 

lembro 

Com 

certeza 

não 

H1 – Você ou alguém do 

seu serviço de saúde faz 

visitas domiciliares? 

89,9% 5,2% 1,3% 3,5% 3,8 (±0,6) 9,3 

H2 – Você crê que seu 

serviço de saúde tem 

conhecimento adequado 

dos problemas de saúde 

da comunidade que 

atende? 

54,6% 37,4% 6,0% 2,0% 3,4 (±0,7) 8,0 

H3 – Seu serviço de 

saúde ouve opiniões e 

idéias da comunidade de 

como melhorar os 

serviços de saúde? 

46,4% 39,9% 8,8% 5,0% 3,2 (±0,8) 7,3 

H4 – Faz pesquisas com 

os pacientes para ver se 

os serviços estão 

satisfazendo (atendendo) 

as necessidades das 

pessoas? 

14,2% 34,5% 30,7% 20,0% 2,4 (±0,9) 4,6 

H5 – Faz pesquisas na 

comunidade para 

identificar problemas de 

saúde que ele deveria 

conhecer? 

15,6% 36,7% 30,0% 17,7% 2,5 (±0,9) 5,0 

H6 – Presença de 

usuários no Conselho 

Local de Saúde 

(Conselho Gestor, 

Conselho de Usuários). 

54,7% 30,7% 8,2% 6,3% 3,3 (±0,8) 7,6 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

5.3 AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E EXTENSÃO DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO      

PRIMÁRIA À SAÚDE POR CATEGORIA PROFISSIONAL  

 

A Figura 5, apresenta a descrição dos escores essencial, derivado e geral da APS por 

categoria profissional. Com relação ao escore geral, os profissionais médicos e enfermeiros 

pontuaram o serviço com alta orientação para a APS e os técnicos de enfermagem e ACS 

avaliaram o serviço com baixa orientação. 
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Figura 5 - Descrição dos escores essencial, derivado e geral da APS por categoria 

profissional, Juiz de Fora, 2019 
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       Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

Dentre os profissionais, os médicos foram os que melhor avaliaram o serviço, com 

exceção dos atributos acesso (melhor avaliado pelo técnico de enfermagem) e 

longitudinalidade (melhor avaliado pelo ACS). Os técnicos de enfermagem foram os 

profissionais que pontuaram com menores escores o serviço, com exceção dos atributos 

acessibilidade, coordenação – sistemas de informação e orientação comunitária (avaliados 

com os menores escores pelos ACS) e a integralidade – serviços disponíveis (avaliada com 

escore igual entre técnicos de enfermagem e enfermeiros) (figura 6).  
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Figura 6 - Comparação dos escores médios dos atributos da APS na perspectiva dos 

profissionais, Juiz de Fora, 2019 
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  Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

Quando comparados as categorias de profissionais com os escores dos atributos 

identificou-se que houve significância estatística na maioria dos atributos, excetuando-se 

apenas os atributos Integralidade- serviços disponíveis e Orientação Comunitária. Destaca-se 

que não houve diferenças significativas entre os escores essencial, derivado e geral entre 

médicos e enfermeiros (Tabela 14). 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Tabela 14 – Comparação dos escores dos atributos da APS entre as categorias profissionais, 

Juiz de Fora, 2019 

Atributos   Média (DP) Valor de 

p 
Médico Enfermeiro Técnico de 

Enfermagem 

ACS 

Acessibilidade 3,7 (±0,8) a 3,6 (±0,8) b 3,8 (±1,1) c 3,3 (±1,1) abc <0,001* 

Longitudinalidade 7,1 (±1,2) a 6,9 (±1,3) bc 6,1 (±1,3) abd 7,5 (±1,1) cd <0,001* 

Coordenação - 

Integração De 

Cuidados 

6,9 (±1,3) ab 6,7 (±1,2) cd 5,6 (±1,7) ad 6,0 (±1,5) bc <0,001* 

Coordenação - 

Sistema De 

Informações 

8,6 (±1,4) ab 8,1 (±1,4) c 7,6 (±1,9) ad 6,4 (±2,1) bcd <0,001* 

Integralidade - 

Serviços 

Disponíveis 

6,7 (±1,0) 6,3 (±1,1) 6,3 (±1,4) 6,4 (±1,3) 0,177 

Integralidade - 

Serviços Prestados 

8,2 (±1,3) abc 7,4 (±1,2) a 6,9 (±1,7) b 6,9 (±1,5) c <0,001* 

Orientação Familiar 8,6 (±1,6) abc 7,7 (±1,6) ad 6,8 (±1,9) bd 7,4 (±1,8) c <0,001* 

Orientação 

Comunitária 

7,4 (±1,7) 7,2 (±1,3) 7,1 (±1,9) 7,0 (±1,7) 0,384 

Escore essencial 6,8 (±0,9) ab 6,5 (±0,8) cd 6,0 (±1,0) bc 6,1 (±0,9) ad <0,001** 

Escore Derivado 8,0 (±1,4) ab 7,4 (±1,2) 6,9 (±1,4) a 7,2 (±1,5) b <0,001* 

Escore Geral 7,1 (±0,8) ab 6,7 (±0,8) cd 6,3 (±1,4) ac 6,3 (±0,9) bd <0,001** 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

Notas: *.Teste Kruskall-Wallis com post hoc de Dunn; **.Teste ANOVA com post hoc de Bonferroni. 

As letras a, b, c, d, indicam diferenças estatisticamente significativas entre as categorias profissionais, 

devendo ser  consideradas na linha. 

 

5.4 AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E EXTENSÃO DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE NA PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS POR MODALIDADE 

DE SERVIÇO  

 

Devido ao quantitativo de profissionais ser relativamente superior nas eSF (488 

profissionais) em comparação às eAB (58 profissionais), optou-se por realizar a comparação 

entre as modalidades de serviço somente entre os profissionais de nível superior (médicos e 

enfermeiros).  

A figura a seguir descreve o escore essencial, derivado e geral nas eSF e eAB (Figura 

7). Observa-se que as eSF apresentaram alta orientação para a APS em todos os escores. 
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Figura 7 - Descrição dos escores essencial, derivado e geral na perspectiva dos profissionais 

por modalidade de serviço, Juiz de Fora, 2019 
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   Fonte: Elaborada pelo  autor (2019). 

 

As eSF avaliaram com maiores escores os atributos longitudinalidade, coordenação 

(integração de cuidados), Integralidade (serviços prestados) e orientação familiar e 

comunitária. Os atributos coordenação (sistemas de informações) e integralidade (serviços 

disponíveis) receberam melhores escores nas eAB. O atributo acessibilidade recebeu o mesmo 

escore em ambas modalidades de serviço (Figura 8). 
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Figura 8 - Comparação dos escores médios dos atributos da APS na perspectiva dos 

profissionais entre as eSF e eAB, Juiz de Fora, 2019 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Acessibilidade

Longitudinalidade

Coordenação -

Integração de

Cuidados

Coordenação -

Sistemas de

Informação

Integralidade -

Serviços

Disponíveis

Integralidade -

Serviços

Prestados

Orientação

Familiar

Orientação

Comunitária

eAB eSF

 

          Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

Nas eSF as médias dos escores foram maiores e significantes com relação aos 

atributos: integralidade (serviços prestados) e orientação comunitária (tabela 15). 

 

Tabela 15  – Comparação dos atributos da APS entre as eSF e eAB, Juiz de Fora, 2019 

Atributos   Média (DP) Valor de p 

eSF eAB 

Acessibilidade 3,7 (±0,8) 3,7 (±0,9) 0,186a 

Longitudinalidade 6,9 (±1,1) 6,4 (±1,1) 0,945a 

Coordenação - Integração De Cuidados 6,7 (±1,2) 6,6 (±1,0) 0,501a 

Coordenação - Sistema De Informações 8,3 (±1,3) 8,5 (±1,6) 0,742a 

Integralidade - Serviços Disponíveis 6,4 (±1,0) 6,5 (±1,2) 0,312a 

Integralidade - Serviços Prestados 7,8 (±1,3) 7,3 (±1,0) 0,049a 

Orientação Familiar 8,0 (±1,6) 7,7 (±1,7) 0,777a 

Orientação Comunitária 7,5 (±1,4) 6,4 (±1,7) 0,004a 

Escore essencial 6,6 (±0,8) 6,5 (±0,8) 0,396b 

Escore Derivado 7,7 (±1,2) 7,0 (±1,4) 0,005a 

Escore Geral 6,9 (±0,8) 6,6 (±0,9) 0,083b 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

Notas: a.Teste U de Mann-Whitney; b.Teste t de amostras independentes 
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5.5 AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E EXTENSÃO DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE NA PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS ENTRE AS ÁREAS 

URBANA E RURAL 

 

Dentre as 47  unidades localizadas na área urbana do município, 38 atuam na 

modalidade eSF e 9 na modalidade eAB. E, entre as 15 unidades da área rural, 4 atuam na 

modalidade eSF e 11 na modalidade eAB. Na figura a seguir estão descritos os escores geral, 

essencial e derivado da APS nas regiões administrativas urbana e rural do município (figura 

9). Vale destacar que a região rural avaliou o serviço com alta orientação para a APS (escores 

essencial, derivado e geral). 

 

Figura 9 - Descrição dos escores essencial, derivado e geral na perspectiva dos profissionais 

entre as áreas urbana e rural, Juiz de Fora, 2019 
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      Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

O atributo acessibilidade apresentou escore abaixo do ponto de corte em ambas as 

regiões administrativas. A região administrativa rural apresentou os melhores escores em 

5cinco atributos (Figura 10).  
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Figura 10 - Comparação da avaliação dos escores médios dos atributos da APS na visão dos 

profissionais nas regiões administrativas urbana e rural. Juiz de Fora, 2019 
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    Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

A tabela 16 mostra em quais atributos essa diferença foi significante. 
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Tabela 16 – Comparação dos atributos da APS entre as áreas urbana e rural, Juiz de Fora, 

2019 

Atributos   Média (DP) Valor de p 

 Rural Urbana  

Acessibilidade 3,9 (±1,2) 3,5 (±1,0) 0,120a 

Longitudinalidade 7,3 (±1,6) 7,1 (±1,2) 0,531a 

Coordenação - Integração De Cuidados 6,9 (±1,3) 6,1 (±1,6) 0,001a 

Coordenação - Sistema De Informações 8,3 (±2,0) 7,0 (±2,0) <0,001a 

Integralidade - Serviços Disponíveis 6,3 (±1,6) 6,4 (±1,2) 0,851a 

Integralidade - Serviços Prestados 7,0 (±1,6) 7,1 (±1,5) 0,934a 

Orientação Familiar 7,9 (±1,8) 7,4 (±1,8) 0,101a 

Orientação Comunitária 7,1 (±1,6) 7,1 (±1,7) 0,901a 

Escore essencial 6,6 (±0,8) 6,2 (±0,9) 0,008b 

Escore Derivado 7,4 (±1,5) 7,2 (±1,4) 0,769a 

Escore Geral 6,8 (±0,9) 6,4 (±0,9) 0,029b 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

Notas: a.Teste U de Mann-Whitney; b.Teste t de amostras independentes. 

 

5.6 ASSOCIAÇÃO ENTRE O TEMPO DE TRABALHO E A QUALIFICAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS COM A PRESENÇA E EXTENSÃO DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

O tempo de trabalho dos profissionais na APS no município  em anos (transformação 

realizada após a conversão dos quartis) apresentou significância estatística nos escores do 

atributo longitudinalidade,  coordenação – sistemas de informação e orientação familiar. 

Observa-se que a diferença apresentada com relação ao atributo longitudibalidade mostra que 

os profissionais que trabalham há mais de 13 anos apresentaram escores maiores e 

significativos. Com relação à coordenação  (sistemas de informação) observa-se que os 

profissionais que trabalham entre 13-18 anos pontuaram o serviço significativamente com 

menor escore.  E que os profissionais com mais de 18 anos no serviço pontuaram o atributo 

orientação familiar com escore maior e significante. No entanto não houve significância nos 

escores essencial, derivado e geral (Tabela 17).  
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Tabela 17 – Descrição do escore médio dos atributos da APS na perspectiva dos profissionais 

estratificado pelo tempo de trabalho na APS do município, Juiz de Fora, 2019 

Atributos < 5 anos 5- 12 anos 13 -18 anos >18 anos Valor de 

p 

Acessibilidade 3,5 (±1,1) 3,5 (±1,0) 3,4 (±1,1) 3,6 (±1,0) 0,260* 

Longitudinalidade 6,9 (±1,1)c 6,8 (±1,4)ab 7,5 (±1,9)bc 7,3 (±1,4)a < 0,001* 

Coordenação - 

Integração De 

Cuidados 

6,3 (±1,5) 6,0 (±1,5)a 6,0 (±1,6) 6,6 (±1,4)a 0,019* 

Coordenação - 

Sistema De 

Informações 

7,6 (±2,0)b 7,4 (±1,8)a 6,6 (±2,4)ab 7,2 (±2,0) 0,003* 

Integralidade - 

Serviços 

Disponíveis 

6,3 (±1,1) 6,3 (1,4) 6,5 (±1,3) 6,1 (±1,0) 0,082* 

Integralidade - 

Serviços Prestados 

7,3 (±1,5) 7,0 (1,6) 7,2 (±1,4) 7,1 (±1,3) 0,669* 

Orientação 

Familiar 

7,5 (±1,9) 7,0 (±1,7)a 7,5 (±1,8) 7,8 (±1,8)a 0,008* 

Orientação 

Comunitária 

7,2 (±1,8) 7,0 (±1,7) 7,2 (±1,7) 6,7 (±1,7) 0,061* 

Escore Essencial 6,3 (±0,8) 6,2 (±1,0) 6,2 (±0,9) 6,3 (±0,8) 0,671** 

Escore Derivado 7,4 (±1,5) 7,0 (±1,4) 7,4 (±1,4) 7,1 (±1,5) 0,061* 

Escore Geral 6,6 (±0,9) 6,4 (±1,0) 6,5 (±0,9) 6,5 (±0,9) 0,433** 

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

Notas: *.Teste Kruskall-Wallis com post hoc de Dunn; **.Teste ANOVA com post hoc de Bonferroni. 

As letras a, b, c, indicam diferenças estatisticamente significativas, devendo ser  consideradas na linha. 

 

Já o tempo de trabalho dos profissionais na UAPS atual  apresentou significância para 

os atributos essenciais longitudinalidade e coordenação – sistema de informação. O atributo 

longitudinalidade foi melhor avaliado e com significância estatística, com relação ao maior 

tempo de trabalho. E o atributo coordenação (sistemas de informação) apresentou 

significância e recebeu os maiores escores pelos profissionais com até 9 anos de trabalho. 

Também não houve significância com os escores essencial, derivado e geral (Tabela 18). 
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Tabela 18 - Descrição do escore médio dos atributos da APS na perspectiva dos profissionais 

estratificado pelo tempo de trabalho na UAPS atual. 

Atributos < 4 anos 4- 9 anos 10 -15 anos >15 anos Valor 

de p 

Acessibilidade 3,7 (±0,9) 3,5 (±1,1) 3,4 (±1,2) 3,5 (±1,0) 0,082* 

Longitudinalidade 6,3 (±1,2)abc 7,1 (±1,2)ad 7,4 (±1,3)b 7,6 (±1,1)cd < 0,001* 

Coordenação - Integração 

De Cuidados 

6,4 (±1,5) 6,0 (±1,6) 6,0 (±1,6) 6,2 (±1,5) 0,234* 

Coordenação - Sistema 

De Informações 
8,1 (±1,7)abc 7,4 (±1,9)c 6,9 (±2,3)b 6,7 (±1,9)ac < 0,001* 

Integralidade - Serviços 

Disponíveis 

6,4 (±1,1) 6,4 (1,2) 6,3 (±1,3) 6,3 (±1,1) 0,885* 

Integralidade - Serviços 

Prestados 

7,4 (±1,5) 7,1 (1,7) 7,1 (±1,4) 7,1 (±1,4) 0,370* 

Orientação Familiar 7,5 (±1,9) 7,3 (±1,8) 7,7 (±1,7) 7,5 (±1,8) 0,541* 

Orientação Comunitária 7,3 (±1,5) 7,2 (±1,6) 6,9 (±1,7) 6,9 (±1,8) 0,304* 

Escore Essencial 6,3 (±0,9) 6,3 (±0,9) 6,1 (±0,9) 6,2 (±0,8) 0,553** 

Escore Derivado 7,4 (±1,4) 7,3 (±1,4) 7,2 (±1,4) 7,2 (±1,5) 0,668* 

Escore Geral 6,6 (±0,9) 6,5 (±0,9) 6,4 (±0,9) 6,5 (±0,9) 0,492** 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Notas: *.Teste Kruskall-Wallis com post hoc de Dunn; **.Teste ANOVA com post hoc de Bonferroni. 

As letras a, b, c, indicam diferenças estatisticamente significativas, devendo ser  consideradas na linha. 

 

Identificou-se associação significativa entre possuir treinamento para atuar na APS e 

os escores dos atributos longitudinalidade e coordenação – sistemas de informação. Sendo 

que, os profissionais que não possuem treinamento avaliaram melhor o atributo coordenação – 

sistemas de informação (tabela 19). 

 

Tabela 19 – Associação entre treinamento para atuar na APS e os atributos da APS, na 

perspectiva dos profissionais Juiz de Fora, 2019 

Atributos Treinamento para atuar na APS Valor de p 

Sim Não 

Acessibilidade 3,4 (1,1) 3,5 (0,9) 0,359 a 

Longitudinalidade 7,3 (1,2) 6,5 (1,2) < 0,001 a 

Coordenação - Integração De Cuidados 6,1 (1,5) 6,2 (1,5) 0,647 a 

Coordenação - Sistema De Informações 6,9 (2,0 8,2 (1,5) < 0,001 a 

Integralidade - Serviços Disponíveis 6,3 (1,2) 6,3 (1,2) 0,718 a 

Integralidade - Serviços Prestados 7,1 (1,5) 7,2 (1,7) 0,241 a 

Orientação Familiar 7,5 (1,8) 7,1 (2,0) 0,148 a 

Orientação Comunitária 7,1 (1,7) 7,0 (1,7) 0,518 a 

Escore Essencial 6,2 (0,9) 6,3 (0,8) 0,323 b 

Escore Derivado 7,3 (1,4) 7,1 (1,5) 0,308 a 

Escore Geral 6,5 (0,9) 6,5 (0,9) 0,798 b 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Notas: a.Teste U de Mann-Whitney; b.Teste t de amostras independentes. 
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Entre os profissionais médicos e enfermeiros buscou-se identificar associação entre os 

atributos da APS e a presença de pós graduação Lato Sensu (Especialização em Saúde da 

Família e Residência em Saúde da Família). Como o quantitativo de profissionais que 

possuem mestrado e doutorado foram baixos, optou-se por excluir essa análise do estudo.  

Verificou-se que possuir Especialização e Residência em Saúde da Família apresentou 

associação significativa quando comparadas aos atributos longitudinalidade  e Coordenação 

(integração de cuidados) (Tabela 20). 

 

Tabela 20- Análise da associação entre Especialização e Residência em Saúde da Família e os 

atributos essenciais e derivados da APS, Juiz de Fora, 2019 

Atributos Especialização/Residência em Saúde da Família 

(média/DP) 

Valor 

de p 

Sim Não 

Acessibilidade 3,6 (0,7) 3,7 (0,9) 0,294a 

Longitudinalidade 7,2 (1,3) 6,5 (1,1) 0,010 a 

Coordenação - Integração De 

Cuidados 
7,0 (1,2) 6,4 (1,3) 0,021 a 

Coordenação - Sistema De 

Informações 

8,4 (1,4) 8,1 (1,4) 0,283a 

Integralidade - Serviços 

Disponíveis 

6,5 (1,1) 6,3 (0,9) 0,556 a 

Integralidade - Serviços 

Prestados 

7,7 (1,1) 7,6 (1,4) 0,650 a 

Orientação Familiar 8,1 (1,7) 7,8 (1,7) 0,276 a 

Orientação Comunitária 7,4 (1,4) 7,1 (1,5) 0,472 a 

Escore essencial 6,7 (0,8) 6,4 (0,7) 0,065b 

Escore Derivado 7,7 (1,3) 7,5 (1,3) 0,366 a 

Escore Geral 7,0 (0,8) 6,7 (0,8) 0,071b 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Notas: a.Teste U de Mann-Whitney; b.Teste t de amostras independentes. 

 

Com relação a comparação entre os escores dos profissionais que possuem 

Especialização em Saúde da Família, Residência em Saúde da Família e ambas pós 

graduações, não foram identificadas diferenças significantes entre os escores e atributos 

(Tabela 21).  
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Tabela 21 - Análise da associação entre Especialização em Saúde da Família, Residência em 

Saúde da Família e ambas pós-graduações e os atributos essenciais e derivados da APS, Juiz 

de Fora, 2019. 

Atributos Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde da Família Valor de 

p Especialização 

 

Residência Especialização e 

Residência 

Acessibilidade 3,6 (0,7) 3,3 (0,0) 3,9 (0,8) 0,343a 

Longitudinalidade 7,2 (1,3) 6,9 (0,3) 7,2 (1,2) 0,928 a 

Coordenação - Integração De 

Cuidados 

6,9 (1,2) 7,5 (0,3) 7,2 (0,8) 0,700 a 

Coordenação - Sistema De 

Informações 

8,3 (1,4) 8,3 (2,3) 8,7 (1,2) 0,826 a 

Integralidade - Serviços 

Disponíveis 

6,5 (1,1) 6,0 (0,6) 6,3 (0,8) 0,784 a 

Integralidade - Serviços 

Prestados 

7,7 (1,1) 7,7 (1,2) 8,3 (1,2) 0,508 a 

Orientação Familiar 8,0 (1,7) 8,8 (0,0) 8,8 (1,4) 0,443 a 

Orientação Comunitária 7,3 (1,4) 8,3 (0,7) 7,7 (1,7) 0,449 a 

Escore essencial 6,7 (0,9) 6,6 (0,4) 6,9 (0,7) 0,859b 

Escore Derivado 7,6 (1,3) 8,6 (0,3) 8,3 (1,1) 0,269a 

Escore Geral 6,9 (0,8) 7,1 (0,4) 7,3 (0,8) 0,686b 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Notas: a.Teste U de Mann-Whitney; b.Teste t de amostras independentes. 
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6 DISCUSSÃO  

 

6.1 AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA 

PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS  

 

 Identificou-se predominância do sexo feminino entre os profissionais, corroborando 

com outros estudos no quesito sexo predominante na área da saúde (MAIA, 2017; OLIVEIRA 

et al., 2016; PENSO et al., 2017; ROLIM et al., 2019; SILVA, 2014). Sendo que, a maior 

proporção de profissionais do sexo feminino encontra-se entre os enfermeiros, conforme 

estudo de Rolim (2016). 

Os resultados deste estudo evidenciam que, os profissionais da APS do município de 

Juiz de Fora, classificam o serviço com baixa orientação para os atributos da APS (escore 

geral 6,5).  Os atributos essenciais também foram avaliados negativamente pelos profissionais 

(escore 6,2), o que justifica o resultado geral. Apenas os atributos derivados apresentaram 

bom desempenho (escore derivado 7,2).  

Esses achados são divergentes de outros estudos que identificaram alta orientação dos 

serviços para a APS (BATISTA et al., 2016; MAIA, 2017; PENSO et al., 2017) e corroboram 

com outros estudos que identificaram escore essencial abaixo da média 6,6 (OLIVEIRA et al., 

2016; ROLIM, 2016).  

Os atributos essenciais longitudinalidade, coordenação (sistemas de informação), 

integralidade (serviços prestados) e ambos itens que compõem os atributos derivados foram 

classificados com alta orientação para a APS. Estes atributos também foram avaliados 

positivamente em outros estudos (LIMA et al., 2016; FERREIRA et al., 2016). 

Com relação aos atributos essenciais da APS, identificou-se que o atributo 

acessibilidade obteve a pior avaliação na perspectiva dos profissionais (escore 3,5), assim 

como na maioria dos estudos que utilizaram o mesmo instrumento  (BATISTA et al., 2016; 

CHOMATAS et al., 2013; GOMES; FRACOLLI, 2018; LIMA et al., 2016; PENSO et al., 

2017; ROLIM, 2016; SANTOS et al., 2017; SILVA, 2014).  

Um serviço primário de saúde tem como característica essencial a acessibilidade, pois 

ela é capaz de permitir a entrada do usuário no sistema de saúde garantindo um atendimento 

para suas necessidades e de sua família. Este atributo associa-se a fatores como: a 

disponibilidade de atendimento, a localização do estabelecimento e aos entraves de 

comunicação entre equipes e usuários (STARFIELD, 2002). 
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Neste estudo, ainda que algumas das características responsáveis pela baixa 

qualificação do atributo não estejam em consonância com a realidade do município, como por 

exemplo os dias e horários de atendimentos das unidades (que no instrumento fazem menção 

a sábados e domingos e até as 20 horas), estes pontos dificultam o acesso aos serviços e 

comprometem o atendimento das necessidades da população. Outro ponto que merece 

destaque é a ausência de um telefone para o qual os usuários possam ligar quando o serviço de 

saúde está fechado, o que limita a característica de primeiro ponto de atenção do serviço.  

Esta inflexibilidade nos dias e horários de funcionamento para atendimento, faz com 

que os usuários muitas vezes procurem outros pontos de atenção, considerando que 

habitualmente eles trabalham  nos horários convencionais de atendimento da APS. Com isso, 

os outros serviços acabam por funcionar como porta de entrada ao sistema. Esse mecanismo 

vem atuando como uma constante barreira de atenção às necessidades da população 

(SANTOS et al., 2017).  

Como o item acesso do PCATool não leva em consideração a realidade da APS da 

maioria das unidades brasileiras, Chomatas (2013) sugere como alternativa para melhorar o 

resultado, que sejam realizadas novas adaptações no instrumento ou no modelo de atenção, 

que aumentando sua disponibilidade para atender os usuários vão reduzir a procura em outros 

pontos de atenção. 

Estudo de revisão da literatura, baseado na análise de estudos que utilizaram o 

PCATool, sugere a necessidade de atualização do item acessibilidade do instrumento, 

incluindo ou adaptando itens, como exemplo, novos meios de comunicação entre profissional 

e usuário, e-mail e aplicativos (D’Ávila et al., 2017). Estas novas ferramentas podem ainda, 

fortalecer o vínculo e facilitar os atendimentos (LIMA et al., 2018). 

Recentemente, o MS instituiu o Programa Saúde na Hora através da Portaria GM n. 

930, de 15 de maio de 2019. A medida tem o intuito de ampliar a cobertura das eSF e os 

atendimentos, além de reduzir os atendimentos de baixo risco nos hospitais e unidades de 

pronto atendimento. A proposta prevê incentivo financeiro por parte do governo federal às 

unidades que aderirem ao programa, propondo carga horária semanal mínima de 60 horas, 

incluindo cinco horas aos sábados ou domingos, e se aplica aos profissionais médicos, 

enfermeiros e cirurgiões dentistas (BRASIL, 2019).  

Além desta medida, a própria PNAB regulamenta a possibilidade de horários 

alternativos para atendimento, desde que, expressos por necessidade da população (BRASIL, 

2017a).  
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Até então, embora de forma descentralizada e variando entre regiões do país, algumas 

outras iniciativas vêm sendo desenvolvidas com o intuito de ampliar essa oferta de serviços. 

No Recife, um modelo denominado Upinhas 24 horas vem sendo implantado desde o 

ano de 2013, como alternativa para reduzir as disparidades do acesso das eSF. Estas 

“Upinhas” tem seu horário de funcionamento estendido das 7 às 19 horas para consultas e 24 

horas para situações de urgência. Este modelo de horário estendido, garante na maioria das 

vezes um atendimento pelo profissional de saúde, mas esbarra na questão da continuidade do 

cuidado, pois é pouco provável que após o horário convencional o usuário seja atendido pela 

sua equipe (PESSOA; GOUVEIA; CORREIA, 2017). 

Outra iniciativa foi a implantação do acolhimento, cujo objetivo prevê a escuta 

qualificada das demandas dos usuários (ARAÚJO et al., 2018; BRASIL, 2013). Contanto, 

para que seja efetivo, sempre que possível deve estar em consonância com as demandas da 

população (REIGADA, 2017), pois muitas das vezes estes usuários são direcionados para 

outros serviços pela dificuldade de flexibilização na programação das unidades  (TESSER; 

NORMAN, 2014). Além disso, a APS precisa incorporar a preconização da PNAB, que 

descreve como atribuição deste ponto de atenção, além do atendimento à demanda 

programada, também ao atendimento da demanda espontânea (BRASIL, 2017a), ou seja, cada 

situação deve ser analisada individualmente e a APS deve se responsabilizar por atendimentos 

que não estejam previstos e/ou agendados de acordo com sua capacidade.  

Analisando o contexto mundial, o modelo de APS Chileno (Modelo de Atención 

Integral de Salud Familiar y Comunitário) apresenta duas estratégias para atendimentos: os 

serviços de Urgência em Atenção Primária (SAPU) e, os Serviços de Atenção Primária de 

Emergência de Alta Resolução (SARS), ambas consideradas medidas de ampliação do acesso 

em busca de maior resolutividade da APS (ALMEIDA; OLIVEIRA; GIOVANELLA, 2018). 

Considerando que a maioria dos itens que apresentaram desempenho negativo se 

relacionam a estrutura do serviço e portanto seriam medidas a princípio de cunho político-

administrativo, outras questões se tornam imprescindíveis na busca de ampliação do acesso ao 

serviço, dentre elas destaca-se melhores condições de trabalho para as equipes 

(dimensionamento adequado, remuneração justa, disponibilidade de insumos, investimentos 

em aperfeiçoamento e atualização) (SILVA, 2014). 

Não obstante ao fato do instrumento utilizado não estar de acordo com a realidade dos 

atendimentos da APS no município, e que isto tenha colaborado para o resultado negativo, 

acredita-se que simplesmente buscar novas adaptações e validações não seja a melhor medida 

de ampliação do acesso. Esses apontamentos merecem ser discutidos e avaliados pelos 
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gestores locais com o intuito de traçar estratégias que reduzam estas disparidades e deem a 

visibilidade de APS como porta de entrada ao serviço de saúde. Destaca-se que estas 

iniciativas devem priorizar o atributo acessibilidade, pois recebeu a pior avaliação dos 

profissionais de saúde no estudo.  

Vislumbra-se a adesão ao Programa Saúde na Hora como um importante passo em 

busca da ampliação do acesso, não somente no município em questão, mas também em outras 

regiões do país. 

Com relação ao atributo longitudinalidade, o estudo identificou alta orientação para a 

APS na perspectiva dos profissionais (média 7,1). Este resultado permite inferir que existe 

uma relação que se estabelece ao longo do tempo entre os profissionais e usuários que 

favorece a assistência.  

Quando avaliado a presença e extensão deste atributo, divergências são observadas na 

literatura. Em estudo realizado no estado de São Paulo, com gestores, médicos e enfermeiros 

o atributo recebeu avaliação positiva (GOMES; FRACOLLI, 2018). No estudo de Silva 

(2014) realizado com profissionais médicos e enfermeiros e com os usuários de eSF, 

identificou-se avaliação positiva deste atributo, o resultado foi associado ao tempo de trabalho 

dos profissionais participantes (1 a 5 anos).  

Em contrapartida, um estudo realizado em Fortaleza, com médicos,  enfermeiros e 

cirurgiões dentistas foi identificado avaliação negativa no atributo longitudinalidade (ROLIM, 

2016), semelhante a estudo realizado com usuários da APS de Florianópolis (VIDAL et al., 

2018). 

Apesar do atributo longitudinalidade ter apresentado uma boa extensão no serviço em 

questão, alguns pontos foram avaliados negativamente e merecem reflexão. A possibilidade 

dos usuários falarem com os profissionais por telefone quando o serviço de saúde está aberto, 

o conhecimento por parte dos profissionais do trabalho dos usuários e dos medicamentos que 

os mesmos utilizam, são tópicos intimamente relacionados ao processo de trabalho dos 

profissionais, com exceção da utilização do telefone, que além disso, requer um planejamento 

administrativo, protocolos, dentre outras possibilidades.  

A longitudinalidade vai além de ter uma população adscrita, ela requer que os 

profissionais conheçam essas pessoas e seus contextos, seu trabalho, seus hábitos e outros 

fatores que podem estar associados à qualidade de vida (CALDEIRA, 2010). 

É fato que o conhecimento sobre as características sociais, econômicas, culturais, 

ambientais e genéticas, têm influência sobre a saúde dos indivíduos (BRASIL, 2017a; 

CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 2017), portanto, além das atividades programáticas e 
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individuais, o processo de trabalho das equipes deve considerar os determinantes que 

influenciam a qualidade de vida dos seus usuários adscritos (BRASIL, 2017a; ARCE; 

SOUSA, 2014).  

Tanto na identificação destas necessidades, quanto na implementação de intervenções, 

deve-se considerar uma integração multidisciplinar que tende ao alcance do atributo com 

maior facilidade (BRASIL, 2017a). Em um estudo qualitativo, realizado por Baratieri e 

Marcon (2011), os enfermeiros destacaram o papel do ACS como profissional protagonista 

deste acompanhamento longitudinal, pelo seu processo de trabalho estratégico desempenhado 

próximo a população adscrita. Em contrapartida, o médico foi apontado como profissional 

mais distante das ações interdisciplinares. 

Pautada nas relações pessoais que vão se desenvolvendo entre usuários e profissionais 

na medida em que ocorrem os atendimentos, a longitudinalidade vêm sendo considerada 

como característica exclusiva deste ponto de atenção. Esses vínculos mútuos, fazem com que 

o serviço seja considerado uma fonte regular de atenção referenciada pelo usuário. Essa 

relação é extremamente benéfica, os usuários depositam confiança nos profissionais para 

expor suas necessidades e consequentemente espera-se uma melhor adesão as recomendações, 

além disso, infere-se que os profissionais sensibilizados podem identificar melhor as causas 

destas necessidades (STARFIELD, 2002). 

Sugere-se que o serviço em questão desenvolva estratégias que potencializem a 

relação usuário- equipe, visto que o conhecimento por parte dos profissionais sobre as 

características individuais e coletivas dos usuários apresentou-se insatisfatório.  

Neste sentido, destaca-se a importância da fixação de profissionais nas equipes como 

um fator desencadeador/resultante da longitudinalidade. O estabelecimento de laços de 

vínculo e responsabilização são também dependentes de uma convivência temporal 

(CALDAS; FIGUEIRA; SILVA, 2018; LIMA et al., 2018). A PNAB (2017) preconiza que 

sejam desenvolvidas estratégias com o intuito de reduzir a rotatividade de profissionais nas 

equipes. 

Um estudo que utilizou resultados nacionais do PMAQ (ciclo 1 e 2) buscando 

estabelecer correspondências com os atributos da APS, identificou que menos de 50% dos 

profissionais participantes estão nas equipes três anos ou mais, neste mesmo estudo, o atributo 

longitudinalidade apresentou resultados insuficientes (LIMA et al., 2018).  

Portanto, ainda encontra-se como um desafio para a administração pública manter os 

profissionais nas mesmas equipes de APS. E vários são os fatores que se associam a esta 

rotatividade: contínua expansão das equipes, profissionais e unidades (SANCHO et al., 2011), 
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remuneração e forma de contratação, bem como a epidemiologia e localização dos serviços, 

dentre outros motivos (PIERANTONI et al., 2015). Além de favorecer a longitudinalidade do 

cuidado, a fixação dos profissionais potencializa maiores investimentos na formação e 

qualificação destes (SANCHO et al., 2011).  

Outro ponto que merece destaque é o sistema de telefonia presente em algumas 

regiões do Brasil, assim como no município em questão. Starfield (2002) destaca que a 

utilização do telefone poderia solucionar algumas questões dos usuários, com simplicidade, 

além de diminuir o número de consultas e de pacientes que aguardam por atendimento. No 

entanto o item que avalia sobre a possibilidade de aconselhamento por telefone quando o 

serviço de saúde está aberto recebeu escore baixo, pressupondo que os usuários não conhecem 

esse serviço ou os profissionais não estão abertos a este tipo de atendimento, independente 

dos motivos, seja pelo grande número de atendimentos e atividades no serviço, não deixa de 

ser uma medida passível de futuros investimentos levando em consideração um planejamento 

e a capacidade do serviço. 

O atributo coordenação (integração de cuidados - característica processual) apresentou 

avaliação negativa na perspectiva dos profissionais (média 6,1), o que sinaliza que o serviço 

encontra dificuldades de integrar o cuidado dos usuários. Percebe-se que há um déficit com 

relação a contrarreferência e conhecimento sobre as consultas que os usuários fazem em 

outros pontos da rede, bem como o desmembrar dos atendimentos. Discutir com os usuários 

os serviços disponíveis na rede é uma forma de cuidado e de atenção as necessidades dos 

usuários. 

Estudo que utilizou o PCATool versão profissionais e usuários identificou resultado 

divergente, os profissionais avaliaram positivamente o atributo, enquanto os usuários 

pontuaram negativamente, além disso, também identificou atendimentos unidirecionais. Os 

profissionais relataram não receber contrarreferência, o que acaba comprometendo a 

integralidade da atenção e reforça o desafio comunicacional existente entre os pontos 

assistenciais (CARNEIRO et al., 2014; FERREIRA et al., 2016). Todos estes resultados são 

compatíveis com a tendência que o Brasil ainda apresenta, de fragmentação da assistência 

(LIMA et al., 2018). 

Em outro estudo realizado com médicos, enfermeiros e gestores no interior de São 

Paulo, embora o atributo tenha sido avaliado positivamente com alto escore, os itens que 

versam sobre: “Você tem conhecimento de todas as consultas que seus pacientes fizeram com 

especialistas ou serviços especializados?” e “Você recebe do especialista ou do serviço 
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especializado informações úteis sobre o paciente encaminhado?”, mais de 30% dos 

profissionais respondeu “Provavelmente não” (GOMES; FRACOLLI, 2018). 

A coordenação da atenção, depende dentre outros fatores, de que o serviço de saúde 

reconheça sua responsabilidade de vínculo com outros serviços, exigindo a organização, 

integração e continuação dos atendimentos recebidos pelos usuários. “É concretizada a partir 

do acesso à informação, da responsabilização pelo cuidado e da organização do fluxo do 

usuário na rede de atenção à saúde” (CHUEIRI; HARZHEIM; TAKEDA, 2017, p. 4; 

STARFIELD, 2002).  

O serviço de referência e contrarreferência é imprescindível para que ocorra essa 

articulação, é através deste mecanismo que os profissionais acompanham as medidas 

terapêuticas que os usuários recebem em outros pontos de atenção e sua ausência implica em 

“baixa resolutividade e descontinuidade do cuidado” (PEREIRA; MACHADO, 2016, p.3), 

além de sobrecarregar outros pontos de atenção e repercutir negativamente na assistência aos 

usuários (RAMOS, 2018). 

A baixa orientação para o atributo pode ser indicativo de comprometimento da 

continuidade da assistência, os serviços precisam estar integrados para que as necessidades 

dos usuários sejam reconhecidas. Torna-se necessário “buscar formas de melhorar a 

comunicação entre os diversos níveis de atenção”  (LEANDRO; MONTEIRO, 2017, p.2). 

Além da padronização de protocolos que vão organizar o fluxo de encaminhamentos 

dentro dos serviços, é necessário a conscientização profissional sobre a responsabilidade de 

manter esse mecanismo comunicacional para continuidade do cuidado. A rede só é efetiva 

quando existe colaboração de todos os envolvidos. O estabelecimento de parcerias entre a 

gestão e categorias profissionais de forma padronizada e articulada, incentivos institucionais, 

investimento na qualificação dos profissionais e implantação do sistema de registro eletrônico 

podem ser alternativas para melhor integração do cuidado (PEREIRA, 2018).  

A informatização dos prontuários compartilhados é uma importante iniciativa, pois 

permitiria que todos os pontos de atenção tivessem acesso as informações do usuário 

(RAMOS, 2018). 

 Contudo ainda é uma realidade distante em todo o país (LIMA et al., 2018), mas que 

vem sendo incentivada por parte do MS, como exemplo, com os programas: e-SUS-AB/PEC 

e o próprio Saúde na Hora, que prevê como requisito para adesão a utilização de prontuário 

eletrônico (BRASIL, 2019). 

Um estudo de revisão bibliográfica cujo objetivo foi identificar a produção científica 

referente ao fluxo de referência e contra-referência e seus reflexos para o funcionamento 
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efetivo do SUS, identificou que este sistema ainda é incipiente principalmente em decorrência 

da desarticulação e individualização do processo de trabalho (RAMOS, 2018). 

O transitar dos usuários na rede não pode ser empecilho para a continuidade da 

atenção e as informações dos usuários devem estar sempre disponíveis para acesso 

(CARNEIRO, 2014). 

O atributo coordenação (sistemas de informação - característica estrutural) está 

condicionado a disponibilidade de informações a respeito do usuário, que servirão de base 

para o processo assistencial (STARFIELD, 2002). Nesse estudo apresentou escore que 

classifica o serviço como altamente orientado para este atributo (média 7,1), assim como em 

outros estudos realizados com profissionais de saúde nos estados de São Paulo, Minas Gerais,  

Espírito Santo e Goiás (GOMES; FRACOLLI, 2018; FERREIRA, et al., 2016; LIMA et al., 

2016; SANTOS et al., 2017). 

O item que obteve escore abaixo da média, diz respeito a permitir que o usuário 

visualize os registros dos seus atendimentos na unidade. Atribui-se a esse resultado, o 

desconhecimento (despreparo) por parte dos profissionais de que é um direito do paciente se 

assim quiserem. 

 A média entre os ACS foi a menor (2,4) e entre os demais profissionais manteve-se > 

de 3,0. Parte-se do pressuposto de que é necessário capacitação dos profissionais para que este 

tipo de equívoco não comprometa os direitos e a assistência aos usuários, neste serviço. 

Resultado divergente do estudo de Carneiro et al. (2014), em que, 60,2 % 

responderam sim para a pergunta. O mesmo estudo também identificou que muitos usuários 

nem sequer sabiam ser um direito examinar os prontuários. O autor destaca que ao olhar o 

prontuário o usuário pode compreender o processo de saúde doença e identificar a 

importância da participação de cada profissional na sua assistência. 

O atributo integralidade (serviços disponíveis - estrutura) (média 6,4) ficou abaixo do 

ponto de corte, caracterizando o serviço com baixa orientação para o atributo. A integralidade 

é caracterizada como o conjunto de serviços disponíveis para satisfazer as necessidades dos 

usuários, ainda que estes não sejam oferecidos, o serviço tem a responsabilidade de fazer 

arranjos para atendê-los (STARFIELD, 2002). 

Os itens responsáveis pelo baixo escore, apontam serviços que os usuários tem 

dificuldade de encontrar no serviço: aconselhamento nutricional, tratamento dentário, 

avaliação audiovisual, procedimentos como sutura, colocação de tala, remoção de unha 

encravada e orientações em caso de doença incapacitante. 
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 Reconhece-se que no município de Juiz de Fora, alguns destes procedimentos são 

realizados somente nos serviços hospitalares e de pronto atendimento, como é o caso de 

procedimentos de sutura, colocação de talas e remoção de unha encravada  

Alguns procedimentos clínicos cirúrgicos (ferimentos, unha encravada e etc) podem 

ser realizados nas unidades de APS ou encaminhados para outros pontos quando necessário, 

desde que disponíveis instrumentos e insumos necessários. Tais procedimentos são abordados 

pela publicação do MS “Caderno de Atenção Primária - Procedimentos” (BRASIL, 2011c). 

No entanto, a realidade destas pequenas cirurgias, se distancia da oferta nos serviços 

primários, sendo em grande parte, realizadas em outros pontos de atenção, e acabam por 

contribuir com a baixa resolutividade da APS na visão dos usuários (ARAÚJO et al., 2014). 

Contudo, como bem destaca STARFIELD (2002), nem sempre a variedade de serviço é 

sinônimo de melhor qualidade, e portanto, a capacidade do serviço deve ser considerada. 

Com relação ao tratamento dentário, segundo dados do CNES, a cobertura de 

profissionais cirurgiões dentistas não ultrapassa 55% das unidades neste município, o que 

justifica o resultado do item relacionado.  

Em estudo realizado no município em questão, utilizando o PCATool-Brasil versão 

usuários, dirigido à saúde bucal, identificou-se que o serviço encontra-se orientado pelos 

atributos da APS (escore geral 7,4). Com relação a integralidade, a disponibilidade de 

serviços foi avaliada positivamente e os serviços prestados negativamente (VEPERINO; 

GOMES; LEITE, 2017). 

Com a nova lógica de trabalho multidisciplinar que vem ao encontro da proposta da 

PNAB (BRASIL, 2017a), nota-se que inserção dos profissionais de saúde bucal trouxe 

resultados positivos para a saúde pública (CALDEIRA, 2010), reforçando a importância da 

ampliação da inserção destes profissionais nos serviços primários, assim como de outros, 

mediante as necessidades locais. 

Estima-se que a proporção nacional média é de uma eSB para cada duas eSF, estando 

a oferta destes serviços odontológicos em menos de 80% das eAB. Resultado atribuído tanto a 

falta de profissionais, quanto de insumos e equipamentos (LIMA et al., 2018). 

Merece destaque também o fato do município não contar com a implantação do NASF 

(Núcleo de Apoio a Saúde da Família), tendência apresentada pelo país, em que pouco mais 

da metade das equipes tem este apoio (LIMA et al., 2018). Estudos vem demonstrando o 

impacto que este serviço tem apresentado na ampliação (inserção de diferentes categorias 

profissionais) e resolutividade (maior variedade de serviços para atender as necessidades dos 

usuários) dos serviços da APS ( SILVA, 2014; LIMA et al., 2018). 
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A ampliação do escopo de serviços ofertados pela APS, depende da análise das 

demandas territoriais, profissionais capazes de realizar essa identificação e da 

disponibilização de recursos que os tornem viáveis (CUBAS, et al., 2017), com isso, além de 

potencializar o alcance da integralidade promove a qualificação do atendimento aos grupos de 

usuários com doenças crônicas (LIMA et al., 2018). 

O atributo integralidade (serviços prestados - processo) (média 7,1) foi identificado 

com forte orientação no serviço na perspectiva dos profissionais. Os itens que responderam 

com média abaixo do valor de referência versam sobre orientação por parte do profissional 

sobre o uso de segurança e prevenção de quedas para manter crianças seguras. E também, 

sobre indagar se o usuário possui arma de fogo e como guardá-la, resultado convergente com 

o estudo de Pucci (2017) tanto no escore geral, quanto nos itens que obtiveram os piores 

escores. 

Tanto no que se refere a integralidade de serviços prestados e serviços disponíveis, 

indicaram baixa extensão de alguns itens que são propostos pela Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS): alimentação saudável, redução da morbimortalidade por 

acidentes de trânsito e prevenção da violência e estímulo à cultura de paz (BRASIL, 2014). 

Reiterando a importância de abordagem desses itens, salienta-se que os profissionais 

devem oferecer ações de prevenção e promoção da saúde e reconhecer as questões sociais da 

sua comunidade que podem predispor a enfermidades (ARAÚJO et al., 2018; STARFIELD, 

2002). 

Destaca-se que tanto a característica estrutural, quando a processual do serviço deve 

ser planejada para atender as necessidades dos usuários, e com base nestes apontamentos, o 

estudo sinaliza para a necessidade de ampliação do escopo de ações do serviço primário, 

visando um melhor atendimento às demandas da população. 

Os atributos derivados orientação familiar (média 7,3) e orientação comunitária 

(média 7,1) apresentaram escores que classificam o serviço como altamente orientado para os 

atributos, permitindo caracterizar a assistência como também resultante do conhecimento do 

contexto social e cultural dos usuários. Esse resultado é convergente com a maior parte dos 

estudos encontrados (FERREIRA et al., 2016; LIMA et al., 2016; SANTOS et al., 2017). 

Contudo itens que versão sobre a participação da comunidade no planejamento da 

assistência (G1) e na organização do serviço (H4, H5), receberam avaliação negativa.  

Um estudo que utilizou a versão do PCATool profissionais (médicos e enfermeiros), e 

o PCATool versão crianças (cuidadores de crianças), identificou a presença e extensão em 
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ambos atributos de forma positiva pelos profissionais e de forma negativa pelos cuidadores 

(PAULA et al., 2017). 

Os atributos derivados orientação familiar e orientação comunitária requerem que os 

profissionais reconheçam as necessidades de saúde da sua população e que o diálogo 

estabelecido entre as partes seja claro e passível de entendimento, dando assim início aos 

processos de estabelecimento de vínculos que vão favorecer o processo assistencial (PENSO 

et al., 2017). 

O estímulo a participação e envolvimento da população no planejamento das ações de 

saúde são tópicos preconizados pela PNAB (BRASIL, 2017a). Além disso, é um fator 

determinante no direcionamento de intervenções e vão permitir que as necessidades de saúde 

das famílias e comunidades estejam em consonância com as propostas do executivo e tenham 

impacto nos fatores condicionantes e determinantes da saúde (RODRIGUES et al., 2019). 

Portanto, os serviços devem prover sua concretização por meio de estratégias de aproximação 

com a comunidade. 

Com isso,  destaca-se o uso do Projeto Terapêutico Singular, como instrumento capaz 

de “promover mudanças nos processos de trabalho e cuidado, garantindo assim práticas de 

saúde inovadoras e eficazes, em que se respeita as subjetividades dos usuários, gerando o 

cuidado pautado na PNH”. É uma estratégia que envolve a sistematização do cuidado através 

do envolvimento usuário-equipe e que promove autonomia e participação dos usuários 

(SILVA et al., 2016, p. 7). 

Outra medida que deve ser estimulada é a participação da comunidade nos conselhos 

locais de saúde, pois promove “acesso a informação, envolvimento e corresponsabilidade”  

em busca de maiores investimentos em políticas públicas direcionadas às suas necessidades 

(RODRIGUES et al., 2019). 

Outra forma de fortalecer a participação social, principalmente com relação a gestão 

do SUS, é através da ouvidoria de saúde, pois, “promove cidadania quando reconhece a 

demanda, sugestão, elogio ou denúncia do cidadão e entende que essa fala tem de ser acolhida 

e levada às instâncias necessárias” (SILVA et al., 2016, p. 88).  

Acredita-se que criar espaços e momentos de discussão entre os profissionais e 

usuários sejam uma forma saudável de empoderar a comunidade, conhecer sua realidade e 

fortalecer o vínculo (PAULA, et al., 2017; RODRIGUES et al., 2019). 

 

6.2 AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E EXTENSÃO DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE POR CATEGORIA PROFISSIONAL 
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Identificou-se que o escore geral foi significativamente superior entre os médicos e 

enfermeiros quando comparados aos técnicos de enfermagem e ACS, semelhante ao estudo de 

Penso et al. (2017) cujo resultado demonstrou maiores escores essencial, geral e derivado na 

perspectiva dos profissionais de nível superior.  

Em outro estudo, que buscou avaliar a percepção dos médicos, enfermeiros, 

profissionais de nível médio, ACS e auxiliares, identificou-se alto escore geral, divergindo 

deste estudo. No entanto, os resultados não foram estratificados e comparados por categorias 

profissionais (LIMA et al., 2016).  

Vale destacar que, poucos estudos avaliaram a percepção de outros profissionais, além 

de médicos e enfermeiros, o que limitou em partes, às comparações.  

Contudo, esses achados nos remetem a uma reflexão, com relação ao que pode estar 

contribuindo para essa perspectiva controversa entre os profissionais. 

Sabe-se que o processo de trabalho dos profissionais tem intima relação com a 

operacionalização dos atributos da APS: “a abordagem multidisciplinar, o planejamento das 

ações, a organização horizontal do trabalho e o compartilhamento do processo decisório 

podem contribuir significativamente para oferecer atenção ao primeiro contato”. Serviços 

orientados para o atributo longitudinalidade produzem tratamentos mais eficazes com redução 

do número de encaminhamentos desnecessários. A integralidade e a coordenação da atenção 

dependem da articulação das ações e serviços, que resulta do comprometimento dos 

profissionais de saúde em sua totalidade (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013, p. 3). 

Além disso, os contextos sociais, culturais e familiares dos indivíduos que influenciam 

o processo saúde-doença devem ser considerados para que o serviço de saúde seja resolutivo. 

Características estas, que contemplam os atributos derivados da APS (LACERDA; 

MORETTI-PIRES, 2013; OLIVEIRA, PEREIRA, 2013). 

Estas são características da APS e tem forte relação com o processo de trabalho dos 

profissionais, associando-se a “corresponsabilidade e coparticipação” entre equipes 

(LACERDA; MORETTI-PIRES, 2013, p. 11).  

Outra característica que influencia o alcance dos atributos é o processo de formação da 

força de trabalho em saúde, que quando distantes da realidade que estes profissionais vão 

encontrar, desconsiderando as diversidades socioculturais, acabam por constituir em 

despreparo para lidar com situações específicas (OLIVEIRA;PEREIRA, 2013, p. 3). E o que 

percebe-se é que esta formação ainda apresenta fragilidades com relação as necessidades do 

SUS (FONTANA; LACERDA; MACHADO, 2016). 
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Além destas considerações, vale destacar que, o processo de trabalho em equipe na 

APS é permeado de desafios inter-relacionais: lidar com pessoas de diferentes culturas, 

crenças e costumes não é tarefa fácil, e portanto, estratégias devem ser desenvolvidas para 

minimização de conflitos. Algumas sugestões para ampliação dos laços no ambiente de 

trabalho são as reuniões periódicas com espaços para o  compartilhamento de saberes e 

experiências que vão propiciar o reconhecimento do trabalho de cada profissional (PERUZZO 

et al., 2018). 

A articulação das ações de saúde pauta-se em uma boa comunicabilidade entre os 

profissionais que vão propiciar a integralidade das mesmas, dando ao serviço a característica 

de efetividade para as demandas dos usuários (LACERDA; MORETTI-PIRES, 2013; PERES 

et al., 2011; PEREIRA; RIVERA; ARTMANN, 2013). 

 No entanto, ainda é muito comum na APS, os processos de trabalho sendo 

desenvolvidos de forma hierarquizada e verticalizada, em que cada um desenvolve suas 

técnicas e ações sem articulação, o que prejudica o entrosamento e o alcance de bons 

resultados  (LACERDA; MORETTI-PIRES, 2013; MACIAZEKI-GOMES et al., 2016; 

PEREIRA; RIVERA; ARTMANN, 2013). E com isso,  “criam-se separações nas relações 

dentro das equipes de trabalho e com os usuários, pois o conhecimento está colocado, em 

algumas vezes, em um único saber/lugar e os equívocos são acentuados pela falta de 

capacitação” (MACIAZEKI-GOMES et al., 2016). 

Nesta perspectiva, a EPS (educação permanente em saúde) é uma importante 

ferramenta capaz de “instrumentalizar” os profissionais mediante a problematização das 

dificuldades do trabalho cotidiano buscando soluções coletivas (LACERDA; MORETTI-

PIRES, 2013, p. 47;  PERES et al., 2011). 

Um estudo de caso realizado no Rio de Janeiro, baseado em entrevistas e observação 

direta e dinâmica,  que buscou analisar o trabalho multiprofissional em eSF, observou-se que 

o técnico de enfermagem é um profissional próximo ao ACS (pela disponibilidade à visitas 

domiciliares) e com um trabalho focado em procedimentos técnicos na unidade e domicílio. 

Quanto ao trabalho do médico e enfermeiro, os mesmos são vistos como referência para os 

demais profissionais do serviço, além disso, foi destacado o compartilhamento dos 

atendimentos entre as categorias, como por exemplo, os atendimentos de puericultura ou pré-

natal que são revezados mensalmente (PEREIRA; RIVERA; ARTMANN, 2013).  

O ACS é um profissional que desenvolve suas ações em proximidade com a 

comunidade refletindo um elo comunicacional entre o serviço e a população (ARAÚJO; 
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MENDONÇA; SOUSA, 2015; MACIAZEKI-GOMES et al., 2016; PERUZZO et al., 2018), 

contudo ainda investe-se pouco na sua qualificação (MACIAZEKI-GOMES et al., 2016) .   

Evidências sugerem dificuldades de integração deste profissional com a equipe 

(PERES et al., 2011; MACIAZEKI-GOMES et al., 2016). O ACS  percebe-se como “o lado 

mais fraco” da equipe, apresentando indícios de que tem dificuldade de expor suas opiniões e 

vislumbrar a totalidade das ações de saúde (PERES et al., 2011, p. 5). E com isso, “o 

sentimento de não pertencimento à equipe de saúde e a visão de ser alguém da comunidade 

fortalecem a priorização de ações ligadas aos saberes técnicos em detrimento a saberes 

populares”, comprometendo o trabalho deste profissional como promotor da saúde 

(MACIAZEKI-GOMES et al., 2016, p. 8).  

Frente ao exposto, e baseado em um consenso e evidências na literatura, destaca-se o 

papel do enfermeiro no cotidiano destes serviços, visto que é apontado como como 

profissional apto e com potencial para coordenação do serviço (ALVES; ANDRADE; 

SANTOS, 2016; DUTRA et al., 2016; PERUZZO et al., 2018; SILVA, 2014). Ademais, no 

trabalho em equipe, é o profissional geralmente responsável por coordenar/gerenciar o 

processo de trabalho na APS, exercendo influência direta nos indicadores e no desempenho da 

equipe (ALVES; ANDRADE; SANTOS, 2016; SILVA, 2014). 

Vale destacar, que a PNAB recomenda a inclusão de um gerente nas unidades, 

preferencialmente de nível superior, com experiência e não vinculado às equipes, com 

objetivo de fortalecer e qualificar o processo de trabalho na APS (BRASIL, 2017a). 

Portanto, é necessário superar a fragmentação do cuidado e o isolamento das ações dos 

profissionais baseando as práticas de saúde em um cuidado multiprofissional e integrado 

(PEREIRA; RIVERA; ARTMANN, 2013).  

Frente a estas considerações, vale acrescentar ainda que, o instrumento é validado para 

profissionais de nível superior (BRASIL, 2010) e alguns itens abordam questões que não 

fazem parte do cotidiano de trabalho dos técnicos de enfermagem e ACS, o que também pode 

ter colaborado com os achados.  

 

6.3 AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E EXTENSÃO DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE POR MODALIDADES DE SERVIÇO 

  

Identificou-se que os atributos apresentaram melhor desempenho nas eSF quando 

comparadas às eAB (maior escore essencial, derivado e geral), embora essa diferença tenha 
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apresentado significância apenas para o escore derivado, e para os atributos integralidade 

(serviços prestados) e orientação comunitária. 

Resultado semelhante a um estudo comparativo que encontrou melhor desempenho 

das eSF nos escores geral e com significância para os atributos longitudinalidade, 

integralidade (serviços prestados) e orientação comunitária. (MARTINS et al., 2016). 

Em outro estudo realizado em Piracicaba, São Paulo, com objetivo de comparar o 

desempenho dos atributos entre as eSF e eAB e entre profissionais médicos, enfermeiros e 

gestores, identificou-se que as eSF apresentam melhores resultados, no entanto, o acesso não 

obteve melhoras com sua implantação (CESAR, et al., 2014). Neste estudo, as médias do 

atributo acesso foram iguais em ambas modalidades, o que sinaliza dificuldade de 

operacionalização do atributo de forma geral no serviço de APS do município.  

O processo de trabalho nas eSF favorece o alcance dos atributos com maior facilidade, 

com especial ênfase para a longitudinalidade, pois os profissionais estão desenvolvendo ações 

em proximidade com os usuários em consultas de rotina, grupos educativos, visitas 

domiciliares, dentre outras atividades (MARTINS et al., 2016). Acredita-se que pela mesma 

lógica descrita, a diferença tenha apresentado significância  em relação ao atributo orientação 

comunitária (SILVA, 2017). 

Além disso, as eSF contam com o ACS, um profissional que está na comunidade, em 

proximidade com aquela realidade mediando a interação entre o serviço e os usuários e 

contribuindo para o alcance destes atributos (ARAÚJO; MENDONÇA; SOUZA, 2015). 

No mais, diversos estudos indicam as eSF com estratégia que favorece a qualidade dos 

serviços de APS (ARAÚJO et al., 2018; MARTINS et al., 2016; OLIVEIRA; VERISSÍMO, 

2015; FERREIRA et al., 2016).  

Portanto, apesar de denotadas dificuldades na operacionalização dos atributos em 

ambas modalidades, o resultado indica que a saúde da família mostra-se como modelo capaz 

de alcançar melhor orientação para os atributos da APS. 

Contudo, o texto da nova PNAB expressa a “desconstrução de um compromisso com a 

expansão da saúde da família e do sistema público”, pois, ao mesmo tempo que considera a 

estratégia como prioritária para consolidação da APS no país, reconhece e incentiva outras 

modalidades de organização, colocando em risco o SUS e seus princípios. Outro fato que 

merece destaque, é a indefinição do quantitativo de ACS nas equipes e sua presença opcional 

nas eAB. O ACS é um profissional do território, de extrema importância para o 

estabelecimento de vínculo entre população e serviço e capaz de perceber as necessidades da 

população de forma ímpar ( MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018, p.14). 
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6.4 AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E EXTENSÃO DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE NA PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS ENTRE AS ÁREAS 

URBANA E RURAL 

 

Os profissionais da região rural avaliaram o serviço com alta orientação para os 

atributos da APS. Os escores essencial e geral foram significativamente superiores nessa 

região em comparação com a área urbana. 

Apesar de localizações mais dispersas, as equipes rurais do município se 

responsabilizam pela adscrição de um menor número de usuários. O financiamento das 

equipes é diferenciado e os seus profissionais recebem adicional salarial.  

Nesse estudo, mais de 70% dos profissionais que atuam nas equipes rurais, receberam 

treinamento para atuar na APS e todos os profissionais de nível superior possuem 

especialização em saúde da família,  acredita-se que estes fatores tenham contribuído com os 

achados. 

Modelos de atenção voltados para os contextos dessa comunidade considerando suas 

práticas e saberes tradicionais são indispensáveis para atendimento das necessidades de saúde 

(PESSOA; ALMEIDA; CARNEIRO, 2018), e, este resultado, deixa claro a contribuição da 

formação voltada para o contexto do atendimento primário e local como fator resultante em 

maior orientação para os atributos da APS.  O tópico qualificação profissional é discutido com 

maiores detalhes no próximo capítulo. 

Dentre fatores que também podem se associar a estes achados, destaca-se que tanto a 

oferta quanto a procura pelos serviços podem se dar em diferentes circunstâncias, seja pela 

diversidade entre as populações ou por aspectos organizacionais. Na área urbana, a população 

conta com uma maior variedade de serviços, em contrapartida, na área rural a APS pode ser a 

única fonte de atenção para aquela comunidade. Além disso, a dispersão geográfica reduz a 

procura por outros serviços como fonte regular de atenção (SILVA, ALVES 2019; SILVA, 

2017). 

Um estudo realizado em Diamantina entre profissionais e usuários identificou 

avaliação positiva para os profissionais da área urbana e negativo para a área rural, 

contrapondo-se a este estudo (SILVA; ALVES, 2019). 

Dentre as dificuldades enfrentadas nesse meio, a literatura aponta para barreiras 

geográficas (a distância entre a população e a fonte de atenção, meios de  transporte escassos), 

pois são áreas que frequentemente sofrem com a rotatividade e provimento de profissionais e, 

na maioria das vezes, extremamente vulneráveis (PESSOA; ALMEIDA; CARNEIRO, 2018). 
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6.5 ASSOCIAÇÃO ENTRE O TEMPO DE TRABALHO E A QUALIFICAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS COM  A PRESENÇA E EXTENSÃO DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Neste estudo, com relação ao tempo de trabalho dos profissionais identificou-se 

associação positiva quando comparados ao atributo longitudinalidade, sinalizando que quanto 

maior o tempo de serviço dos profissionais, melhor é o escore deste atributo. Este resultado 

também reforça a importância de ter profissionais fixos nos serviços, conforme já discutido 

anteriormente. 

 Contrapondo-se a outros estudos, em que não identificou-se diferença estatisticamente 

significante quando comparados os escores dos atributos e o tempo de atuação dos 

profissionais (SILVA, 2014), e apontaram diferença significante quando comparados os 

escores dos atributos e o tempo de atuação dos profissionais para o atributo coordenação 

sistemas de informações (média superior e significante para os profissionais que possuem 

tempo igual ou superior a seis anos de serviço) (SANTOS et al., 2017). 

Apesar da escassez de estudos que buscam essa relação entre o tempo de trabalho e a 

qualidade da APS, acredita-se que existe uma relação positiva, em que, quanto maior o tempo 

de trabalho, melhor será a orientação dos profissionais para os atributos (SANTOS et al., 

2017). Com especial ênfase ao atributo longitudinalidade, que pressupõe que o tempo de 

trabalho dos profissionais interfere diretamente na sua operacionalização, pois a continuidade 

do cuidado depende do grau de vínculo entre profissionais e usuários (MAYER et al., 2015; 

SANCHO, 2012; TONELLI et al., 2018) 

Com relação a possuir capacitação para atuar na APS, aqui considerada como meio de 

capacitar as equipes por meio da Secretaria Municipal de Saúde, identificou-se associação 

significativa com relação aos atributos longitudinalidade e coordenação (sistema de 

informação) (80% dos profissionais relataram possuir treinamento), o que justifica o 

resultado. 

Neste sentido, estudos indicam a importância de investimentos em formação, educação 

e redução da rotatividade das equipes (KESSLER, 2018). O processo de qualificação dos 

profissionais influencia no processo de trabalho por meio de educação-saúde e aproximação 

da realidade local (ALVES; ANDRADE; SANTOS, 2016). 

Com relação a pós-graduação, dentre os profissionais de nível superior, identificou-se 

predominância de profissionais especialistas em Saúde da Família corroborando com outros 

estudos (MAIA, 2017; OLIVEIRA et al., 2016). Os ACS são os profissionais que mais 
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possuem treinamento para atuação no serviço. Os enfermeiros são os profissionais que mais 

possuem pós graduação stricto sensu e os médicos lato sensu.  

Apesar da associação entre possuir especialização e residência em Saúde da Família e 

os atributos da APS apresentarem significância apenas para os atributos longitudinalidade e 

coordenação (integração de cuidados), as médias dos participantes especialistas e que 

possuem residência foi maior em todos os escores (essencial, derivado e geral).  

Resultado semelhante a outros estudos que não encontraram diferenças significativas 

para nenhum atributo (BATISTA et al., 2016; SANTOS et al., 2017).  

Acredita-se que a formação voltada para a Saúde da Família está entre os fatores que 

mais se associam ao bom desempenho da APS, devendo ser estimulada e valorizada (TURCI; 

LIMA-COSTA; MACINKO, 2015). 

Em estudo realizado em eSF utilizando a versão do PCATool a cuidadores de crianças, 

foi observado que as equipes com residência apresentam escores maiores para a maioria dos 

atributos, com significância para os escores geral e essencial e para os atributos 

longitudinalidade, integralidade (serviços básicos e serviços complementares disponíveis). O 

estudo justifica os achados como resultante de uma formação voltada para a execução de 

práticas voltadas ao serviço primário (LEÃO; CALDEIRA, 2011).  

A qualificação dos profissionais é tema de relevância tanto a nível de gestão quando 

de produção científica, considerada como importante estratégia para alcance de maior 

qualidade dos serviços (CASTRO et al., 2012; ROLIM, 2016).  
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7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Como limitação do estudo, destaca-se não ter utilizado como critério de inclusão, a 

participação de profissionais com base em um tempo mínimo de trabalho no serviço de APS, 

conforme Starfield (2002) destaca, o tempo de trabalho pode interferir no resultado do 

atributo longitudinalidade e consequentemente do resultado geral.  

Além disso, no Brasil, o instrumento foi validado para profissionais de nível superior 

(médicos e enfermeiros). O que não permite afirmar, que todos os itens do instrumento e a 

escala de respostas, estejam relacionados ao processo de trabalho e compreensão dos demais 

profissionais. No entanto, como no momento não existe uma versão validada deste 

instrumento, que seja do conhecimento da pesquisadora, para os técnicos de enfermagem e 

ACS, considerou-se válido utilizar o instrumento e avaliar a percepção destes profissionais. 

Acredita-se que a autoaplicação tenha intensificado o alto percentual de respostas não 

informadas, entre algumas variáveis independentes, devido a dificuldade de interpretação ou 

duplo sentido dos questionamentos.  
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8 CONCLUSÃO 

 

O estudo identificou baixa orientação do serviço (escore geral) para os atributos da 

APS. Os médicos e enfermeiros avaliaram o serviço com alta orientação e os técnicos de 

enfermagem e os ACS com baixa orientação. As eSF apresentaram melhores resultados 

comparadas às eAB e as equipes rurais avaliaram o serviço com maior orientação para os 

atributos quando comparadas as equipes da área urbana.  

Indicou aspectos e características do serviço que vem dificultando a operacionalização 

dos atributos. Sugere-se adequar os dias e horários de funcionamento dos serviços às 

necessidades das comunidades, implementar o uso de prontuário eletrônico e ampliar o 

escopo de serviços.  

Como contribuições para a gestão, destaca-se a importância de investimentos e 

incentivo institucional na qualificação dos profissionais, visto que, os atributos 

longitudinalidade e coordenação (integração de cuidados), se associaram positivamente a 

qualificação voltada para a APS (especialização e residência em saúde da família). Além 

disso,  recomenda-se priorizar a transição das eAB para eSF, pois esta última, foi identificada 

como estratégia capaz de fornecer melhores resultados.  

Identificou-se que o tempo de trabalho dos profissionais interferiu positivamente nos 

escores dos atributos longitudinalidade, coordenação (sistemas de informação) e orientação 

familiar, reafirmando a importância de investimentos na fixação de profissionais nas equipe. 

Buscando contemplar um melhor alcance das características positivas e negativas 

identificadas no estudo, gostaria de destacar o papel primordial que o enfermeiro, como 

gerente de grande parte das unidades, pode assumir como influenciador e coordenador de um 

processo de trabalho que vise maior alcance dos atributos, direcionando a atenção para um 

trabalho multidisciplinar capaz de atender as necessidades de saúde da população. 

Vale destacar, que este trabalho diferenciou-se da maioria dos estudos presentes na 

literatura que utilizaram o PCATool versão profissionais, por incorporar outros profissionais 

além de médicos e enfermeiros. Recomenda-se fortemente a avaliação por parte dos demais 

profissionais que compõem a equipe mínima, visto que a PNAB sinaliza para um atendimento 

multiprofissional.  

E, portanto, destaca-se como inovação desse estudo, a identificação da necessidade de 

validação do PCATool para os técnicos de enfermagem e ACS.  
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Sugere-se que outros estudos sejam realizados com os demais profissionais que 

compõem essas equipes e com os gestores, pois todos participam do processo assistencial e 

atividades das unidades, e a operacionalização dos atributos deve estar incorporada no serviço 

de uma forma geral para garantia de eficiência e eficácia da APS.  

Sugere-se também estudos comparativos com a percepção dos usuários do serviço, 

visto que o objetivo primordial da assistência à saúde é melhorias na sua condição de vida e 

saúde.  

E recomenda-se o monitoramento dos atributos da APS nos serviços do município 

mediante autoaplicação do PCATool. 

Conclui-se que, o estudo possibilitou identificar a presença e extensão dos atributos, 

de acordo com as características estruturais e processuais do serviço de APS na perspectiva 

dos profissionais, identificando quais pontos do serviço precisam de investimento e 

fortalecimento, por meio de ações que busquem a operacionalização dos atributos.   

Como impacto tecnológico e econômico, destaca-se  as contribuições deste estudo 

para o aprimoramento do serviço local, através das reflexões quanto as fragilidades, 

potencialidades e possibilidades do serviço, tanto a nível de gestão quanto do processo de 

trabalho dos profissionais. E o impacto social e profissional ao identificar que a formação 

voltada para o atendimento primário à saúde e a permanência dos profissionais na equipe se 

associam a melhores resultados. 

Estes apontamentos têm influência na melhoria das condições de saúde da população e 

na redução das disparidades de acesso e utilização do serviço, auxiliando a tomada de decisão 

e elaboração de intervenções com esta finalidade. 

Está previsto a devolução dos resultados desse estudo para a gestão da APS do 

município, por meio de um seminário, desenvolvido em parceria com outros pesquisadores da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora, que também 

desenvolveram pesquisas relevantes para a APS do município.  
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APÊNDICE A - Caracterização e qualificação dos profissionais 

 

QUESTIONÁRIO – PCATOOL BRASIL – VERSÃO PROFISSIONAIS 

A- INFORMAÇÕES PESQUISADOR 

Número do Questionário:                                            Data Coleta Dados 

Responsável pela coleta: 

 

B- INFORMAÇÕES SOBRE A UBS 

Nome da UBS: 

( ) Unidade Tradicional    ( ) Estratégia Saúde da Família 

Região Administrativa: 

( ) Centro               ( ) Nordeste 

( ) Sul                     ( )  Norte 

( ) Sudeste              ( ) Oeste 

( ) Leste 

C- INFORMAÇÕES SOBRE O (A) ENTREVISTADO (A) 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Profissional:                                                                                                                 ( ) médico  ( ) enfermeiro (  ) ACS  ( ) Téc. Enfermagem  ( ) Dentista  ( ) Assistente Social 

Tempo de Trabalho na Atenção Básica em Juiz de Fora: 

Treinamento para atuar na APS?                                                                                                                                                                                       ( ) SIM        ( )  NÃO 

Tempo médio de serviço nesta unidade (Ano, meses)? 

Atua em outros locais de serviço:                                                                                                                                                                                      ( ) SIM        ( )  NÃO 

Qualificação profissional:  

Especialização em Saúde da Família                                                                                          ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Cursando  (   )Outra Especificar  _______________________ 

Residência em Saúde da Família                                                                                                ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Cursando  (  ) Outra Especificar________________________ 

Mestrado                                                                                                                                     ( ) Sim   ( ) Não  ( )Cursando   

Doutorado                                                                                                                                   ( ) Sim  ( ) Não  ( )Cursando   

Renda                                                                                                                                      (  ) Menor ou igual  2000$    (  ) Entre 2000$ e 3000$      (  ) Maior que 3000$ 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS - CEP/UFJF 

36036-900 JUIZ DE FORA - MG – BRASIL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Avaliação da 

Atenção Primária à Saúde e Análise de Desempenho”. Nesta pesquisa pretendemos avaliar a 

qualidade da atenção, na perspectiva dos profissionais da APS do município de Juiz de Fora, 

MG. O motivo que nos leva a estudar é a busca por conhecimento relacionado à Qualidade da 

atenção oferecida na APS e sobre a atuação dos profissionais de saúde na APS. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: será realizada uma entrevista ou 

auto aplicação de um questionário que contém questões relacionadas à qualidade da APS. Os 

riscos envolvidos na pesquisa consistem em risco mínimo, que é o mesmo risco existente em 

atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler, etc. A pesquisa contribuirá para 

verificar a efetividade da atenção sobre a saúde da população e com isso poderá impactar 

positivamente a assistência de profissionais da APS. 

Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta 

pesquisa, o Sr.(a) tem assegurado o direito a indenização. O Sr. (a) terá o esclarecimento 

sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 

participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que o Sr. (a) é atendido (a) pelo pesquisador, que 

tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão 

à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não 

será liberado sem a sua permissão.  

O (A) Sr (a) não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma 

será arquivada pelo pesquisador responsável, na Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Juiz de Fora e a outra será fornecida ao Sr. (a). Os dados e instrumentos utilizados 

na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) 

anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com 
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padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e 

científicos. 

Eu, _____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa “Avaliação 

da Atenção Primária à Saúde e Análise de Desempenho”, de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e 

modificar minha decisão de participar se assim o desejar.  

Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Juiz de Fora, _________ de __________________________ de 2018   . 

 

 

Nome     Assinatura participante             Data 

 

 

Nome     Assinatura pesquisador              Data 

 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humano-UFJF  

Campus Universitário da UFJF 

Pró-Reitoria de Pesquisa 

CEP: 36036-900  

Fone: (32) 2102- 3788 / E-mail: 

cep.propesq@ufjf.edu.br 

 

 

Nome do Pesquisador Responsável:  

Profa. Dra. Angélica da Conceição Oliveira 

Coelho Fabri 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Campus Universitário – Martelos  

CEP: 36036-330 – Juiz de Fora – MG 

Fone: (32) 2102-3828 

E-mail: angelicacoelho8@gmail.com 

 
 

 

 

mailto:cep.propesq@ufjf.edu.br
mailto:angelicacoelho8@gmail.com
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ANEXO A - Instrumento de coleta 
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ANEXO B - Autorização da Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde 
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ANEXO C - Parecer Consubstanciado do CEP 
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