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RESUMO

Este trabalho propõe uma metodologia de avaliação de desempenho para as Equipes de Saúde da Família a  partir de
dados obtidos  de cinco municípios mineiros. A temática “Avaliação em saúde” vem sendo alvo de atenções cres-
centes, uma vez que está vinculada à promoção de melhorias contínuas do processo de trabalho. Com base no modelo
de Donabedian, que se apoia nas dimensões de estrutura, processo e resultado, desenvolveu-se uma metodologia
para avaliar o desempenho das Equipes de Saúde da Família, tendo como referência os princípios ordenadores da
Atenção Primária. Concomitante foi realizada uma avaliação da satisfação do usuário. O modelo desenvolvido foi
aplicado em 132 equipes e 3.522 usuários de cinco municípios mineiros. Como estratégia de análise, foi composto
um escore que reflete o cumprimento dos diversos princípios para cada uma das equipes avaliadas e para o município
de forma global. Os resultados evidenciaram uma lacuna no que se refere à realização do processo de trabalho e um
déficit de infra-estrutura disponível para dar suporte às atividades das equipes, o que deixa clara a necessidade de
atuação das esferas cabíveis na Estratégia de Saúde da Família para que se possa, de fato, inverter o modelo de saúde
tradicional.

Palavras chave: Avaliação de desempenho. Estratégia de Saúde da Família. Desenvolvimento de metodologia.
Satisfação do usuário.
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A adequada prestação de serviços de saúde é de fundamental importância para a manutenção da qualidade de vida
da população. Este tipo de prestação de serviço é, em grande parte, responsabilidade do Estado. A arrecadação de
impostos e tributos fornece os recursos para que se possa manter em funcionamento os serviços básicos e promover
as mudanças necessárias. A população, como relata Dantas (2001), vem exigindo cada vez mais do Estado no que
tange à administração de recursos e à bem como melhoria da qualidade do serviço de saúde prestado.

A administração pública vem lidando com os  desafios que essa crescente cobrança exige.As práticas de gestão e suas
implicações práticas precisam ser constantemente monitoradas e as modificações necessárias, à promoção de melho-
rias devem ser implantadas de maneira breve. A prática avaliativa configura-se, assim, como instrumento essencial
para a realização de aprimoramentos, sendo inquestionável a sua necessidade, uma vez que é impossível saber em
que ponto determinado serviço apresenta fragilidades sem que um procedimento avaliativo sistematizado seja realizado.

Há, também, uma crescente preocupação com a implementação de políticas públicas, como reflete o trabalho de
Teixeira (1991). Os resultados de estudos avaliativos podem contribuir significativamente para a definição e opera-
cionalização de novas ações, e a utilização do processo de avaliação pode surgir como uma estratégia para garantir a
manutenção da qualidade dos serviços (SILVA e FORMIGLI 1994; LESSA e POUSADA, 1988).

A avaliação é, segundo Silva e Formigli (1994), um componente indispensável ao processo de planejamento. No
entanto, a mesma ainda é pouco utilizada e quando realizada não é satisfatoriamente divulgada, sendo dificilmente
empregada para a tomada de decisões, apesar disso este quadro vem sofrendo algumas modificações.

No âmbito desses estudos avaliativos, destacam-se aqueles voltados à Estratégia Saúde da Família, que vem sendo
alvo de avaliações do Ministério da Saúde1, com o incentivo à elaboração de avaliações regionais que contribuam com
o planejamento local de saúde e a criação de meios e instrumentos para que a população apresente queixas, denún-
cias e sugestões (BRASIL, 2002 apud GAIOSO, 2007).

Partindo também da premissa de que o atendimento a uma população com eficácia e qualidade por uma estratégia
diferenciada de saúde reflete na redução de custos no longo prazo, as atenções têm-se voltado para a avaliação dos
serviços de saúde prestados (SILVA, RIBEIRO e SILVEIRA, 2004; KLOETZEL et al., 1998). Consoante essa valoriza-
ção dos procedimentos avaliativos, o presente estudo busca desenvolver uma metodologia de avaliação de desem-
penho e satisfação do usuário para a estratégia Saúde da Família.

151 Universidades, institutos de pesquisa e os entes federativos também têm se voltado para a prática avaliativa da Saúde da Família.
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Foi com base nessa lógica que se inseriram as primeiras reflexões que levaram à  elaboração e execução deste tra-
balho. A proposição de uma metodologia de avaliação que perpassa o trabalho em equipe, os objetivos da atenção
primária e a satisfação do usuário preconiza, inicialmente, o conhecimento do Sistema de Saúde, sua organização e
desenvolvimento até o modelo vigente, arcabouço que possibilita identificar o ponto de partida e de chegada quan-
do da prestação de serviços de saúde (objetivos e parâmetros adequados para expressá-los).

Para este estudo, o ponto de partida é a constituição do Sistema Único de Saúde (SUS), o modelo atual do País que
atende, aproximadamente, três quartos da população brasileira (COSTA, 2004). O SUS foi instituído na
Constituição de 1988, consagrando a saúde como um direito social de todo cidadão brasileiro e um dever do Estado.
No entanto, a saúde no Brasil conjuga dois sistemas distintos e complementares, um público e um privado, carac-
terizando-se como um modelo misto.

O Sistema Único de Saúde está apoiado em três grandes diretrizes: acesso universal; equidade; e integralidade. O
acesso universal aos serviços públicos de saúde garante que qualquer cidadão deve conseguir entrar em qualquer
parte do sistema, não segregando nenhum tipo de população. A equidade é um mecanismo de promoção à saúde,
oferecendo serviços com qualidade, adequados às necessidades da população e em condições de igualdade, não sendo
observada a situação econômica, social, cultural ou religiosa.A integralidade significa que as ações individuais e cole-
tivas devem ser articuladas no mesmo sistema e devem abarcar prevenções, atendimentos curativos e reabilitações,
saindo do enfoque centrado na doença e dando ênfase também às ações de prevenção e promoção à saúde (BRASIL,
1990, 2004; PUSTAI, 2004; PRADO, 2005).

Essas três diretrizes do Sistema Único de Saúde representam o rompimento com as políticas de saúde adotadas pelo
País em momentos anteriores, estabelecendo outra forma de ofertar serviços aos cidadãos: equitativa, integral e uni-
versal. Além de resolver os problemas de modelos antes vigentes, o SUS tinha por objetivo avançar nos âmbitos
administrativo e operacional, por meio dos mecanismos de regulação e estrutura institucional e decisória, com a
proposta de um sistema de saúde hierarquizado, regionalizado e descentralizado (SILVA, 2008).

A regulamentação, a operacionalização e a descentralização do SUS vieram sendo realizadas gradativamente ao longo
desses mais de vinte anos, à medida que as experiências foram e vão se concretizando, principalmente por meio de
edição de Normas Operacionais pelo Ministério da Saúde, que tratam da questão da responsabilidade nas três esferas
de governo e suas relações, dos critérios de transferência dos recursos federais para os estados e municípios, e de
outros aspectos de organização e operacionalização do SUS.

Esse conjunto de normatizações postulava, em princípio, que os serviços de saúde do SUS deveriam ser organizados
de forma regionalizada e hierarquizada. A regionalização significa a organização dos serviços de saúde em áreas
geográficas delimitadas, com a definição da população a ser atendida, buscando maior equidade na alocação de recur-
sos e no acesso da população às ações de saúde, respeitando as particularidades e necessidades de cada população. A
regionalização justifica-se pela dificuldade em estabelecer uma política nacional de saúde em país que, além da
extensa área geográfica, convive com desigualdades em vários níveis e diversidade cultural entre os estados e as
regiões. A descentralização instituiu funções diferenciadas aos três níveis de governo, dentre elas a regulação, exe-
cução, financiamento, avaliação, etc.

A hierarquização dos serviços visava estratificá-los a partir da complexidade que cada nível apresenta em termos de
conceitos e tecnologias mais avançados que o anterior, existindo, então, três níveis: o primário; o secundário; e o
terciário. No entanto, o sistema brasileiro atual está estruturado do ponto de vista integrado, com configuração em
rede, e atribuindo à atenção primária o papel de centro de comunicação, além da responsabilidade pelo cumprimen-
to de algumas funções essenciais como: papel resolutivo (resolver os problemas de saúde), papel organizador (orga-
nizar fluxo de pessoas) e responsabilização (corresponsável pela saúde do cidadão). Esta nova organização substituiu
o modelo baseado na complexidade (Fig. 1).

16
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FIGURA 1 
Alternativas na organização do sistema de saúde2

Fonte: Mendes (2002)

Essa nova forma de organização dos serviços em rede representaria a possibilidade de uma racionalização do atendi-
mento, permitindo um fluxo ordenado de pacientes, o que na prática não tem acontecido, uma vez que a “rede bási-
ca de serviços de saúde não tem conseguido se tornar a porta de entrada mais importante para o sistema” (CECÍLIO,
1997, p. 471).

Atualmente, os hospitais têm ocupado este lugar, como mostram os levantamentos realizados a respeito do perfil de
morbidade dos usuários atendidos nos pronto-socorros: a maioria dos atendimentos é de patologias que poderiam
ser resolvidas no nível da Atenção Primária, nas Unidades Básicas de Saúde.

A literatura sustenta ainda, que a realização na localidade de serviços públicos favorece uma espécie de “responsabi-
lização” por parte do governo, ao aproximá-lo da população. Em uma direção mais reflexiva, Merino (1992) apud
Muniz (1998) chama atenção para o fato de que os esquemas descentralizadores acabariam sendo uma forma de
racionalizar a ausência de alternativas para superar o vazio deixado pela crise e a “perda de funcionalidade apresen-
tada pelo Estado-Nação” (MUNIZ, 1998, p. 128).

Mesmo com as considerações de natureza crítica acerca deste processo, Subirats (1989) afirma que a descentraliza-
ção permite transformar a gestão em um processo que envolve diferentes níveis governamentais. É neste contexto
que cada estado se depara com o desafio de articular diferentes ações que viabilizem a concretização
dos princípios fundamentais dos SUS que dizem respeito à universalidade da assistência e à inte-
gralidade da saúde, que têm como base a assistência coletiva. Isso, segundo uma lógica em que a efetiva
construção de políticas públicas de saúde esteja em consonância com os interesses coletivos e conforme uma
racionalidade que seja a ela inerente.

Neste debate, os estudos sobre a Atenção Primária à Saúde (APS) despontaram como opção de fortalecer o
arcabouço da saúde, principalmente a partir da constatação  de autores referência na área de que os sistemas de saúde
que se organizam tendo como referência a Atenção Primária apresentam maior eficácia e qualidade, e são mais equi-
tativos. Além disso, existe uma associação deste tipo de organização da saúde a menores custos, melhores níveis de
saúde, maior satisfação da população com o serviço e menor utilização de medicamentos (MENDES, 2002, 2006,
2007; STARFIELD, 1994; SAMPAIO, 2004).

A adoção da Atenção Primária surgiu como possibilidade concreta de ação, sendo definida pela Organização Mundial
de Saúde como:

Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, cientificamente comprovados e socialmente
aceitáveis, tornados universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis
para eles e a um custo que tanto a comunidade como o país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento,
um espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte integral do sistema de saúde do país, do qual é 

172 O termo Atenção Básica é utilizado para referir-se às ações no nível primário, sendo questionado por não traduzir o que de fato representa a atenção primária,
mas largamente utilizado, sobretudo pelos órgãos e instituições de saúde.
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função central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 
É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde,
levando a atenção à saúde mais próxima possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo
o primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde (OPAS, 1978, páginas 2 e 3).

Envolve, portanto, o “manejo” de pacientes que, geralmente, têm múltiplos diagnósticos e queixas confusas que não
podem ser encaixadas em diagnósticos conhecidos e a oferta de tratamentos que melhorem a qualidade global de
vida e seu funcionamento.Além disso sua prática deve levar em consideração que a condição de saúde de uma comu-
nidade é determinada por características ambientais daquela comunidade, características comportamentais de sua
população e senso de conexão e de graus de coesão social na comunidade. O mesmo ocorre com as condições soci-
ais, como: nível de renda e riqueza na população, nível geral de educação na comunidade e características de opor-
tunidades de trabalho disponíveis para seus membros.3

No Brasil, a APS tem sido desenvolvida por duas frentes: o Modelo Convencional e a Estratégia Saúde da Família.
No Modelo Convencional o atendimento se dá em uma Unidade Básica de Saúde, que atende usuários em demanda
espontânea, sendo urgência ou não. No modelo de Saúde da Família, a atuação dos profissionais assume uma postu-
ra mais proativa, com o planejamento prévio de uma série de atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento.
Além disso, busca reorganizar o funcionamento do sistema de saúde como um todo, e não apenas as práticas cotidianas
dos profissionais. Este modelo é hoje a forma de organização dos serviços de saúde do SUS.

Implementada, em 1994, pelo Ministério da Saúde do Brasil, a Estratégia Saúde da Família parte da premissa de que
a saúde tem que sofrer intervenção a partir das condições de uma localidade, por meio das características socioe-
conômico-culturais de sua população, requerendo um trabalho bem articulado pela equipe no enfrentamento dos
problemas de saúde (FARAH e PIERANTONI, 2003). Segundo o Ministério da Saúde, seu objetivo é:

[...] a reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios, em substituição ao modelo
tradicional de assistência, orientado para a cura de doenças e o hospital. A atenção está centrada
na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que vem possibilitando
às equipes da família uma compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de
intervenções que vão além das práticas curativas (BRASIL, 1997, p. 1).

A forma de atuação na Saúde da Família apresenta uma série de diferenças em relação ao Modelo Convencional,
sendo o processo de trabalho a mais significativa delas. O trabalho desenvolvido por uma equipe multidisciplinar pri-
oriza as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, sendo que muitas destas
ações foram estabelecidas por determinação legal.

O QUADRO 1 sintetiza as principais diferenças entre os dois modelos existentes na Atenção Primária.

18 3 Além disto, a Atenção Primária também desenvolve outras ações, de acordo com a demanda da população local, como vacinação, atendimentos de enfermagem,
educação sanitária e orientação a grupos populacionais específicos, tais como gestantes ou pessoas que apresentam problemas de saúde de maior prevalência e
relevância para determinada população.
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QUADRO 1
Principais diferenças entre os dois modelos existentes na Atenção Primária

Fonte: SILVA, 2008, p. 33.

A Saúde da Família, enquanto estratégia de organização da Atenção Primária à Saúde,modificou substancialmente a forma como
a prestação de serviços em saúde era realizada. Diante disso, e por ter sido concebida como estruturante do SUS, o Ministério
da Saúde investiu maciçamente para que fosse de fato reconhecida como a estratégia de organização dos serviços de saúde.

No entanto, ao longo de sua implantação, diversos problemas surgiram como empecilho para sua consolidação conforme pre-
conizado pela Organização Mundial de Saúde e fomentado pelo Ministério da Saúde.Diversos autores evidenciam as dificuldades
na formação e fixação dos profissionais de saúde nas regiões menos desenvolvidas e a consequente saturação do mercado de tra-
balho nas áreas mais favorecidas e outros problemas quanto à rede de diagnóstico e suporte, bem como sobre a capacidade de
gestão e financiamento por parte dos municípios.

Nesse estado de coisas, resgatar a discussão sobre a avaliação na saúde - o objetivo deste estudo - é fundamental, uma vez que se
verifica nesta trajetória que a falta de dados baseados em evidências é um dos fatores que se interpõem à tomada de decisões ágeis
e consistentes por parte da gestão.

É nesse cenário que se insere a proposta de construir o arcabouço para subsidiar ações de gestão dos profissionais de saúde, prin-
cipalmente aquelas vinculadas à Estratégia Saúde da Família,considerando a contribuição para o aumento de efetividade das práti-
cas de saúde e transformando a avaliação em um subsídio fundamental para a tomada de decisão e para a elaboração de planos
de ação. A transformação da avaliação em uma prática regular é de fundamental importância para a melhoria contínua dos
serviços de saúde.

No âmbito da Saúde da Família,visando o efetivo gerenciamento das políticas públicas em saúde,é imprescindível que se observe
o desempenho operacional das equipes, procurando desenvolver uma mentalidade voltada à difusão das melhores práticas,o que
permite criar um panorama geral da percepção da população acerca do trabalho realizado pelos profissionais,o que, seguramente,
proporciona ganhos gerais à comunidade assistida.

Deve-se observar, ainda, que a formulação de preceitos metodológicos tem a intenção de buscar a métrica mais adequada para a
realização de medições compatíveis com a realidade, de forma a permitir o aperfeiçoamento das práticas gerenciais na área da
saúde. Isso leva, necessariamente, a uma discussão preliminar sobre avaliação, visando à constituição de um marco de referên-
cias capaz de dar suporte ao modelo de análise.
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Avaliar, de acordo com definição do dicionário Houaiss, significa atribuir valor, e todo processo de avaliação se baseia
em parâmetros, a partir dos quais um juízo de valor será realizado. Para Gaioso, (2007, p. 34) “[...] quando se trata
de avaliar serviços ou programas recorre-se à utilização de modo sistemático e apoiado em base científica, de forma
a identificar, obter e proporcionar informações pertinentes, assim como julgar o mérito e o valor de algo de maneira
justificável”.

A avaliação de serviços implica na utilização de uma metodologia sistematizada, que difere daquela utilizada no
cotidiano (UCHIMURA e BOSI, 2002). Este tipo de avaliação pode, dessa forma, contribuir para a identificação de
desajustes e nortear os pontos em que modificações são necessárias, além de embasar, de maneira mais consistente,
a tomada de decisões. A avaliação pode basear-se em parâmetros ou regras, ou, ainda, ser fruto de um procedimen-
to científico ou de pesquisa avaliativa.

Ao se pensar em propostas de avaliação de desempenho, é necessário compreender de que forma elas viabilizam o
planejamento e o controle do sistema a que se propõe avaliar. Isso pode ser pensado a partir da abordagem propos-
ta para a avaliação, uma vez que existem várias linhas teóricas que determinam quais informações devem ser cole-
tadas, a escolha da amostra, a seleção de critérios e princípios, e os métodos de tratamento estatístico, dentre outros
desta natureza (DESLANDES, 1997).

A avaliação em saúde vem apresentando uma importância crescente nas últimas décadas, possivelmente em decor-
rência da incorporação contínua, pelo trabalho médico, de novas tecnologias e, também, pela ampliação e crescente
complexidade dos serviços médicos. Essa necessidade de avaliação em saúde vem aumentando a necessidade de
incorporação do método epidemiológico tanto no processo de avaliação de tecnologias como no de análise de
desempenho dos serviços de saúde (CÉSAR e TANAKA, 1996).

A maneira como a avaliação é realizada leva em conta fatores culturais e ideológicos de seu autor. Então o resultado
da avaliação pode ser diferente, dependendo de quais desses valores são levados em consideração pelo autor:

O estudo das representações sociais em saúde e da antropologia médica vieram mostrar que o processo
saúde/doença é permeado de elementos culturais, sociais e econômicos, sendo compreendido e vivenciado
diferentemente pelos vários atores que dele participam. Assim, o sucesso ou não de determinado serviço
ou programa estaria também ligado à correspondência a determinados valores, ideologias, posições de
classe, status, etnia, crenças de seus usuários, comunidade e agentes (Deslandes, 1997, p. 124). 
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Uma avaliação com base em regras, ou avaliação normativa, pode ser assim definida como “[...] a atividade avaliati-
va consiste em se fazer um julgamento de valor sobre uma intervenção, comparando os recursos empregados e sua
organização (estrutura), os serviços ou bens produzidos (processo), bem como os resultados obtidos, com critérios
e normas” (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997 apud GAIOSO, 2007, p. 35).
Já a pesquisa avaliativa é entendida como

[...] como o procedimento que consiste em fazer um julgamento ex-post de uma intervenção usando métodos
científicos.Trata-se de analisar a pertinência, os fundamentos teóricos, a produtividade, os efeitos e o rendimento
de uma intervenção, assim como as relações existentes entre a intervenção, e o contexto no qual ela se situa,
geralmente com o objetivo de ajudar na tomada de decisões (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997 apud
GAIOSO, 2007, p. 35).

A avaliação, seja ela normativa ou fruto de pesquisa, é um componente fundamental do processo de planejamento.
Sem a correta identificação do modo de articulação entre insumos e resultados, modificações visando ao aperfeiçoa-
mento não podem ser realizadas.Tanaka e Melo, (2001) afirmam ainda que,

[...] a avaliação é parte integrante e necessária do planejamento e do processo de tomada de decisão, deven
do servir para direcionar ou redirecionar a execução de ações, atividades, programas e, por conseguinte,
deve ser exercida por todos aqueles envolvidos no planejamento e na execução dessas ações (TANAKA e 
MELO; 2001, p. 34).

No âmbito da saúde, os procedimentos avaliativos são permeados por um complicador. A definição do conceito de
saúde é algo complexo, uma vez que é multifacetado. A OMS (1946) define saúde como “estado de completo bem-
estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidade ou invalidez”. Esta definição é muito ques-
tionada e julgada como pouco adequada por alguns, como relata Junior (2004). A saúde é influenciada por diversos
fatores, e não só pelo cuidado médico. O processo saúde-doença constitui-se em um fenômeno complexo, cuja
gênese envolve determinações de ordem biológica, econômica, social, cultural e psicológica (BREILH, 1991;
BREILH e GRANDA, 1986; apud SILVA e FORMIGLI, 1994). Dessa forma, qualquer intervenção que procure pro-
mover a saúde necessariamente precisa considerar as diversas facetas que compõem este fenômeno.

Tão complexa quanto uma definição satisfatória de saúde é a definição de quais são os atributos de um serviço de
saúde. A saúde, enquanto fenômeno multideterminado, é regida por múltiplos fatores de naturezas distintas. Por
exemplo, McKeown (1979) apud Akerman e Nadanovsky (1992) demonstrou, convincentemente, que a dramática
diminuição da mortalidade decorrente de doenças infecciosas, a partir do século XX, foi, fundamentalmente, fruto
da melhoria das condições de habitação e alimentação, independente de qualquer medida médica efetiva.

Outro estudo que auxilia na compreensão das distintas influências que o fenômeno saúde pode sofrer foi realizado
por McKinlay et al. (1989), ao estimar que a diminuição de mortalidade em decorrência de doenças crônicas, espe-
cialmente as cardiovasculares, não foi exclusivamente fruto de ações de cuidado médico. Este dois estudos permitem
revelar que o processo de saúde-doença é permeado por outras relações além do cuidado médico e que tais dimen-
sões podem repercutir no processo de avaliação em saúde.

Grande parte da problemática de se decidir o que avaliar estaria calcada na dificuldade de se formular qual seria a
função dos serviços de saúde. Por um lado, há os que superdimensionam o papel desses serviços, atribuindo-lhes
funções tais como distribuição de alimentos, formação de Recursos humanos, conscientização política do usuário,
construção de infraestrutura de saneamento, etc. Por outro, há os que limitam este papel ao mero tratamento de
doenças, no marco conceitual do modelo médico tradicional (AKERMAN e NADANOVSKY, 1992).

Diante do exposto, é possível compreender melhor as dificuldades associadas à definição de quais são
as atribuições de um serviço de saúde e, por conseguinte, avaliá-lo. Ao considerar a saúde com uma perspec-
tiva econômica e social, as ações que seriam de responsabilidade do serviço de saúde são diferentes daquelas perti-
nentes a um serviço de saúde com um enfoque médico especializado, o que contribui para que a definição sobre
quais práticas avaliar em um determinado procedimento avaliativo seja aumentada. A partir de cada uma das per-
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spectivas consideradas, diferentes serão os indicadores de desempenho.

Ao se avaliar um serviço de saúde, deve se considerar para quem essa avaliação é voltada, pois, como relatado, per-
spectivas diferentes podem considerar pontos distintos como sendo importantes. Akerman e Nadanovsky (1992)
expõem um exemplo:

[...] planejadores poderiam estar interessados em enfatizar aspectos relativos à eqüidade na distribuição dos
serviços; administradores procurariam formas eficientes de provisão; médicos estariam interessados nos
resultados das suas condutas; e usuários dariam atenção a aspectos ligados ao acesso ao cuidado e ao tratamento
por parte dos profissionais de saúde (AKERMAN e NADANOVSKY, 1992, p. 363).

Ainda segundo Akerman e Nadanovsky (1992, p. 363), “uma fórmula ideal poderia ser a conjugação dos diversos
interesses na direção de um processo de avaliação holística, o que possibilitaria uma visão global do fenômeno".

As diferentes perspectivas capazes de influenciar o processo de avaliação em saúde podem também nortear as
relações entre as práticas e as necessidades em saúde. Para Silva e Formigli (1994, p. 80) uma possível relação é aque-
la em que as necessidades de saúde de uma população demandam práticas que busquem uma modificação na sua situ-
ação de saúde. As práticas de saúde, assim como o fenômeno saúde em si, são multi-determinadas e nem sempre as
necessidades da população são o primeiro fator a ser levado em conta. As práticas de saúde nem sempre visam ao
processo de cura como objeto primeiro. Elas podem ser regidas por princípios econômicos em detrimento do obje-
tivo de cura do individuo e, dessa forma, uma modificação no estado de saúde da população nem sempre é feita de
acordo com as suas necessidades.

Apesar dessas considerações, quando as ações do Estado anseiam a modificação do estado de saúde da população, as
práticas avaliativas ganham destaque, de um lado, associadas às possibilidades e necessidades de intervenções capazes
de modificar certos quadros sanitários e, de outro, diante da verificação das dificuldades enfrentadas por essas mes-
mas práticas para alterarem indicadores de morbimortalidade em outras tantas circunstâncias, segundo Silva e
Formigli (1994).

Silva e Formigli (1994) definem que os atributos do processo de avaliação referem-se às características das práticas
de saúde e da sua organização social, podendo ser assim agrupados:

a) relacionados com a disponibilidade e distribuição social dos recursos (cobertura, acessibilidade e equidade);

b) relacionados com o efeito das ações e práticas de saúde implementadas (eficácia, efetividade e impacto);

c) relacionados com os custos das ações (eficiência);

d) relacionados com a adequação das ações ao conhecimento técnico e científico vigente (qualidade técnico-científica);

e) relacionados à percepção dos usuários sobre as práticas (satisfação dos usuários e aceitabilidade).

Alguns autores, como Lane e Kelman, (1975) e Freeborn e Greenlick (1973), consideram que os atributos de cober-
tura, acesso e equidade são referentes ao “sistema de saúde”. Já a qualidade, a efetividade, o impacto, a eficiência e
a satisfação do usuário são considerados atributos do cuidado médico.

A classificação utilizada neste trabalho, para a avaliação em saúde, aproxima-se daquela definida por Donabedian
(1980). Tal classificação foi adotada por ser considerada a mais bem sucedida para as práticas avaliativas em saúde.
Donabedian criou uma classificação baseada em estruturas, processos e resultados, voltada para o contexto clínico.

A avaliação dos processos é considerada por Donabedian (1980) apud Silva e Formigli (1994) como o caminho
mais direto para o exame da qualidade do cuidado oferecido. Já os resultados possuiriam a característica de refle-
tir os efeitos de todos os insumos do cuidado, podendo, pois, servir de indicador para a avaliação indireta da quali-
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dade, tanto da estrutura quanto do processo (Donabedian, 1992). A avaliação da estrutura emerge também como
sendo de extrema importância, uma vez que os recursos presentes podem influenciar todo o desenvolvimento dos
processos no serviço de saúde e, por conseqüência, causar impacto nos resultados. Donabedian (1992)  conclui que
a melhor estratégia para a avaliação da qualidade requer a seleção de um conjunto de indicadores representativos das
três abordagens, modelo seguido no presente trabalho.

O sistema de classificação deste autor apresenta limitações. Nem sempre é possível afirmar com certeza que a estru-
tura guarda relação com os processos, e esses com os resultados. Como o próprio autor afirma, essa relação é proba-
bilística, e não de certeza. As dificuldades em adequar seu sistema aumentam quando ele é transportado para con-
textos que não aqueles para os quais foi desenvolvido. O sistema de classificação foi criado para o âmbito clínico,
principal foco de seu criador, e a sua utilização para outros tipos de avaliação pode parecer uma simplificação da reali-
dade, como relatam Silva e Formigli (1994).

Diante dos estudos aqui citados, conclui-se que as possibilidades de avaliação em saúde são tantas quantas forem os
diversos olhares sobre o fenômeno. Diferentes perspectivas embasam a definição de diferentes objetivos, e estes,
diferentes indicadores. As técnicas de avaliação utilizadas devem se adequar aos objetivos propostos, encerrando
assim diferentes métodos de avaliação. Dependo do nível da realidade que é tomado como objeto do processo de
avaliação, os problemas metodológicos e teóricos podem ser distintos. Um enfoque individual, frequentemente,
volta-se para as relações que se estabelecem entre médico e paciente ou para a relação agente de saúde-usuário, entre
outras. Já uma avaliação do sistema deveria averiguar pontos diferentes, como equidade, cobertura e acessibilidade.
O nível em que a avaliação se dá define os obstáculos e dificuldades que ela enfrentará, bem como os métodos mais
adequados (SILVA e FORMIGLI, 1994).

Isso se torna um grande desafio, teórico, conceitual e operacional. Sendo assim, a questão fundamental a ser
enfrentada, mencionada por vários autores, é: Como medir desempenho de Sistema de Saúde em termos
de qualidade, eficiência e eqüidade e montar sistemas de gerenciamento de desempenho na perspec-
tiva de impulsionar mudanças que possibilitem conseguir melhores resultados?

Esse ciclo de gerenciamento é o que dá sentido a qualquer avaliação de desempenho. Em outras palavras, a princi-
pal finalidade da montagem desse sistema de avaliação é mudar atitudes e práticas via um processo permanente de
avaliação, ajuste e reavaliação.A decisão política de conduzir o sistema de saúde em uma determinada direção é, evi-
dentemente, condição prévia e determinante do desencadeamento do processo.

Na lógica da Atenção à Saúde, é imperativo expandir a discussão sobre as possibilidades de avaliação a partir dos
princípios ordenadores, pela satisfação do usuário, e do desempenho operacional.

O consenso atual de que a avaliação deve basear-se em critérios objetivos e subjetivos, sendo necessário articular as
diversas dimensões, permite pensar em um modelo que seja capaz de avaliar a equipe de Saúde da Família a partir
do que ela realiza - processo de trabalho - do impacto que gera para a saúde da população atendida - princípios orde-
nadores - e da percepção do usuário sobre o serviço prestado - satisfação do usuário, conforme demonstrado na
articulação dessas dimensões e que indicam o núcleo conceitual e aplicado do modelo (Fig 2).
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FIGURA 2
Articulação conceitual e aplicada do modelo para avaliação da atenção à saúde

Fonte: autores da pesquisa

Este modelo permite delinear melhor o modo como a avaliação da Estratégia de Saúde da Família foi construída
neste estudo. Grande parte das atividades realizadas pelos profissionais de Saúde da Família é regulamentada por
legislação específica, o que contribui para que haja uniformização de práticas que sabidamente geram impacto no
estado de saúde populacional. O processo de trabalho das equipes pode ser entendido, então, como este conjunto
de atividades orientadas para a busca do cumprimento dos diversos princípios ordenadores da estratégia.

Para fins de avaliação deste estudo, o pleno cumprimento das práticas que contribuem para a efetividade dos princí-
pios ordenadores foi considerado como requisito mínimo necessário para a oferta de serviços de saúde de qualidade;
portanto, indicador de desempenho operacional das equipes. Sem que haja o cumprimento dos princípios a efetivi-
dade da estratégia como um todo fica comprometida, uma vez que não se restringe apenas às práticas, mas à orga-
nização do sistema de saúde como um todo.

Nesse sentido, o quadro de referência para a avaliação de desempenho de um sistema de serviços de saúde deve estar
respaldado pelos fatores que impactam os resultados em saúde, o que quer dizer que deve guardar consistência com
o esquema conceitual que orienta a concepção desse sistema. Por outro lado, a dificuldade de medir resultados em
saúde e de atribuí-los às ações dos Sistemas de Saúde reside no fato de que esses resultados podem estar influencia-
dos por diversos outros fatores externos.
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À luz do que foi discutido, é possível destacar a dimensão conceitual que norteia a construção do modelo con-
siderando a lógica que perpassa os princípios ordenadores, o que pode estar contido na visão de satisfação dos
usuários  e em sua articulação com os padrões de desempenho operacional e de processo de trabalho.

3.1 Desempenho na perspectiva dos princípios ordenadores

Avaliar a saúde a partir dos princípios ordenadores é analisar o funcionamento da atenção primária, tendo como foco
a estratégia Saúde da Família, a partir da premissa de que existem funções a serem cumpridas pela equipe e pela
coordenação. Para este estudo, eles representam uma das formas de se aferir o resultado gerado pela equipe de
Saúde da Família.

De acordo com Starfield (2002), o correto entendimento do conceito de Atenção Primária, e neste caso da estraté-
gia Saúde da Família, só é possível a partir do conhecimento e da adequada operacionalização dos princípios orde-
nadores em sua totalidade, sendo, desta forma, considerados os pilares de uma atenção primária de qualidade:
primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. Mendes (2002) destaca também foco na família
e orientação comunitária como fatores importantes do contexto socioeconômico-cultural e que devem ser considera-
dos como parte dos atributos da Atenção Primária, a saber:

Primeiro contato - refere-se ao serviço que atua como a “porta de entrada” do usuário ao sistema de saúde cada vez
que um novo problema é apresentado. Um serviço é porta de entrada quando a população e a equipe o identificam
como primeiro recurso de saúde, e para tal deve ser de fácil acesso (TAKEDA, 2004; STARFIELD, 2002).

A ausência de um ponto de entrada facilmente acessível faz com que o usuário escolha outro ponto do sistema de
saúde para resolver seu problema, o que pode ser feito de forma equivocada (procura por serviços especializados
e/ou emergências), incorrendo em gastos adicionais. A Equipe de Saúde da Família é que deve facilitar a seleção da
melhor fonte de atenção para cada usuário, organizando os fluxos no sistema de saúde.

Longitudinalidade - existência de uma fonte regular de atenção ao longo tempo, o que contribui para a formação de
um vínculo entre usuários e profissionais da saúde, evidenciando a relação pessoal entre a Equipe de Saúde e as
famílias, o que otimiza a utilização do serviço. O usuário deve reconhecer que existe uma fonte de atenção pronta
a recebê-lo a qualquer momento, independente do tipo de problema. Por sua vez, os profissionais de saúde devem

27

Caps 1-2-3-4-5-6 - PUB 05.qxp  20/10/2009  21:45  Page 14



estar aptos a prestarem uma atenção focada nas pessoas, e não nas doenças (MENDES, 2002).

Dentre os benefícios da adoção do princípio da longitudinalidade incluem-se: menor utilização de serviços, melhor
atenção preventiva, atenção mais oportuna e adequada, menos doenças, melhor reconhecimento dos problemas dos
pacientes, menos hospitalizações e custo total mais baixo. A continuidade da relação com o mesmo profissional
parece estender ainda mais esses benefícios. O cumprimento de horário integral pelos profissionais é facilitador da
longitudinalidade, enquanto a rotatividade de profissionais dificulta a formação do vínculo com os usuários por mais
tempo (STARFIELD, 2002; BRASIL, 2004).

Integralidade - capacidade de reconhecer, atender e orientar ações baseadas na diversidade dos problemas de deter-
minada população. Um cuidado integral é aquele que é capaz de lidar com os problemas de saúde da população, seja
resolvendo-os, seja permitindo que o paciente tenha acesso aos serviços que não são do escopo da Atenção Primária.
Conforme Starfield (2002, p. 1.418), ela deve ser avaliada “através do exame da variedade de serviços disponíveis
(um aspecto estrutural) e o reconhecimento das necessidades (um aspecto processual)”. No caso do Brasil, a per-
cepção desse princípio parece ir além, englobando também seu caráter contínuo e coordenado (CONILL, 2004;
SAMPAIO, 2004).

O princípio da integralidade, também chamado de “abrangência”, está claramente ligado ao planejamento e à pro-
gramação das ações, com base nos problemas identificados nas populações adscritas. Envolve, portanto: capacidade
de realização de um diagnóstico preciso, disponibilidade de recursos, adequação às demandas da população e capaci-
dade resolutiva. Surge aí a necessidade da Equipe de Saúde buscar um “[...] equilíbrio entre a resolutividade da clíni-
ca individual e as ações coletivas de caráter preventivo e promocional” (BRASIL, 2004, p. 29).

Os benefícios da integralidade estão relacionados com aqueles gerados pelas ações preventivas e com a efetividade
alcançada quando as ações estão alinhadas com as reais necessidades da população.

Coordenação - consiste no funcionamento de forma integrada de todos os pontos da rede, em que a Atenção
Primária representa seu centro. Como define Starfield (2002), o princípio da coordenação define o estado de har-
monia em uma ação ou esforço em comum.

Para garantir a coordenação do serviço de saúde, é primordial a existência de um sistema de informação unificado
que permita lançar e consultar dados da história clínica dos usuários em todos os níveis de atenção. Como benefí-
cio, o princípio da coordenação garante o acesso a informações necessárias nos processos de encaminhamento aos
níveis mais complexos. No sentido contrário, permitem que os serviços especializados forneçam as recomendações
necessárias para que os profissionais da Atenção Primária reassumam o tratamento e o acompanhamento dos
usuários com problemas de saúde, o que é conhecido por contrarreferência.

Starfield (2002, p. 409) aponta os desafios para o cumprimento do princípio da coordenação, que consistem, basi-
camente, na “multiplicidade de motivos para encaminhamento” e nas “dificuldades técnicas na transferência e reconheci-
mento de informações geradas em diferentes lugares”.

Foco na Família - princípio que considera a família como o foco da Atenção Primária, exigindo dos profissionais das
equipes uma compreensão integral e sistêmica, e conhecimentos sobre os membros das famílias atendidas e os proble-
mas de saúde dos mesmos. Dessa forma, é possível considerar o contexto familiar e sua exposição a ameaças à saúde,
incluindo as situações de escassez de recursos (STARFIELD, 2002).

Orientação Comunitária - está relacionado a uma abordagem mais ampla da Atenção, chegando ao ponto de exigir
o conhecimento de aspectos sociais das comunidades atendidas, uma vez que esses aspectos interferem nas necessi-
dades dessas populações (STARFIELD, 2002). Envolve, portanto, o entendimento da realidade, do território, do
contexto socio-econômico, de recursos recreativos, religiosos, políticos ou filantrópicos que envolvem as pessoas de
uma mesma localidade, além, é claro, dos problemas de saúde que decorrem dessa realidade (BRASIL, 2004).

Esses princípios marcam a mudança de direção no tipo de Atenção que era oferecida à população. O conceito de
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Atenção Primária à Saúde como atenção seletiva torna-se limitado, sendo necessária uma alternativa ao modelo
tradicional para que se seja possível cumprir tais princípios, o que levaria a uma forma ótima de prestar serviços de
saúde e, nesta lógica, avaliar os princípios ordenadores.

3.2 A satisfação do usuário

Quando o debate se pauta pela ótica dos usuários e sua satisfação, é importante situar que um dos atributos da avaliação
em saúde é a percepção do usuário sobre as práticas realizadas. Um serviço que é ofertado com alta qualidade
aumenta as possibilidades de satisfação das necessidades do usuário e, por consequência, a qualidade percebida.

A satisfação pode ser entendida como algo que está ligado à qualidade do produto que se oferece e/ou do serviço
que se presta e só quem percebe qualidade é quem consome o produto ou serviço. Para que os padrões de exigên-
cia e as necessidades de determinado indivíduo sejam atendidos, o primeiro passo a ser dado é uma busca pelo
mapeamento dessas necessidades, que pode subsidiar modificações no produto ou nos serviços ofertados, asseguran-
do que as expectativas do cliente sejam atendidas e seu nível de satisfação aumentado. Dantas (2001) afirma que só
haverá satisfação do cliente se ele perceber que a organização empenhou-se de fato em descobrir o que ele necessi-
tava e desenvolveu para ele o produto ou serviço adequado.

Um ponto que deve ser observado com cuidado em relação aos clientes é a oferta de serviços ou produtos inade-
quados, pois um serviço ou um produto que não funciona do modo esperado gera um impacto maior na apreciação
do cliente do que aquele que é bem realizado. Berry e Parasuraman tecem uma importante consideração:

Os clientes prestam mais atenção ao desempenho da companhia quando algo dá errado do que quando tudo
funciona bem. Serviços com falhas produzem uma emoção mais intensa e, assim, uma avaliação mais carregada
da parte do cliente do que o serviço impecável (BERRY e PARASURAMAN, 1992, p. 53).

Essa nuança contribui para que a satisfação do cliente seja afetada de maneira significativa e deve ser considerada no
instante da elaboração de um plano de avaliação. Sem o conhecimento das necessidades do cliente e de seus níveis
de satisfação, decisões para a promoção de melhoras não podem ser tomadas (DANTAS, 2001). Herrington (2001)
afirma que uma iniciativa de qualidade que não esteja intrinsecamente ligada à satisfação do cliente - e no caso da
saúde, ao usuário -  está condenada ao fracasso.

Avaliações de qualidade dos serviços devem ser realizadas periodicamente, de modo a garantir um processo de melho-
ra contínua, e fornecer informações claras referentes a todos os aspectos significativos e importantes para o proces-
so de prestação do serviço, sob a ótica do cliente para toda a organização. Essa prática permite que se possa enten-
der melhor as necessidades, desejos e expectativas do cliente (DANTAS, 2001). Denton (1990) afirma:

O que aprendemos é que a qualidade em serviços é medida pela diferença entre as expectativas dos clientes
por um lado, e, por outro lado, pelo nível de serviços entregues e que o cliente percebe. A diferença entre
esses dois níveis representa o tamanho do problema em serviços. (DENTON, 1990, p. 128)

Nos serviços que são de responsabilidade do Estado, a população vem exigindo ser respeitada e deseja ver seus dire-
itos atendidos, uma vez que a maioria recolhe seus impostos, que fazem a máquina pública funcionar. Portanto, quer
a organização seja pública ou privada, a focalização no cliente/cidadão tem que ser uma diretriz estratégica presente
e prioritária (DANTAS, 2001).

Cotta et al. (2005, p. 228) salientam que se é a comunidade a razão da existência da Saúde da Família, esta deve ser
considerada “capaz de avaliar e intervir, modificando o próprio sistema e fortalecendo a democracia em saúde”.
Segundo Kloetzel et al. (1998), a satisfação do usuário é um indicador essencial na avaliação da qualidade dos
serviços prestados na Atenção Primária. Explica o próprio autor:

Este campo – aqui denominado controle de qualidade – é bastante complexo e diversificado, permitindo
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um substancial número de alternativas no tocante aos indicadores de saúde. Entre eles, o mais decisivo seria
sem dúvida o desfecho, o resultado final do processo, embora este indicador seja mais apropriado aos níveis
secundário e terciário. Em razão de sua própria natureza, isto é, a heterogeneidade da demanda e o
prognóstico extremamente variado, com elevada proporção de afecções autolimitadas, no setor primário a
avaliação dos benefícios para o paciente, a médio e longo prazo, sempre constituirá um problema. De resto,
é notório que os resultados da medicina preventiva, uma especialidade praticamente privativa do nível
primário, dificilmente podem ser computados. Sendo assim, é preciso recorrer à outra sorte de indicadores
(KLOETZEL et al., 1998, p. 624).

Os autores comentam:

[...] Dir-se-ia, à primeira vista, que um inquérito tendo como tema a satisfação do usuário é demais impreciso
para servir de indicador de qualidade, visto traduzir, nada mais, que a reação subjetiva a um episódio único
e isolado. Esta seria, porém, uma interpretação equivocada de nossos objetivos: não se trata propriamente
de estabelecer rígidos critérios de qualidade do atendimento (pois mesmo os iniciados dificilmente chegarão
a um consenso a respeito do vem a ser o padrão-ouro), mas de tirar conclusões que permitam prever o
comportamento futuro do paciente, suas atitudes em face do seu serviço de saúde (KLOETZEL et. al,
1998, p.627).

Gaioso (2007, p. 137) ressalta que avaliar a satisfação do usuário pode ser um importante instrumento de auxílio
nas tomadas de decisões em saúde pública, na direção de serviços que de fato atendam às necessidades dos usuários.
“A qualidade dos serviços depende de uma interação entre sujeitos que vivenciam uma mesma situação social, sendo
fundamental analisar a satisfação dos usuários, que é o beneficiado direto do serviço e parte do processo de organi-
zação e prestação destas ações”.

Para Gaioso (2007, p. 136), “nos serviços públicos o poder de pressão dos usuários é baixo, pois não há necessidade
de captação de clientela, como no setor privado”. Portanto, as avaliações da satisfação atuam como instrumentos que
permitem aos usuários monitorar e controlar as atividades de saúde, aumentando sua participação no planejamento
local de saúde. Dessa forma, além de viabilizar o controle técnico das unidades, tais estudos se constituem como
importantes instrumentos de controle social e de fortalecimento da democracia em saúde (GAIOSO, 2007; COTTA
et AL; 2005).

Aguiar e Moura (2004, p. 168) concluem em estudo realizado no Ceará que “a escuta ao usuário é fundamental ao
processo de avaliação da atuação da equipe da Saúde da Família, uma vez que são capazes de apontar melhorias e
desafios, bem como sugerir caminhos coerentes à superação das atuais necessidades”.

Akerman e Nadanovsky (1992, p. 364) advertem que a definição de indicadores de qualidade, que são parte de um
processo avaliativo, deveria também passar pela utilização de medidas que levem em conta a satisfação dos usuários
com os serviços. Há uma tendência tradicional em se concentrar na avaliação da qualidade da cura, mas, diante da
multiplicidade de fatores que determinam a saúde, bem como seus procedimentos avaliativos, torna-se necessário
que a prática avaliativa se estenda e abarque outros atributos do cuidado.

3.3 O desempenho operacional e o processo de trabalho

Na proposta de trabalho preconizada pela Saúde da Família, os objetivos da assistência na Atenção Primária à Saúde
foram alterados , a partir da instituição de um novo processo de trabalho e a organização para desenvolvê-lo. Desta
forma, processos envolvidos na transformação dos inputs em outputs se configuraram de outra forma, o que impli-
ca desenvolver mecanismos adequados para avaliá-los.

Em princípio, é importante compreender que o processo produtivo em saúde encontra-se na categoria dos serviços,
expressando a necessidade de cumprir uma finalidade útil. Entretanto, os resultados do trabalho desenvolvido não
constituem mercadorias de comercialização, como produtos manufaturados pela indústria, mas sendo serviços pro-
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duzidos a partir da relação de quem produz e de quem recebe. Ou seja, culminando no próprio ato do cuidado
(RODRIGUES e ARAÚJO, 2001).

Uma sistematização possível sobre o processo de trabalho na saúde seria:

• Matéria-prima > usuário 
• Instrumentos de trabalho > tecnologia (leve/dura/leve-dura) 
• Homem > trabalhador em saúde - operador do cuidado 
• Produto > trabalho em saúde - atos de saúde - produção do cuidado 

O ponto-chave desta sistematização consiste na operação do cuidado, que é o momento em que o profissional uti-
liza seus conhecimentos para intervir na saúde do paciente/usuário. Na estratégia Saúde da Família, o processo de
trabalho da equipe é caracterizado por uma série de atividades, muitas das quais estabelecidas por determinação da
Portaria 648/06, na tentativa de homogeneizar a prestação do serviço à população. Além das determinações legais,
o Ministério da Saúde e os estados desenvolveram conteúdos editoriais com a finalidade de determinar, normalizar,
padronizar ou regular ações ou procedimentos, tornando-se referência das diretrizes para a prestação de serviços de
saúde.

No caso de Minas Gerais, foram instituídas Linhas-guia, com o objetivo de melhorar a atenção primária e de fortale-
cer e ampliar a Saúde da Família, priorizando a promoção da saúde e a prevenção de doenças.Tem ainda por objeti-
vo guiar, instruir e orientar sobre a execução de ações, indicando a direção para a reorganização dos serviços a par-
tir da divisão assistencial por grupos.4

O processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família revela o grau de introjeção por parte de seus profissionais
do esquema conceitual e prático que orienta a Estratégia Saúde da Família. Um processo de trabalho diferenciado
conduz a um melhor desempenho operacional, o que contribui para o melhor funcionamento da estratégia e para a
melhora do estado de saúde da população atendida. Mas apesar de a qualidade do processo de trabalho dos profis-
sionais de saúde influenciar o status de saúde populacional, não se pode atribuir exclusivamente às mesmas a respon-
sabilidade pela modificação. Diversos fatores podem modificar o nível de saúde populacional, como renda, localiza-
ção geográfica e modificação de hábitos, como demonstraram McKinlay et al.(1989) e McKeown (1979).

À luz do debate teórico proposto, foi possível construir uma metodologia capaz de sustentar as diferentes dimen-
sões discutidas, permitindo a definição de parâmetros de avaliação.

314 Informação disponível em: <www.saude.mg.gov.br> Estes grupos são separações da população por condição, faixa etária e/ou doença. São exemplos: ges-
tantes, crianças, idosos, hipertensos e diabéticos.

Caps 1-2-3-4-5-6 - PUB 05.qxp  20/10/2009  21:48  Page 18



Caps 1-2-3-4-5-6 - PUB 05.qxp  20/10/2009  21:49  Page 19



A construção metodológica desta pesquisa carrega, em grande medida, a busca pela constituição de métricas
para a avaliação do processo de trabalho das equipes de Saúde da Família e da satisfação do usuário que
vinculassem a qualidade do serviço prestado, na percepção daqueles que o recebem, e o resultado para o sistema de
saúde. Por isso, a sua sustentação, calcada nos preceitos usuais de estudos com perfil qualitativo e quantitativo, teve
como desenho da pesquisa sua realização em duas etapas complementares e interdependentes: a elaboração da
metodologia; e sua aplicação em equipes de Saúde da Família e usuários da população adscrita.

O objetivo geral foi construir uma metodologia de avaliação de desempenho e resultados de equipes de
Saúde da Família, observando aspectos relacionados à operacionalidade das equipes e ao grau de satisfação da popu-
lação usuária, tendo como referência as tipicidades e características locais, no intuito de reaplicação da metodologia
em diferentes localidades. Além disso, apresentam-se como objetivos específicos:

• Conhecer e mapear os padrões de processo operacional atualmente preconizados para as Equipes de
Saúde da Família;

• Construir uma metodologia para avaliação de desempenho de equipes de Saúde da Família, observando a
possibilidade de reaplicação em diferentes unidades espalhadas pelo estado de Minas Gerais;

• Construir uma metodologia para a avaliação da satisfação dos usuários da estratégia Saúde da Família,
observando as tipicidades e características do estado de Minas Gerais;

• Observar a possibilidade de estabelecimento de uma relação entre o nível de desempenho operacional das
equipes de Saúde da Família com o nível de satisfação dos usuários da estratégia;

• Estudar a possibilidade de comparar os indicadores atualmente adotados para a descrição e o acompanhamento
dos processos das equipes de Saúde da Família com os elaborados no projeto.

4.1 Construção metodológia– etapas preliminares

A construção metodológica deste estudo tem como elemento central a definição das variáveis e dos indicadores
componentes do modelo de Avaliação de Desempenho e Satisfação do Usuário. Dessa forma, foram executados qua-
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tro passos para a consecução deste objetivo: levantamento dos dados secundários; definição teórica do modelo;
desenvolvimento dos instrumentos de coleta de dados; proposta de análise dos resultados.

4.1.1 O uso de dados secundários

Foi realizada uma ampla análise documental a partir da legislação específica do setor, considerando as dimensões do
estudo, uma vez que a saúde apresenta legislação bastante desenvolvida sobre a temática estudada. Foram analisados
leis, decretos, normas operacionais, portarias e documentos produzidos pela Secretaria de estado da Saúde de Minas
Gerais, com o intuito de levantar as variáveis e os indicadores que deveriam compor o modelo. O quadro 2 identi-
fica os documentos utilizados para este fim.

QUADRO 2
Documentos e legislação utilizados na coleta de dados secundários

Fonte: elaborado pelos autores da pesquisa

A coleta de dados secundários, juntamente com as reuniões e as oficinas de trabalho com a equipe técnica da SES-
MG, subsidiou a definição das categorias de análise e do modelo de avaliação de desempenho e satisfação do usuário:
os princípios ordenadores da Atenção Primária, que neste estudo, representam uma das formas de aferir resultados
em saúde.

A partir deles, foram levantadas variáveis de análise para cada princípio ordenador, com base em diferentes autores,
tais como Mendes (2002), Seixas e Stella (2002),Viana e Dal Poz (2005), Pierantoni (2001) e Starfield (2002). Estas
variáveis foram enquadradas em três dimensões, conforme exposto no levantamento teórico: estrutura, processo e
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resultado.

4.1.2 O modelo de avaliação de desempenho

O modelo de avaliação proposto conjuga RESULTADO (princípio ordenador), DESEMPENHO (processo de tra-
balho) e USUÁRIO (satisfação com o serviço prestado), a partir da interação objetiva destas temáticas.

Os princípios ordenadores foram analisados em função da interação de três dimensões: estrutura, processo e satis-
fação do usuário, conforme mostra a figura 3. Desta forma, cada princípio foi desmembrando nestas dimensões até
o nível de indicador. Os Quadros 3, 4, 5, 6, 7 e 8 explicitam esta etapa de definição do modelo e das variáveis que
o compõem.

FIGURA 3
Modelo de avaliação de desempenho proposto 

Fonte: Autores da pesquisa
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QUADRO 3
Princípio ordenador de primeiro contato e suas variáveis

Fonte: Autores da pesquisa
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QUADRO 4 
Princípio ordenador de longitudinalidade e suas variáveis

Fonte: Autores da pesquisa
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QUADRO 5
Princípio ordenador de integralidade  e suas variáveis
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Fonte: Autores da pesquisa
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QUADRO 6 
Princípio ordenador de coordenação  e suas variáveis

Fonte: Autores da pesquisa
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QUADRO 7 
Princípio ordenador de orientação comunitária  e suas variáveis

Fonte: Autores da pesquisa
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QUADRO 8 
Princípio ordenador de foco na família e suas variáveis

Fonte: Autores da pesquisa

Em suma, o desenho do modelo se deu a partir da decomposição dos 6 princípios ordenadores, gerando 50 variáveis
de desempenho e satisfação dos usuários, que, por sua vez, se desdobraram em 87 indicadores de saúde da Família.
Isso permitiu a elaboração dos instrumentos de coleta de dados utilizados na segunda fase da pesquisa – a aplicação
da metodologia.

A partir desse desdobramento, foi possível compreender de que forma cada parte do processo de trabalho interfere
nos resultados dos princípios ordenadores. Ou seja, conectando desempenho e resultado, ao mesmo tempo em que
permite verificar o impacto da estrutura no processo de trabalho, terminando por evidenciar de que forma o usuário
percebe o serviço de saúde.

4.1.3 A construção dos instrumentos de coleta de dados

Considerando o arcabouço conceitual elaborado, foram realizadas, para o desenho dos instrumentos de coleta de
dados, diversas oficinas de trabalho com especialistas em Atenção Primária à Saúde, reuniões com gestores da saúde
e reuniões de trabalho com técnicos da Secretaria de Estado da Saúde da Minas Gerais.5

Foram desenvolvidos três instrumentos de coleta diferenciados6, sendo um para coleta de dados referente à estru-
tura das Unidades de Saúde, um instrumento para a aplicação e coleta de dados junto às equipes de Saúde da Família
e um instrumento de coleta de dados junto aos usuários dos serviços prestados.

Cada instrumento estava estruturado a partir das seguintes dimensões gerais:

a) Instrumento de coleta de dados de estrutura da Unidade Básica de Saúde:

• Infraestrutura predial da Unidade Básica de Saúde

• Disponibilidade de materiais, equipamentos e suprimentos diversos

• Acesso a vacinas do Programa Nacional de Imunização

b) Instrumento de coleta de dados da Equipe de Saúde da Família:

• Identificação da ESF: tempo de implantação, tipo de população, horário de funcionamento,
famílias cadastradas e população atendida

42
5 As reuniões de trabalho tiveram início em dezembro de 2006 e foram concluídas em maio de 2007. Foram realizadas, em sua maioria, na sede da Secretaria
de Estado de Saúde e também nas antigas instalações da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, no centro d e Belo Horizonte, Minas Gerais.
6 Anexo 1 - instrumentos utilizados na coleta de dados.
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• Dados de recursos humanos: idade e sexo dos profissionais, tempo de permanência na equipe,
vínculo, remuneração e treinamento. Composição da ESF: profissionais da equipe mínima e outros
incorporados pela gestão municipal.

• Processo de trabalho da ESF: formas utilizadas pela equipe para organizar o trabalho.

• Acesso a serviços

c) Instrumento de coleta de dados de usuários

• Indicadores de satisfação do usuário por princípio ordenador

• Percepção de melhoria no serviço de saúde

4.1.4 Proposta de  análise dos dados 

A proposta de análise dos dados também é um componente da metodologia desenvolvida, uma vez que tem que
refletir o modelo teórico-metodológico proposto e discutido. Para chegar ao modelo final, foram definidos os
seguintes pontos para construção da análise, por equipe:

a) Cada indicador foi calculado em função do parâmetro7 estabelecido para o mesmo. Ou seja, a proporção
em que o mesmo é cumprido/observado na equipe de Saúde da Família entrevistada, na estrutura observada
e na percepção do usuário. A média final dos indicadores de cada princípio foi chamada de “escore”. Cada
princípio ordenador foi avaliado tendo como referência as variáveis descritas na metodologia. Uma visualização
gráfica dos escores obtidos está exemplificada na Figura 4, evidenciando, por meio do gráfico de radar, o
grau de aderência dos mesmos aos princípios ordenadores.

FIGURA 4
Modelo gráfico dos resultados da avaliação de desempenho e satisfação dos usuários 

Fonte: Autores da pesquisa

437 O parâmetro é o resultado ideal do indicador, estabelecido a partir da legislação e das oficinas com a equipe da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.
Todos os indicadores tiveram o mesmo peso na composição do escore final.
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b) Foi realizada uma “análise cruzada”: desempenho versus satisfação, em que as equipes de cada município
foram analisadas a partir da satisfação do usuário e do escore da avaliação do desempenho, sendo identificada
de acordo com os quadrantes propostos na Figura 5. Foi definido um corte de 70% para o índice de satisfação
(população satisfeita ou muito satisfeita) e de 80% para designar bom desempenho operacional.

FIGURA 5 
Possibilidades de cruzamento das dimensões estudadas 

Fonte: a partir dos autores do projeto

Por fim, esta etapa do desenvolvimento metodológico gerou quatro produtos, que possibilitaram a aplicação e teste
da metodologia: i) matrizes com desdobramento dos princípios ordenadores; três instrumentos de coleta de dados;
modelo gráfico de avaliação de desempenho versus satisfação do usuário; e modelos de análise da aderência da
equipe aos seis princípios ordenadores apresentada em gráfico de radar.

44
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A partir da definição e do fechamento dos instrumentos de coleta de dados, o próximo passo consistiu em sua apli-
cação, considerando, naturalmente, os preceitos de validação metodológica necessárias ao seu efetivo uso no con-
junto de informantes previamente definidos. Esta etapa, então, compreendeu a aplicação dos instrumentos de cole-
ta de dados em cinco municípios mineiros.

5.1 O universo da pesquisa: Por que Minas Gerais?

Minas Gerais possui cerca de 20 milhões de habitantes, distribuídos em 853 municípios. Estes números, somados à
sua dimensão territorial, cujos extremos ultrapassam os mil quilômetros de distância, sustentam um projeto de
regionalização com 13 macrorregiões e 75 microrregiões.8

Os contrastes de desenvolvimento entre as regiões Central, Sul e Triângulo, em comparação com as regiões Norte
e Nordeste do estado, evidenciam as dificuldades para a formação e fixação dos profissionais de saúde nas regiões
menos desenvolvidas e a conseqüente saturação do mercado de trabalho nas áreas mais favorecidas.

Algumas ações articuladas, como a Estratégia Saúde da Família (SF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS), são partes integrantes e fundamentais do SUS que visam minimizar, ainda que não uniformemente em todos
os municípios, os diferentes desafios e dificuldades existentes, tais como financiamento, modalidades de contratação,
carência de profissionais, capacitação do pessoal, manutenção dos quadros e execução financeira.

Isso salienta o esforço para a consolidação do SUS no estado de Minas Gerais. Porém, verifica-se nesta trajetória que
a falta de dados baseados em evidências é um dos fatores que se interpõem à tomada de decisões ágeis e consistentes
por parte dos gestores.

O universo da pesquisa compreendeu os municípios do estado de Minas Gerais com Equipes de
Saúde da Família e toda a população usuária atendida por estas. A estratégia, implantada no estado em
1995, atualmente tem uma cobertura de 70%9 da população, o que, segundo Mendes (2002), configura um estágio
de transição terminal, em que a cobertura ultrapassa os 50% e o grau de institucionalização é considerado significa-
tivo. Esta fase antecede o momento de consolidação do PSF. Alguns dados apresentados no Tabela 1 caracterizam o
universo da pesquisa.

478 A partir de documento referência – SES/MG (2004).
9 Informação disponível em: http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/Not_648382.asp
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TABELA 1
Minas Gerais: Caracterização do universo da pesquisa

Fonte: BARBOSA e RODRIGUES (2006) e <http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/Not_648382.asp>

5.2 A Amostra da pesquisa: municípios pesquisados

A amostra dos municípios da pesquisa foi determinada a partir de uma escolha intencional, em função de
critérios relacionados ao porte populacional e localização geográfica.

A estratégia do plano amostral baseou-se na definição de cinco municípios mineiros a serem avaliados, a partir de
uma abordagem piloto. Optou-se pela capital, Belo Horizonte, dada a sua relevância no estado, mais dois municí-
pios considerados grandes com relação ao porte populacional e dois considerados pequenos, sendo um município
grande e um pequeno em uma região de menor nível socioeconômico e outra com maior nível.Assim foram escolhidos
os seguintes municípios: Belo Horizonte, Uberlândia, Montes Claros, Alfenas e Araçuaí.

TABELA 2
Informações sobre os municípios amostrados

Fonte: SES (2008)

Para cada um destes municípios foram sorteadas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) a serem visitadas (e, por con-
seguinte, as equipes a serem avaliadas) e para cada uma destas foram amostrados domicílios para se avaliar o
nível de satisfação dos usuários.

A partir dos dados do 1º Censo de Recursos Humanos da Atenção Primária à Saúde em Minas Gerais, todas as UBS
que possuem equipes de Saúde da Família foram reclassificadas quanto ao nível de adesão ao PSF/PACS, criando,
assim, dois estratos. O primeiro corresponde às UBS que atuam somente no modelo PSF/PACS e o outro, às
unidades que atuam de forma mista. A partir desta classificação, foi utilizada a técnica de amostragem sistemática
proporcional, garantindo, assim, a proporcionalidade dos estratos. Para cada município foi definido um erro
amostral máximo de 10%.

Na abordagem às residências dos usuários, foi utilizado o sistema de arrolamento, em que a população adscri-
ta foi dividida em estratos (a partir da área da população adscrita de cada equipe selecionada na primeira fase), sendo
que cada um correspondeu a um setor censitário. A partir daí, foi realizada uma amostragem em dois estágios:

48
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1) A população adscrita foi dividida em estratos, sendo que cada estrato correspondeu a um setor censitário.
O total de entrevistas realizadas com a população tanto de usuários como de não usuários foi dividida igualmente
entre os setores censitários correspondentes.

2) Para cada um destes estratos/setores foi selecionado um ponto aleatório (um quarteirão) e nele, a partir
da esquina da direita, foram selecionados todos os domicílios até completar o total de entrevistas
necessárias. Na residência, o respondente da pesquisa foi o chefe da família maior de 18 anos usuário da
Saúde da Família ou seu representante.

Neste processo, tanto os domicílios com pessoas entrevistadas como não usuárias da UBS foram entrevistados.
Contudo no caso de não usuários foram aplicadas apenas algumas questões do instrumento.A justificativa para inves-
tigar também os não usuários foi para identificar, de maneira exploratória, os possíveis motivos que levam as pes-
soas a não utilizarem os serviços de Atenção Primária à Saúde. Assim, o número de entrevistas com não usuários
equivale ao valor de 10% da quantidade de entrevistas com usuários referentes à Equipe de Saúde da Família sele-
cionada.

A escolha desta amostragem assegura que toda área de atuação da equipe de Saúde da Família foi consultada.
Portanto todos os domicílios possuíram igual probabilidade de serem selecionados, o que garante uma representa-
tividade da população estudada.

Foi definido um erro amostral máximo de 3,7% para todos os cinco municípios, com base no número total de
domicílios, de acordo com o IBGE - Censo demográfico de 2000.A Figura 6 localiza os municípios pesquisados den-
tro do mapa do estado de Minas Gerais e a Tabela 3 apresenta o detalhamento da amostra da pesquisa.

TABELA 3
Detalhamento da amostra da pesquisa10

Fonte: Autores da pesquisa

49
10 Pesquisa residencial 3,7% de erro e pesquisa nas UBS 10% de erro.
A quantidade de usuários entrevistados por Equipe de Saúde Da Família variou entre os municípios em função do erro amostral, que deveria ser municipal. A
proposta é que seja feito um número fixo de entrevistas com usuários por equipe.
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FIGURA 6
Os municípios amostrados para a pesquisa 

Fonte: Autores da pesquisa

5.2.1 O pré-teste (os ajustes e validação dos instrumentos)

Após o desenvolvimento dos instrumentos, foi conduzido um pré-teste pela equipe de pesquisadores do projeto nas
cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem,Várzea da Palma, Piranga e Presidente Olegário, visando identificar a
necessidade de melhoria nos instrumentos e no processo de coleta. Nesta etapa, foram entrevistados 18 Equipes de
Saúde da Família e 94 usuários.Também era objetivo do pré-teste verificar se o instrumento contemplava a diversi-
dade do estado, sendo aplicável a todas as equipes, independente de fatores diversos.

5.3 A  coleta de dados11

Após os ajustes necessários, iniciou-se o trabalho de campo, entre dezembro 2007 e março de 2008. A coleta foi
conduzida por enfermeiros recém formados, previamente treinados em Belo Horizonte, a partir de observações do
ambiente (estrutura das Unidades de Saúde) e de entrevistas com gerentes e/ou componentes das equipes. As duas
coletas de dados (Equipes de Saúde da Família e usuários dos serviços de saúde) aconteceram de forma paralela.
Houve o acompanhamento por supervisores, que foram os responsáveis pelo controle de campo nas cidades referi-
das. Foram utilizadas equipes de coleta locais. No total, foram entrevistadas 132 equipes e 3.522 usuários.

A divergência entre o número de equipes e usuários definidos na amostra e aquele coletado se deu em função de
descontinuidade no funcionamento de algumas equipes, que se processou entre a definição da amostra e o início do
trabalho de coleta de dados.

50 11 Na fase de coleta de dados, a coordenação da pesquisa, considerando o volume de instrumentos a serem aplicados e a logística para atingir as cidades e os
respondentes, optou por contratar serviços especializados de logística. Isto foi feito mediante de contrato de trabalho prevendo as etapas da coleta, bem como os
produtos a serem apresentados, considerando o que foi exigido pela pesquisa.
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Os dados desta pesquisa foram coletados no local de trabalho da equipes. Após esta etapa, procedeu-se à checagem
dos questionários, à digitação e à consistência do banco de dados, que foi construído em formato SPSS (Statistic
Package for Social Science).

5.4 A Análise dos dados coletados

Devido ao grande volume de dados gerados de cada equipe, a análise deste estudo foi realizada de forma agregada
por município. Estes foram avaliados a partir dos princípios ordenadores, considerando as médias obtidas por suas
equipes, tanto para a avaliação de desempenho quanto para a satisfação do usuário.

O Quadro 9 sintetiza os procedimentos metodológicos deste estudo.

QUADRO 9
Síntese teórico-metodológica da pesquisa

Fonte: Autores da pesquisa
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6.1 Caracterização das equipes dos municípios da pesquisa

Após a realização da coleta de dados, pôde-se caracterizar os diversos municípios que compõem a amostra e os
usuários adscritos às mesmas. Para efeito de composição deste relatório, apenas serão incluídas em seu corpo as
tabelas que fornecem um panorama geral sobre os municípios e os respectivos usuários, uma vez que o volume de
informação gerado inviabiliza a sua veiculação completa.12

Nos cinco municípios que compõem a amostra foram abordadas 128 Unidades Básicas de Saúde, onde se encon-
travam 132 Equipes de Saúde da Família. Como o procedimento de amostragem se deu de modo estratificado pro-
porcional, as cidades com maior quantidade de equipes tiveram maior número de representantes na amostra. As
equipes de Belo Horizonte, por exemplo, representaram 43,2% dentre as pesquisadas, enquanto Araçuaí represen-
tou 2,3%.

TABELA 4
UBS e equipes de saúde da família avaliadas 

Fonte: dados da pesquisa

Em relação à área de atuação das equipes avaliadas, pôde-se observar que a grande maioria (85,6%) atua em áreas
urbanas, sendo o segundo maior contingente aquele definido pelas equipes que apresentam atuação em áreas mistas
(10,6%). Somente em Alfenas, Montes Claros e Uberlândia existem equipes com população adscrita exclusivamente
rural.
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TABELA 5
Área de atuação das equipes avaliadas

Fonte: Dados da pesquisa

Dentre as UBS avaliadas, pôde-se observar que a grande maioria atende exclusivamente ao PSF (81,1%). Apenas
Belo Horizonte e Montes Claros apresentaram Unidades de Saúde que atendiam aos dois modelos, nas quais o
espaço de atuação dos profissionais das Equipes de Saúde De Família era dividido com outro serviço de saúde, sendo
que o percentual em Belo Horizonte chega a 42,1% e em Montes Claros, somente 3,3%.

TABELA 6 
Perfil das UBS avaliadas

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com o que define a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o número máximo recomendado para
compor a população adscrita das Equipes de Saúde da Família é de 4.000 pessoas. Os dados revelam que todos os
municípios têm equipes com um contingente de pessoas a serem acompanhadas consideravelmente acima do
recomendado, sendo expressivo o número de 7254 pessoas acompanhadas por uma única equipe em Belo
Horizonte. A Tabela 7 apresenta as informações estatísticas sobre as populações acompanhadas pelas equipes nos
cinco municípios.

TABELA 7 
População adscrita e número de famílias cadastradas.

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto à existência de profissionais médicos e de enfermagem atuando nas equipes, observou-se que a totalidade
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delas possuem um enfermeiro responsável pelas atividades da equipe. Entretanto, no que se refere a profissionais
médicos, existem equipes em Belo Horizonte (10,5%) e Montes Claros (6,7%) que não contam com este profissional
de referência, embora tal categoria seja encontrada em 93,2% das equipes avaliadas.A Tabela 8 elucida tal situação.

TABELA 8
Existência de profissionais médicos e enfermeiros responsáveis

Fonte: Dados da pesquisa

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) define que a composição mínima das Equipes de Saúde da Família se
dá com: 1 profissional médico, 1 enfermeiro, agentes comunitários de saúde em quantidade suficiente para cobrir
toda a população cadastrada e respeitando-se o limite de 12 agentes por equipe, além da presença de profissionais
de enfermagem. A Tabela 9 apresenta os dados sobre o percentual de equipes completas em cada município.

TABELA 9
Percentual de equipes completas, por município

Fonte: Dados da pesquisa

6.2 Caracterização dos usuários nos municípios da pesquisa

A fim de caracterizar os usuários da Saúde da Família respondentes dos questionários de satisfação, foram escolhi-
das quatro variáveis para se compor um perfil geral dos entrevistados: sexo, idade, escolaridade e renda, apresen-
tadas nas Tabelas de 10 a 13, respectivamente.

Dentre os usuários entrevistados na pesquisa, a maioria dos respondentes, 80,7%, é do sexo feminino, sendo este
percentual ainda maior em Araçuaí, 85,3%, e menor em Montes Claros, em que 77,7% dos usuários foram mulheres,
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conforme detalha a Tabela 10.

TABELA 10 
Distribuição dos usuários entrevistados, por sexo

Fonte: Dados da pesquisa

A distribuição dos respondentes por faixa etária destacou dois grupos distintos. O primeiro, com percentuais entre
35,1% e 41,7% - em Araçuaí e Uberlândia respectivamente -, abarca os usuários entre 30 e 49 anos de idade. O
segundo grupo com maior expressão é de usuários acima de 60 anos, com percentuais entre 25,7% e 17,9%, em
Alfenas e Uberlândia, respectivamente, de acordo com a Tabela 11.

TABELA 11 
Distribuição dos usuários entrevistados, por idade

Fonte: Dados da pesquisa

No tocante à escolaridade, 46,5% dos usuários respondentes possuem o nível fundamental incompleto e 11% não
é alfabetizado. Os demais percentuais distribuem-se até a faixa nível médio completo, sendo que os níveis de gradu-
ação e os acima deste apresentam percentuais de 1% em cada uma das 3 faixas, de acordo com a Tabela 12.
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TABELA 12
Distribuição dos usuários entrevistados, por escolaridade

Fonte: Dados da pesquisa

A distribuição por renda evidencia que mais de 95% dos usuários entrevistados tem renda familiar de até 5 salários
mínimos, sendo que deste total, 62,7% vivem com 1 a 2 salários mínimos, sendo estes percentuais menores em
Uberlândia, 49,1%, e Belo Horizonte, 51,9% conforme mostra a Tabela 13.

TABELA 13 
Distribuição dos usuários entrevistados, por renda

Fonte: Dados da pesquisa

A partir dos dados do perfil dos usuários das equipes de Saúde da Família entrevistados, pode-se sintetizar que eles
possuem baixa escolaridade e renda nas cinco cidades, dado que deve ser considerado na leitura dos resultados de
satisfação encontrados.
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A proposta deste estudo prende-se ao desenvolvimento de uma metodologia que permita avaliar o desempenho das
Equipes de Saúde da Família. Em função do volume de dados gerados, serão apresentadas as análises agregadas por
município, a partir das médias obtidas por suas equipes.13 Esta análise permitiu traçar um pefil global do município
quanto ao cumprimento dos princípios ordenadores, ao mesmo tempo em que possibilitou o desenvolvimento de
um modelo comparativo entre os municípios da amostra. De forma específica, a análise propiciou também conhecer
em cada princípio as dimensões mais críticas, juntamente com a visualização do desempenho versus satisfação do
usuário.

7.1 Análise dos municípios, por princípio ordenador

7.1.1 Alfenas

O gráfico radar do município de Alfenas apresenta homogeneidade (em torno de 60%) quanto aos escores obtidos
na avaliação das Equipes de Saúde da Família do município, conforme a Figura 7. De forma geral, os índices alcança-
dos evidenciam o baixo grau de cumprimento dos princípios ordenadores, como destaque para  foco na família, com
níveis inferiores à média dos escores dos demais princípios desta cidade.

5913 As análises realizadas em âmbito municipal podem ser aplicadas às equipes de modo individual.A veiculação dos dados agregados apenas se deu em função do
volume de dados gerados, o que inviabilizaria  sua apresentação individualizada.

Cap 7-8 - PUB 05.qxp  20/10/2009  23:24  Page 2



FIGURA 7
Radar de Alfenas 

Fonte: Dados da pesquisa

A partir da análise da Figura 8, que detalha os resultados dos princípios odenadores em Alfenas, todas as dimensões
necessitam intervenções pelo baixo grau de alcance que mostraram ter. O processo de trabalho é bastante falho nas
ações a serem desenvolvidas para a família e a comunidade, impactando a orientação comunitária e foco na família,
sendo também o aspecto que mais compromete o primeiro contato.

Isso significa que as ações de promoção e prevenção não se encontram bem articuladas no âmbito das atividades dos
profissionais e que ainda internamente não conseguiram organizar seu processo de trabalho (realização de visitas
domiciliares, organização do prontuário e organização do cadastro) para suprir essa limitação. Além disso, a forma
de captação e de atendimento da população usuária demonstra-se reativa, sendo que a demanda espontânea ainda é
a forma mais usual de entrada no sistema de saúde.

A estrutura mostra-se como um grande empecilho para a longitudinalidade, o que tem relação estreita com os
profissionais (tempo de permanência e vínculo) e a infraestrutura física da UBS disponível para o trabalho, o que
revela a necessidade de ajustes do espaço para suportar a Estratégia Saúde da Família. A estrutura também revela-se
problemática para a coordenação, fato que pode ser avaliado como a dificuldade de a estratégia coordenar o acesso
aos demais pontos da rede.

Os níveis de satisfação do usuário em Alfenas, embora homogêneos, destacam a existência de problemas na coorde-
nação, ou seja, no acesso aos serviços e foco na família”, o que corrobora os escores encontrados para estes princí-
pios nas dimensões de estrutura e processo de trabalho. No conjunto, os dados destacam a insatisfação dos usuários
com a Saúde da Família.
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FIGURA 8
Desdobramento dos princípios ordenadores – Alfenas 

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto à avaliação de desempenho das equipes versus satisfação do usuário, estas variáveis encontram-se no quadrante
nomeado “Situação mais problemática”, em que o desempenho operacional está aquém do esperado (abaixo de 80%)
e os usuários encontram-se insatisfeitos com o serviço de saúde prestado pelas Equipes de Saúde da Família. A figu-
ra 9  reforça os dados da avaliação de desempenho e de satisfação do usuário apresentados anteriomente, enfatizan-
do o quadro atual das equipes de Alfenas.
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FIGURA 9
Desempenho versus satisfação - Alfenas 

Fonte: Dados da pesquisa

7.1.2 Araçuaí

O gráfico radar do município de Araçuaí revela os problemas enfrentados pelo município na implementação da
Estratégia Saúde da Família segundo os princípios ordenadores. Os escores finais (com valores inferiores a 60%)
destacam negativamente foco na Família, coordenação, e orientação comunitária, embora os demais não apresentem
índices muito superiores.

FIGURA 10
Radar de Araçuaí 

Fonte: Dados da pesquisa
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Quanto às dimensões avaliadas em cada princípio, observadas na Figura 10, a estrutura mostrou ser a que mais
impacta o desempenho da coordenação, revelando ser problema para a disponibilização de medicamentos e vacinas,
e acesso a serviços em outros pontos da rede, assim como consultas com especialistas e exames laboratoriais. Além
disso, mostrou-se problemática também em relação ao princípio da longitudinalidade revelando fragilidades quanto
ao arranjo firmado entre o município e os profissionais, à preparação destes para o trabalho e à lacuna de adequação
nas estruturas físicas disponíveis para as diversas equipes.

Já o processo de trabalho impacta negativamente quatro princípios: primeiro contato, integralidade, foco na família
e orientação comunitária, o que implica o cuidado e a atenção voltada à realidade da comunidade. Quando relaciona-
do ao primeiro contato tal resultado reflete um déficit de cumprimento por parte dos profissionais das equipes em
relação ao que é preconizado pelo modelo de Saúde da Família. Em relação a integralidade, assim como no primeiro
contato, o processo de trabalho emerge como obstáculo para a obtenção de melhores resultados em Araçuaí. Foco
na família e orientação cominutária não fogem à lógica encontrada.

A análise integrada do cumprimento dos princípios neste município evidencia como principal obstáculo para o bom
desempenho das equipes a dimensão do processo de trabalho.A população, como mostra a Figura 11, percebe a lacu-
na de atuação dos profissionais das equipes, o que repercute nos baixos índices de satisfação.

FIGURA 11
Desdobramento princípios ordenadores – Araçuaí 
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Fonte: Dados da pesquisa

Quanto à avaliação do desempenho das equipes versus satisfação do usuário neste município, as três equipes avaliadas
encontram-se no quadrante “Situação mais problemática”, o que demonstra um problema de ajuste entre as expec-
tativas da população e a oferta de serviços por parte das equipes de Saúde da Família.Vale ressaltar que este resul-
tado corrobora com o encontrado nos escores do gráfico de radar, em que o município apresenta baixa aderência
aos princípios ordenadores.

FIGURA 12
Desempenho versus satisfação - Araçuaí 

Fonte: Dados da pesquisa

7.1.3 Belo Horizonte

O gráfico radar de Belo Horizonte (Fig 13), evidencia o baixo grau de cumprimento dos princípios ordenadores e,
por conseguinte, de desempenho da Estratégia Saúde da Família. De forma geral, os índices alcançados pelas equipes
deste município se mostram pouco satisfatórios, sendo que  foco na família e orientação comunitária encontram-se
em níveis bem inferiores de desempenho e satisfação dos usuários aos demais princípios. Destaca-se, ainda o princí-
pio foco na família que apresentou um escore de cumprimento abaixo de 20%.
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FIGURA 13 
Radar de Belo Horizonte  

Fonte: Dados da pesquisa

A análise das dimensões que compõem os princípios ordenadores em Belo Horizonte, destacadas na Figura 14, apon-
ta algumas reflexões. Quanto ao primeiro contato, o processo de trabalho destaca-se como o grande desafio a ser
vencido. O escore do município revela que há um hiato no que se refere ao processo de trabalho dos profissionais
de suas equipes. A atuação deficitária dos profissionais fica evidenciada pela existência de infraestrutura física e
humana que dão suporte ao cumprimento do princípio (escore de 80%). Como reflexo deste deficit de atuação a
satisfação do usuário se encontra abaixo do ponto de corte (70%), revelando uma população insatisfeita com os
serviços prestados pelas Equipes de Saúde da Família.

Referindo-se a longitudinalidade a satisfação do usuário em nível baixo revela as dificuldades em se estabelecer a
relação equipe-usuário de forma satisfatória. Além disso, o escore referente a este princípio revela carências em
relação ao processo de trabalho e à infraestrutura disponíveis para a equipe. Em situação similar encontra-se a coor-
denação, sendo que neste caso específico a população está mais insatisfeita, e as razões estão vinculadas ao acesso aos
serviços de saúde em outros pontos da rede.

Integralidade é o princípio que se mostra mais homogêneo quanto ao processo de trabalho desenvolvido pelas
equipes e à avaliação que o usuário faz do mesmo, o que significa que tanto desempenho quanto satisfação encon-
tram-se em níveis similares.

Foco na família mostra-se o princípio mais frágil deste município. As equipes apresentam um perfil de cumprimen-
to mínimo das atividades preconizadas pela modelo. Além disso, o processo de trabalho atrelado a este princípio
também se apresenta comprometido.

Orientação comunitária também obteve escores baixos referentes ao processo de trabalho e a satisfação dos usuários.
As equipes têm dificuldade em planejar ações para a comunidades nas quais se inserem, bem como em promover
ações direcionadas aos problemas locais. Uma vez que o planejamento destas atividades é escasso, a percepção da
população em relação às ações da equipe fica comprometida.

De forma geral, a avaliação por princípios ordenadores neste município destaca a necessidade de intervenção no
processo de trabalho das equipes, uma vez que este não tem refletido o que preconiza a Estratégia Saúde da Família.
A infraestrutura disponível para o trabalho encontra-se em padrões acima de 70%, revelando-se menos problemática
para a efetividade dos princípios ordenadores que o cumprimento do processo de trabalho preconizado pela legislação.
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FIGURA 14
Desdobramento dos princípios ordenadores – Belo Horizonte 

Fonte: Dados da pesquisa

O gráfico de desempenho versus satisfação das equipes de Belo Horizonte reforça os baixos índices de efetividade
que a Saúde da Família tem alcançado.A prevalência das  equipes no quadrante nomeado “Situação mais problemáti-
ca” indica que são necessários ajustes na oferta de serviços de saúde, uma vez que o desempenho operacional está
aquém do preconizado. As expectativas e necessidades da população usuária, atualmente insatisfeita com este modelo
de atenção, também podem ser evidenciados na Figura 15.
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FIGURA 15
Desempenho versus satisfação – Belo Horizonte 

Fonte: Dados da pesquisa

7.1.4 Montes Claros

O gráfico do município de Montes Claros, (Fig. 16), sinaliza um cumprimento em torno de 60% dos princípios
ordenadores. Coordenação e foco na família apresentaram os escores mais baixos. No caso deste município, o aces-
so à rede especializada e a focalização das atividades na família encontram-se comprometidos, o que implica em falha
no reconhecimento da Estratégia de Saúde da Família como sendo capaz de ordenar o fluxo de usuários para outros
pontos da rede. O baixo índice de cumprimento destes dois princípios compromete a efetividade da Estratégia de
Saúde Família como um todo.

FIGURA 16
Radar de Montes Claros 

Fonte: Dados da pesquisa
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Primeiro contato obteve escore em torno de 60%, o que pode ser explicado pelo baixo cumprimento do processo
de trabalho. Este dado salienta que as atividades relacionadas a captação, realização de consultas e horário de atendi-
mento encontram-se comprometidas.

Com relação a longitudinalidade, os dados tornam evidente que o escore obtido no processo de avaliação foi influen-
ciado pela ausência de infraestrutura disponível para as equipes, assim como em função da avaliação de satisfação dos
usuários, conforme destaca a Figura 17. Os aspectos estruturais relativos a este princípio se vinculam às questões de
composição das equipes, horário de atedimento e vínculo dos profissionais. A perspectiva dos usuários foi atribuída
com base em relação estabelecida pelos profissionais, confiança no trabalho realizado e tipo de mudanças percebidas.

Intregalidade apresentou um patamar de cumprimento mais homogêneo. Apesar disso, o processo de trabalho das
equipes contribuiu para que o escore não obtivesse índices mais elevados.

Coordenação, foco na Família e orientação comunitária apresentaram escores próximos de 60%, mas ainda assim
abaixo do esperado. O resultado modesto obtivo pela coordenação foi influenciado pela falta de infra estrutura ade-
quada para fornecer suporte às atividades da equipe. Para que o fluxo de usuários na rede de saúde seja organizado
é preciso que os profissionais de saúde tenham acesso aos diversos pontos da rede através de vias formalizadas. Posto
que o acesso à rede não pode se processar de maneira adequada, a satisfação dos usuários das equipes contribuiu para
que o escore obtido pelo município fosse reduzido.

Tanto foco na família quanto orientação comunitária obtiveram escores referentes ao processo de trabalho inferiores
ao definido como bom desempenho. Falhas na orientação das atividades das equipes para o melhor conhecimento
das comunidades nas quais se inserem, assim como na definição de ações com base em informações locais, con-
tribuiram para que orientação comunitária alcançasse escores aquém do ponto de corte que marca o bom desem-
penho operacional. O nível de cumprimento de foco na família foi prejudicado, em função problemas relativos à
forma de organização do cadastro e dos prontuários. Pesa, ainda, a insatisfação por parte da população em relação à
realização de campanhas voltadas para grupos, bem como com a periodicidade de recebimento de visitas domiciliares.
A deficiência na realização das atividades de foco na família impede a orientação de práticas de saúde para os proble-
mas apresentados pelos usuários adscritos, dificultando a modelagem da oferta de serviços de saúde atreladas às
necessidades de locais.
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FIGURA 17
Desdobramento dos princípios ordenadores – Montes Claros 

Fonte: Dados da pesquisa

A avaliação de desempenho versus satisfação do usuário em Montes Claros reflete a situação evidenciada pelo gráfi-
co de radar deste município, que apresenta problemas quanto ao cumprimento dos princípios ordenadores.Tal fato
reflete a insatisfação dos usuários, uma vez que o desempenho das Equipes de Saúde da Família está abaixo do espera-
do. Por isso, na análise as equipes encontram-se no quadrante “Situação mais problemática”.
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FIGURA 18
Desempenho versus satisfação – Montes Claros 

Fonte: Dados da pesquisa

7.1.5 Uberlândia

O gráfico radar de Uberlândia (fig 19) apresenta um nível de cumprimento dos diversos princípios ordenadores que
se coadunam em magnitude com aqueles observados no demais municípios. Indíces não mais elevados que 70%
indicam um nível de atendimento às práticas definidas em legislação insuficiente. O aparato físico disponível para as
equipes do município revelou-se mais adequado que o nível de cumprimento de atividades inerentes à Estratégia de
Saúde a Família, o que sugere um deficit de processo de trabalho, assim como aquele observado nos demais municí-
pios da amostra.

FIGURA 19
Radar de Uberlândia

Fonte: Dados da pesquisa
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Quanto às dimensões decompostas, encontradas no Figura 20, primeiro contato apresentou um padrão de cumpri-
mento de aproximadamente 60%, sendo que o processo de trabalho das equipes obteve o índice mais baixo. Para
que os usuários reconheçam as UBS como primeiro ponto a ser procurado diante de problemas de saúde é funda-
mental que consigam se consultar com os profissionais das equipes. Para tanto, os usuários têm de ter assegurado o
acesso às Unidades, bem como aos profissionais de saúde.Ambos os pontos encontram-se, em alguma medida, com-
prometidos em Uberlândia.

Longitudinalidade e integralidade apresentaram um perfil de distribuição de escores de certo modo similar. Tanto
no que se relaciona ao cumprimento do processo de trabalho quanto à existência de infraestrutura disponível, os
princípios apresentaram um padrão alinhado.

Destaca-se na coordenação a baixa satisfação dos usuários. A ineficiência no funcionamento deste princípio impede
que o fluxo dos usuários se estabeleça de modo adequado, comprometendo o funcionamento da estratégia, além de
impactar de modo negativo a percepção dos usuários em relação à capacidade do sistema em atender seus diversos
problemas de saúde.

Orientação comunitária e foco na família, seguindo aos padrões apresentados nos outros municípios, ficaram com-
prometidos em função de déficits na execução das tarefas preconizadas pelo modelo. Mais uma vez, o processo de
trabalho emerge como foco de intervenção para que se possam auferir melhores resultados.

FIGURA 20 
Desdobramento do princípios ordenadores 
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Fonte: Dados da pesquisa

A avaliação de desempenho versus satisfação do usuário das equipes em Uberlândia aponta para os problemas do
quadrante “Situação mais problemática”, evidenciando o baixo desempenho das equipes e a insatisfação dos usuários
da Estratégia Saúde da Família. O resultado ora encontrado vai ao encontro do baixo grau de aderência das equipes
aos princípios ordenadores, fato evidenciado pelo gráfico de radar (fig 20).

FIGURA 21
Desempenho versus satisfação – Uberlândia

Fonte: Dados da pesquisa

7.1.6 Comparativo dos cinco municípios

A comparação dos municípios em que foi aplicada e testada a metodologia de avaliação de desempenho e satisfação
dos usuários aponta elementos importantes que diferenciam o nível de cumprimento dos diversos princípios orde-
nadores em cada um dos municípios estudados, indicando a necessidade de implantação de ações diferenciadas por
parte da gestão dos diversos níveis, buscando suplantar suas carências específicas. No entanto, essa diferenciação
deve ser contextualizada com os níveis de cobertura da estratégia nos referidos municípios, o porte populacional, a
localização geográfica, a oferta de serviços de saúde à população e outros fatores que interferem na implementação
e consolidação da estratégia no estado e nos municípios. A Figura 22 ilustra a comparação entre os municípios.
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Especificamente com relação ao princípio ordenador primeiro contato, vê-se que apresenta similaridade
nos municípios estudados, estando com escore de aproximadamente 60%. Este resultado traduz um problema
comum aos municípios: a dificuldade em estabelecer a Saúde da Família como porta de entrada para o sistema de
saúde. O modelo de Saúde da Família define este ponto como de fundamental importância para o funcionamento
adequado da rede de saúde. Qualquer desajuste  neste princípio compromete o funcionamento da Estratégia de
Saúde da Família, gerando a busca por atendimento pelo usuário em outros pontos da rede e onerando a capacidade
de atendimento nestes.

Um ponto que merece atenção em relação a este princípio é que grande parte da falha no seu efetivo cumprimen-
to se deu em função da forma como foi estabelecido o processo de trabalho das diversas equipes. Em todos os
municípios avaliados o escore referente ao processo de trabalho obteve os menores índices, revelando um dado sig-
nificativo.A infraestrutura física atrelada diretamente ao cumprimento do princípio em questão não se revelou como
o maior obstáculo. Este dado sugere que, mesmo levando-se em conta as idiossincrasias de cada município, para que
se possa buscar uma melhora na efetividade do primeiro contato deve-se realizar uma intervenção junto aos profis-
sionais das equipes.

Os escores da longitudinalidade, que têm em Araçuaí o seu valor mais baixo (60%) e em Montes
Claros o mais alto (70%), evidenciam ainda uma fragilidade do acompanhamento ao longo do tempo da popu-
lação adscrita. Ao contrário do que se observou em primeiro contato, a dimensão de estrutura pesa de modo mais
acentuado na longitudinalidade que a dimensão de processo de trabalho. Isso significa que a relação pessoal de certa
duração entre os profissionais de saúde e os pacientes em suas Unidades de Saúde precisa ser desenvolvida para
alcançar patamares superiores aos atuais. A dimensão de satisfação do usuário também contribui para uma
diminuição nos índices referentes a longitudinalidade, evidenciando a insatisfação da população com o relacionamen-
to estabelecido com os profissionais das equipes e a falta de percepção de mudança em relação aos serviços ofereci-
dos pelas Equipes de Saúde da família.

A integralidade assegura que os serviços oferecidos sejam ajustados às necessidades de saúde da população, no que
se refere tanto à variedade de serviços ofertados, quanto à capacidade resolutiva. O desempenho apresentado
pelas equipes dos diversos municípios sitou-se em patamares sempre abaixo de 80%, sendo que
Araçuaí apresentou o menor escore. Mais uma vez, o processo de trabalho contribui sobremaneira para que os
escores dos diversos municípios se apresentasse abaixo do patamar tido como ideal. O adequado funcionamento do
princípio da integralidade é crucial para a efetividade da estratégia, pois por meio do processo de trabalho atrelado
a este é que a maioria das condições sensíveis à Atenção Primária pode ser solucionada, evitando que os demais níveis
do sistema de saúde sejam onerados. Apesar disso, o processo de trabalho apresentou-se, majoritariamente, como o
ponto falho no cumprimento deste princípio para os diversos municípios.

A coordenação também aparece com baixos escores, destacando que a sua organização ainda
encontra-se frágil. Para que os diversos usuários do sistema de saúde reconheçam o funcionamento adequado da
Estratégia Saúde da Famíla, é crucial que consigam, quando necessário, acesso a atendimentos com especialitas e a
procedimentos de diagnóstico complementares e à cirurgias. Os dados dos diversos municípios revelam que a
infraestrutura de suporte ao cumprimento deste princípio encontra-se comprometida para os diversos municípios,
exceto para Belo Horizonte. Um dos objetivos da Estratégia de Saúde da Família é organizar o fluxo de usuários pelo
sistema de saúde.Tal objetivo encontra-se compromentido em quatro dos cinco municípios estudados.A baixa satisfação
do usuário do sistema aponta para essa deficiência no funcionamento do princípio em questão.

O gráfico radar salienta o baixo cumprimento, pelos diversos municípios, da orientação comunitária, que revela o
grau de orientação das atividiades das equipes para os problemas específicos das comunidades nas quais as equipes
se inserem. Foco na Família, princípio que apresenta a maior amplitude de escores, entre 33% e 54%, apresentou-
se como a grande problemática da estratégia nos municípios avaliados, sendo a dimensão em que a proposta de Saúde
da Família encontra sua maior dificuldade ao estabelecer o processo de trabalho. Além disso, pesa o fato de este
princípio ter apresentado os escores mais baixos relativos à satisfação do usuário. Os dados analisados conjuntamente
com aqueles referentes a orientação comunitária demonstram baixa penetração da Estratégia nas comunidades sobre
as quais possuem responsabilidades.
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Embora alguns resultados dos municípios tenham sido próximos e os formatos dos gráficos tenham sido similares na
maior parte dos princípios ordenadores, no cômputo final, existem diferenças na forma como se encontra atual-
mente a Estratégia Saúde da Família nestes locais, em função de como se apresentam a estrutura, o processo de tra-
balho e a satisfação do usuário (dimensões dos princípios ordenadores).A combinação destes três elementos é capaz
de gerar escores iguais, mas diferenciar sobremaneira os problemas existentes.

De forma geral, a figura disforme gerada no radar da figura 16 destaca o quanto se encontra comprometida a con-
solidação da Estratégia Saúde da Família nos municípios avaliados e exalta a necessidade de modificações, principal-
mente no processo de trabalho, nos diversos municípios estudados.

FIGURA 22
Comparativo entre os cinco municípios estudados 

Fonte: Elaboração dos autores da pesquisa
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A concepção de uma metodologia que se propõe a avaliar o desempenho e a satisfação do usuário na saúde, tornan-
do-se uma ferramenta gerencial especificamente para a Estratégia Saúde da Família, é, por si só, um trabalho desafiador,
na medida em que se observa o desenvolvimento tardio de práticas avaliativas na saúde. E, quando ocorreram, os
processos eram baseados no cuidado clínico, articulando de maneira pouco sólida  outras dimensões importantes,
como estrutura, insumos e recursos, e o apoio administrativo.

Soma-se a isso a dificuldade de se estabelecer o que são resultados para a Estratégia Saúde da Família e qual é o
impacto das ações desenvolvidas pelas equipes na saúde da população e, desta forma, quais dimensões incorporar no
modelo, tornando a definição e a construção de indicadores e parâmetros de desempenho mais dificultada e trabal-
hosa.

No entanto, novas iniciativas devem surgir com o intuito de diminuir essa lacuna e oferecer propostas metodológi-
cas capazes de prover os gestores e os formuladores de políticas públicas de informações  sobre os serviços em diver-
sos níveis, ao mesmo tempo em que sejam pautados no rigor metodológico-científico.

Partindo dessa discussão, o estudo aqui desenvolvido tem como referência avançar na proposição metodológica,
definindo a base para a construção de um modelo de avaliação de desempenho que agregue pontos compreendidos
como fundamentais para a Estratégia Saúde da Família: os princípios ordenadores. Igualmente deve explicar de que
forma a estrutura, o processo e a satisfação do usuário se relacionam para que esses sejam cumpridos.

Essa definição, embora não encerre o assunto, permite a delimitar o escopo do estudo e direcionar a análise para os
aspectos previamente definidos - neste caso, o restultado alcançado pelas equipes quanto aos princípios ordenadores
- a partir do processo de trabalho e da satisfação dos usuários dos serviços ofertados, ao mesmo tempo em que colo-
ca um limite para a análise dos dados encontrados. Ou seja, este estudo teve por objetivo avaliar o desempenho
operacional sem avançar no impacto destes na saúde da população, mas entendendo que este é o ponto de partida
para alcançar resultados mais qualitativos e chegar no fim de uma cadeia de etapas que culmina no impacto da
estratégia no perfil epidemiológico e nas condições de saúde da população, embora não se possam estabelecer
relações de causa e efeito.

A metodologia utilizada propocia o apontamento das fragilidades das equipes e as limitações encontradas por elas.
Ao mesmo tempo determina a parcela de responsabilidade da gestão em implementar a estratégia fora dos padrões
preconizados, assumindo vínculos precários, não garantindo a equidade salarial intena nos municípios e não desen-
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volvendo práticas que auxiliem a equipe na consecução dos objetivos da Saúde da Família e o acesso a serviços em
outros pontos da rede.

Considerando que os princípios ordenadores sejam marcadores de uma Atenção Primária de qualidade, conforme
afirmam diversos autores da saúde (Mendes, 2000); (Starfield, 2000); (Sampaio, 2004); e (Takeda 2004), entre outros,
o não cumprimento deles evidencia a existência de problemas na Estratégia Saúde da Família, ao se contrapor às
diretrizes de sua concepção. Starfield, (2002) afirma que, para que sistemas de saúde atrelados ao modelo de Atenção
Primária, consigam funcionamento efetivo, é condição necessária o cumprimento de todos os princípios orde-
nadores.

O que este modelo propõe, e avança na discussão de avaliação na saúde, é que sejam identificadas as causas dos proble-
mas, desde os aspectos macro até as especificidades dos aspectos micro, sejam elas relacionadas à estrutura, ao
processo de trabalho ou à satisfação do usuário sobre o serviço prestado. Neste aspecto reside o diferencial da
metodologia - a plasticidade de apresentar os problemas no conjunto - a partir da combinação dos princípios orde-
nadores, ao mesmo tempo em que viabiliza a investigação das causas (variáveis e indicadores).

A partir da aplicação da metodologia proposta em cinco municípios mineiros, foi possível identificar os maiores
problemas enfrentados na implementação da Saúde da Família. Os casos estudados contribuem para o entendimen-
to das dificuldades da implementação e, ainda, reforça a limitação da estratégia ao evidenciar as fragilidades às quais
está exposto. Os resultados levam a crer que existem fragilidades, sobretudo no processo de trabalho. Isso significa
dizer que a inversão dos modelos ainda não ocorreu totalmente e que por este motivo os princípios ordenadores
ainda não estão consolidados.

A utilização sistemática de uma metodologia de avaliação de desempenho e satisfação do usuário torna-se uma robus-
ta ferramenta gerencial ao propiciar estudos longitudinais e de monitoramento tão importantes para o desenvolvi-
mento da Estratéia Saúde da Família, uma vez que seus resultados balizam intervenções diversas: aplicação de recur-
sos, desenvolvimento de pessoas e discussão sobre imagem, entre outros.
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