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RESUMO 
 

Pesquisa avaliativa, quantitativa, com objetivo de avaliar a rede de unidades de saúde da família. As 
três dimensões da Integralidade que nortearam a construção dos indicadores foram: políticas 
específicas; práticas profissionais e organização dos serviços e das práticas. Foram entrevistados 
598 indivíduos em onze distritos. Os resultados apontaram para uma distância entre a rede de 
unidades de saúde da família e o princípio da Integralidade. A dimensão das políticas específicas 
apresentou os piores resultados. Na dimensão da organização dos serviços e das práticas, chamou 
atenção a falta de planejamento e monitoramento pelas equipes e gestores, além disso, o vínculo 
empregatício da quase totalidade dos profissionais da rede é precário. A dimensão com melhores 
resultados foi a das práticas profissionais, principalmente quanto à identidade e satisfação dos 
profissionais com o trabalho que desempenham. Os distritos sanitários com melhores resultados na 
dimensão das práticas profissionais foram também melhor avaliados livremente pelos usuários. 

 
 

RESUMEN 
 

Avaliativa, investigación cuantitativa, con el objetivo para evaluar la red de unidades de la salud de 
la familia. Las tres dimensiones de lo completo que había dirigido la construcción de los 
indicadores habían sido: política específica; profesionales prácticos y organización de los servicios 
y los prácticos. 598 individuos en once districtos habían sido entrevistados con. Los resultados 
habían señalado con respecto a una distancia incorporan la red de unidades de la salud de la familia 
y del principio de lo completo. La dimensión de la política específica presentó los peores resultó. En 
la dimensión de la organización de los servicios y los prácticos, la carencia llamada planeamiento 
de la atención y el monitoramento para los equipos y los encargados, por otra parte, el enlace del 
empleo casi de la totalidad de los profesionales de la red es precarios. La dimensión con mejor 
resultante estaba de los profesionales prácticos, principalmente cuánto a la identidad y a la 
satisfacción de los profesionales con el trabajo que juegan. Los districtos sanitarios resultantes con 
mejor en la dimensión de los profesionales prácticos también habían sido evaluados mejor 
libremente por los usuarios. 
 

I�TRODUÇÃO 

 

Ao longo desses vinte e dois anos transcorridos desde a implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) vivenciaram-se diversas experiências de gestão nos diversos âmbitos de governo, na 

tentativa de alcançar as propostas dos seus princípios norteadores. Um destaque foi o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (Pacs), lançado no âmbito nacional em 1991, após uma experiência 

considerada exitosa no estado do Ceará, e outro foi o Programa Saúde da Família (PSF) lançado em 

1994, que surgiu em função das demandas por serviços e ações de saúde desencadeadas a partir do 

Pacs, dado que até aquele momento o SUS, por estar numa fase incipente, ainda não era capaz de, 

em nenhum dos níveis de assistência, responder de modo satisfatório às necessidades de saúde da 

população brasileira.1  

A atenção primária à saúde é a estratégia de organização do sistema de serviços de saúde1,2 e 

o Programa Saúde da Família representa a proposta mais consistente alcançada pelo governo 



brasileiro para a sua organização. Soma-se a isso o fato de o Ministério da Saúde adotar em 2006 a 

Estratégia Saúde da Família como a estratégia prioritária para a reorganização da Atenção Básica no 

País, através da Política Nacional da Atenção Básica.3 A partir dessa estratégia busca-se o respaldo 

para a mudança do modelo de atenção da assistência à saúde.  

A Atenção Primária à Saúde serve como suporte filosófico para a organização de um 

sistema de serviços de saúde.2 Não obstante, o SUS nasce sobre uma proposta filosófico-ideológica 

positiva em relação à concepção de saúde, adotando princípios e diretrizes norteadores que dão 

suporte a esta nova concepção, dos quais da universalidade que possibilita garantir um sistema de 

saúde para todos; a equidade para organizar o sistema de saúde com base em uma discriminação 

positiva, ou seja, dando atenção desigual para as necessidades desiguais; a participação popular para 

garantir a legitimação social do sistema, dado que este é construído em conjunto com os prestadores 

da assistência e os usuários; a regionalização e a hierarquização conferem uma dinamicidade 

organizativa no interior do sistema de saúde, colaborando para que a gestão e a assistência 

funcionem dentro de uma logística voltada para atender as demandas por serviços de saúde de 

acordo com o nível de complexidade que elas exijam.  

Dentre os princípios, a Integralidade, segundo Mattos,4 a integralidade é o princípio 

constitucional é parte de uma imagem objetivo utilizada para indicar a direção do sistema de saúde, 

buscando articular demandas com a oferta de ações e serviços. Este mesmo autor afirma que a 

integralidade se expressa em três dimensões: na formulação de políticas de saúde, na organização 

dos serviços e das práticas e como um atributo das práticas profissionais. 

Neste sentido, a integralidade passa a ser uma bandeira de luta5 porque surge do processo de 

negociação que vai da formulação de políticas à produção de ações de cuidado em saúde. Além 

dessas duas concepções teóricas da integralidade, os autores ainda apontam para outras formas de 

compreendê-la, ou seja: como transversalidade do sistema de saúde; como prática intersubjetiva; 

como relação entre demanda e oferta; e como confluência de vários saberes.6-8 Com base no que foi 

discutido sobre a atenção primária à saúde e a organização do SUS é que este estudo assume como 

o foco de sua investigação a integralidade no âmbito de um sistema municipal de saúde concreto.  

Em 2008, o município de Salvador apresentava uma cobertura da Estratégia Saúde da 

Família de 13,5%.9 Segundo dados do ministério da Saúde em 2010 essa taxa alcançou 15,4% da 

população, muito aquém da média nacional de 51,81%, e da estadual, que corresponde a 57,67% da 

população coberta.10  

O estudo de Cardoso11 mostrou que mais de 77% da população de Salvador depende dos 

serviços básicos de saúde que são oferecidos pelo SUS municipal, evidenciando a responsabilidade 

da gestão da saúde no âmbito da Atenção Básica. Porém, o mesmo estudo revelou que além da 



baixa expansão do PSF há uma quantidade insuficiente de profissionais e uma distribuição iníqua 

dos mesmos entre os distritos sanitários. A autora analisa que tais eventos revelam-se como barreira 

para a mudança do modelo de atenção à saúde ou mesmo a incompreensão do seu significado, uma 

vez que as ações básicas de saúde não têm tido aumentos significativos.    

Além disso, os profissionais da atenção básica em Salvador, em sua maioria são contratados 

via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) ou através do Termo de Ajuste de Conduta 

(TAC) firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público, uma vez que as empresas que 

os contratavam não mais atuam neste âmbito da saúde, permanecendo, contudo, a gestão 

terceirizada ainda em algumas unidades básicas de saúde com modelo de atenção tradicional e com 

serviço de pronto atendimento nas 24 horas.  

O que as pesquisas têm revelado da atenção básica em Salvador são condições desfavoráveis 

para o fortalecimento desse nível de atenção à saúde, principalmente no âmbito das políticas de 

saúde, da organização dos serviços e das práticas, reflexos da baixa capacidade de gestão da SMS 

em conduzir o processo de descentralização e municipalização da saúde.11, 12  

Diante deste contexto, esta pesquisa teve como objeto de estudo a rede de unidades de saúde 

da família do município de Salvador, Bahia. O princípio da Integralidade foi adotado por ser uma 

imagem-objetivo na qual se pauta a construção do SUS. Além disso, é o princípio que melhor 

caracteriza a relação entre o usuário e o serviço de saúde. 

A partir das três dimensões apresentadas por Mattos4 foram construídos indicadores e 

variáveis para a avaliação da rede de unidades de saúde da família no âmbito municipal. 

Observa-se que a avaliação da Atenção Básica vem sendo amplamente discutida em todo o 

país como uma necessidade urgente, pois, segundo diversos autores, a avaliação do impacto da 

Atenção Básica no sistema de saúde ainda não é uma rotina.13-15  

Conill16 ressalta que as avaliações são um passo importante no desenvolvimento da atenção 

básica e que um grande avanço é a utilização de diretrizes básicas da política de saúde no 

monitoramento, entre elas, o princípio da Integralidade. Isso poderia conferir maior sentido às metas 

pactuadas, focando a qualidade da assistência prestada. Assim, o objetivo desse artigo é apresentar 

os resultados da avaliação da rede de unidades de saúde da família do município de Salvador com 

foco no princípio da Integralidade. 

 

 

 

 

 



MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo avaliativo-descritivo, com abordagem quantitativa, de corte 

transversal, tomando como eixo norteador o princípio da Integralidade, originado a partir de um 

projeto guarda-chuva intitulado Avaliação das práticas de saúde na atenção básica à criança com 

foco na Integralidade,17 financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(Fapesb), através do Projeto PPSUS n. 0029/2007.  

 

População-alvo e base geográfica 

 

O município de Salvador, capital do estado da Bahia, teve sua população estimada, para o 

ano de 2008, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2.948.733 hab18 e está 

dividido em 12 Distritos Sanitários. Nos distritos sanitários estão distribuídas cinqüenta e cinco 

unidades básicas de saúde convencionais - UBS, e quarenta e sete unidades de saúde da família 

(USF), com até quatro equipes de saúde da família por unidade.19  

A população-alvo deste estudo foi composta pelos gestores das unidades de saúde da 

família, pelos profissionais de saúde que compõem a equipe de saúde da família e os usuários dos 

serviços das unidades de saúde da família. Para cálculo da população alvo no grupo de usuários, 

utilizou-se como referência o total de famílias cadastradas no município no início do ano 2009, 

totalizando 94.152 famílias.  

 

Amostra 

 

A amostra do estudo foi composta por vinte e uma unidades de saúde da família, sorteadas 

aleatoriamente nos doze distritos sanitários, sendo, a princípio, duas unidades por distrito (exceto 

nos distritos que só têm uma USF). A amostra de informantes foi intencional para gestores e 

profissionais, sendo composta pelos vinte e um gestores das unidades selecionadas, e por seis 

profissionais por USF, sendo um de cada categoria profissional que compõe a equipe de saúde da 

família (enfermeira, técnico de enfermagem, médico, odontólogo, auxiliar de saúde bucal e agente 

comunitário de saúde), totalizando 126 profissionais. 

 

 

 



Cálculo da amostra de usuários 

 

O cálculo da amostra de usuários foi elaborado para o projeto maior, considerando UBS 

tradicionais e USF. Para o presente projeto selecionaram-se apenas os indivíduos que compõem a 

amostra de usuários das unidades de saúde da família (n=732). 

Como a freqüência do evento em estudo era desconhecida (direcionamento da USF ao 

princípio da Integralidade), utilizou-se para estimar a variabilidade a proporção máxima (P=0,50), 

sob o nível de confiança de 95%, admitindo-se um erro máximo de 1% (d=0,01) entre a população 

encontrada na amostra e a verdadeira proporção populacional. O total de elementos da população 

(N) foi obtido com base no total de famílias cadastradas em fevereiro de 2009 pelo Programa Saúde 

da Família (N=94.152). O n encontrado (n=1.720) foi alocado proporcionalmente por distrito 

sanitário de acordo com a capacidade de atendimentos/dia da unidade. Este estudo utilizou apenas o 

n relativo aos usuários das USF (n=732). Os usuários foram alocados proporcionalmente por 

unidade de acordo com a capacidade de atendimentos de cada uma.  

A capacidade de atendimento foi calculada por unidade adotando como referência a meta 

proposta pelo Ministério da Saúde de doze consultas agendadas e quatro consultas de urgência, 

multiplicado pelo número de profissionais de nível superior cadastrados no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), por unidade. Essas informações foram obtidas no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), através do site: http://cnes.datasus.gov.br  

acessado no dia 20/05/2009. 20 

Como a amostra foi estratificada em um apenas um estágio (distrito sanitário), o tamanho da 

amostra foi obtido a partir da seguinte expressão da amostra aleatória simples (AAS)²:   
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Onde, P= Proporção de indivíduos (P=50); N= total de famílias cadastradas em fevereiro de 

2009 pelo Programa Saúde da Família no município (N=94.152); d=erro amostral (d=0,01); z2
1-

α/2=1,96 – tamanho mínimo do efeito – detecta o número mínimo de usuários necessários para se 

fazer a comparação adequada dos efeitos. 

 

Variáveis selecionadas 

 

Na dimensão das políticas específicas foram analisados indicadores referentes ao percentual 

de cumprimento de metas de metas pactuadas pelo município e ao processo participativo na tomada 

de decisão; na dimensão da organização dos serviços e das práticas foram analisados os indicadores 



de processo de gestão e organização de processo de trabalho; na dimensão das práticas profissionais 

os indicadores foram processo de cuidado, relação profissional-paciente, relação profissional-

serviço e foco das ações. 

 

Coleta e processamento dos dados 

 

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas com os informantes e aplicação de um 

questionário estruturado, específico por informante. Durante a etapa de coleta de dados houve 

recusas e perdas, ficando ao final 494 usuários, 91 profissionais e 13 gestores. 

A análise dos dados consistiu em descrever o perfil sócio-demográfico dos gestores, 

profissionais e usuários e as dimensões da integralidade de acordo com os distritos sanitários. 

Foram utilizadas distribuições de freqüências univariadas e bivariadas, gráficos e medidas 

descritivas. As variáveis contínuas idade e tempo de serviço na unidade foram categorizadas 

utilizando média e desvio padrão para definição dos pontos de corte. Para verificar as associações 

foi utilizado o teste estatístico Teste Exato de Fischer, considerando um nível de confiança de 95% 

(alfa ≤ 0,05).  

Para a constituição das bases de dados, foi utilizado o Microsoft Access versão 2002, para 

análise dos dados utilizou-se o Software STATA v.8.0, os gráficos foram gerados por meio do 

Harvard Graphics versão 98 e Microsoft Office Excel versão 2007. 

Após análise dos resultados, foram elaboradas duas escalas para atribuição de pontuação aos 

distritos sanitários. Na primeira, as possibilidades de pontuação eram 0 ou 5. O ponto de corte foi 

70%, ou seja, quando menos de 70% dos profissionais deram respostas afirmativas, o distrito não 

obteve pontuação, quando mais de 70% deram resposta afirmativas, o distrito ganhou 5 pontos. A 

segunda escala teve como ponto de corte 50%, ou seja, quando menos de 50% dos entrevistados 

responderam afirmativamente o distrito não obteve pontuação, a partir daí, receberam pontos de 1 a 

5, de acordo com o quadro abaixo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Nos três grupos de entrevistados, observou-se uma maioria de mulheres afro-descendentes. 

O perfil de usuários foi composto por uma população predominantemente feminina (91,5%), com 

idade entre vinte e trinta e quatro anos (51,4%). No que diz respeito ao estado civil, a maior 



proporção dos entrevistados é casada ou vive em união estável (58,7%). Quanto ao quesito raça/cor 

a predominância é de afro-descendentes (40,6% são pretos e 36,3% se declararam pardos), 

totalizando 76,9%. Quanto à escolaridade, observou-se que 38,1% dos usuários entrevistados não 

têm o ensino fundamental completo e 2,8% deles sequer freqüentaram a escola; 33,6% haviam 

concluído o ensino médio e 2,0% estavam cursando ou haviam cursado o nível superior. A renda de 

66,6% dos entrevistados é baixa, sendo que destes uma grande parte (32,8%) não têm nenhuma 

renda ou não quis informar, e 33,8% têm como renda própria mensal até um salário mínimo.  

Quanto ao perfil dos profissionais observou-se que a maioria deles é do sexo feminino 

(89%), na faixa etária entre 35-44 anos (40,7%), seguido dos que têm entre 20 e 34 anos (36,3%). 

Quanto ao estado civil, 54,9% se declararam casadas ou em união estável, seguido das solteiras 

(39,6%). Em relação à cor, 77,0% dos entrevistados se declararam pretos ou pardos, 16,5%  brancos 

e 2,2% indígenas.  

A escolaridade de 36,3% dos profissionais entrevistados é ensino médio completo, com 

11,0% cursando o nível superior, 50,5% dos entrevistados têm o ensino superior completo (14,3 % 

ainda não terminaram a pós-graduação e 36,3% têm pós-graduação). Dos trinta e três profissionais 

que afirmaram ter feito pós-graduação, vinte fizeram em Saúde Coletiva, Saúde Pública ou PSF, 

sete em gestão/auditoria, cinco especializaram-se em Saúde do Trabalhador, e um profissional tinha 

mestrado em Saúde Coletiva. 

No que diz respeito aos gestores, foram entrevistados treze gestores em nove distritos 

sanitários, nove do sexo feminino e quatro do sexo masculino. A maioria (61,2%) era casada ou 

convivia em união estável. Em relação à raça/cor a maioria (69,2%) se declarou preta ou parda. Em 

relação à faixa etária, três tinham menos de trinta anos, quatro tinham entre 35-40 anos e seis 

tinham mais de 46 anos. Três gerentes tinham pós-graduação em saúde da família e um em unidade 

de terapia intensiva. Dos treze gerentes, nove tinham nível superior completo, dos quais três eram 

enfermeiras, um administrador de empresas, um administrador hospitalar, uma farmacêutica 

bioquímica, um fisioterapeuta.  

 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO COM BASE NOS INDICADORES 

 

Políticas específicas da Atenção Básica 

 

Nesta dimensão foram avaliados o cumprimento de metas pactuadas e o processo 

participativo na tomada de decisão. Observou-se, com base no relatório da Atenção Básica do 

exercício de 2008, divulgado em 2009, observou-se no município um baixo cumprimento de metas 



pactuadas. A cobertura de PSF ficou em 10,17%, quando o pactuado foi 30%. Também o número 

de consultas médicas/habitantes foi de 0,4 quando o pactuado foi 1,03 e as proporções de portadores 

de Diabetes Mellitus (11,6%; meta 19,36%) e Hipertensão Arterial (14,5%; meta 17,1%) 

cadastrados ficaram abaixo do pactuado. 

Além da baixa cobertura de indicadores, observa-se também em toda a rede uma baixa 

participação da comunidade nos projetos das equipes de saúde. O indicador avaliado revelou que 

em apenas três unidades há conselho local de saúde instituído, entretanto em nenhuma delas o 

funcionamento é pleno e regular.  

 Em apenas três distritos sanitários havia unidades de saúde da família nas quais os gestores 

afirmavam a existência de conselho local de saúde, apesar de afirmarem também que os conselhos 

não têm funcionamento regular. Além disso, apenas em dois distritos havia unidades de saúde da 

família onde mais de 50% dos membros da equipe entrevistados afirmavam existir ali um projeto 

específico elaborado pela equipe para/com a comunidade. Foram atribuídas pontuações para os 

distritos sanitários de acordo com escalas pré-definidas. A pontuação máxima nesta dimensão eram 

10 pontos, dois distritos obtiveram 10 pontos, um distrito obteve 5 pontos e 8 distritos sanitários 

não alcançaram nenhuma pontuação. 

 

Organização dos serviços e das práticas 

 

Na dimensão da organização dos serviços e das práticas a rede apresentou resultados 

também muito desfavoráveis. Foram analisados o processo de gestão (composto pela utilização de 

planejamento e monitoramento) e a organização de processos de trabalho (composta por mudanças 

no processo de trabalho da equipe, vínculo trabalhista dos profissionais, educação permanente). 

Esta variável revelou-se frágil, pois, o planejamento e o monitoramento contínuos, ferramentas 

fundamentais no trabalho da equipe de saúde da família não fazem parte da rotina da maioria dos 

profissionais e gestores (gráfico 1). Além disso a organização de processos de trabalho no 

município apresenta um contexto bastante desfavorável. 

Considera-se que outra característica inerente ao PSF é o planejamento e execução de ações 

com base nas necessidades específicas da população adstrita. Os resultados deste estudo apontam 

para uma escassez de projetos/atividades desta natureza. Em toda a rede observou-se que em apenas 

dois distritos há iniciativas de elaboração de algum projeto específico para a comunidade atendida 

pela USF. De forma geral, os profissionais e gestores entrevistados citaram atividades inerentes ao 

próprio PSF como atividades educativas e visitas domiciliares como se fossem planejamento 

específico para a comunidade.   



Apesar disso, é importante ressaltar iniciativas inovadoras em duas unidades. Uma delas, 

onde uma parte da população vive da pesca, foram desenvolvidas atividades abordando noções 

sobre meio ambiente e na outra, são realizadas terapias não convencionais (exercícios, meditação) 

para idosos e hipertensos, sob os auspícios do Núcleo de Apoio às Equipes de Saúde da Família 

(NASF).  

A rede municipal refletiu piores resultados na dimensão das políticas específicas e apenas 

três dos distritos avaliados obtiveram pontuação nos indicadores avaliados. Observou-se grande 

fragilidade em toda a rede, apontando para a necessidade de retomada da discussão acerca dos 

indicadores avaliados. 

 
Gráfico 1. Percentual de profissionais que planejam e monitoram continuamente na rede de unidades de saúde 
da família, Salvador, Bahia jul. 2009 – mar. 2010. 
 

Dentre as variáveis analisadas estão vínculo trabalhista, iniciativas de Educação Permanente 

para os profissionais de saúde e mudanças no processo de trabalho baseadas em avaliações feitas 

pela equipe. O resultado para o indicador variou entre os distritos, porém nenhum obteve a 

pontuação máxima. O vínculo trabalhista é precário em toda a rede. Dos 292 profissionais que 

atuam nas unidades selecionadas, 181 agentes comunitários de saúde passaram por uma seleção 

específica, já nas demais categorias apenas cinco são concursados. As formas de contrato 

predominante atualmente são provisórias ou através do Regime Especial de Direito Administrativo 

(REDA) ou da contratação fundamentada no Termo de Compromisso Ajustamento de Conduta 

(TAC), assinado pela gestão municipal após intervenção do Ministério Público contra a 

terceirização da mão-de-obra e da gestão das Unidades de Saúde da Família.  



Em relação às iniciativas de educação permanente oferecida pelo serviço aos profissionais, 

esta pesquisa buscou verificar minimamente a oferta de atividades (palestras, cursos, oficinas, etc.) 

para os profissionais, não necessitando regularidade ou formalidade para alcance do indicador. 

Exceto em um distrito sanitário, mais de 50% dos profissionais de cada distrito afirmaram ter 

participado de alguma iniciativa de Educação Permanente no semestre que antecedeu a coleta dos 

dados em dez dos doze distritos analisados. Os profissionais de nível superior participaram com 

mais freqüência de tais atividades do que o de nível médio, o que gerou queixas por alguns destes. 

Quanto às mudanças no processo de trabalho, baseada em avaliação feita pela equipe, 

observou-se que apenas quatro das unidades referiram tais mudanças. Foram citadas mudanças no 

processo de trabalho decorrentes de demandas da coordenação do distrito sanitário ou por restrições 

como falta de veículo para realização de visita domiciliar.  

Ao atribuir pontuação aos distritos sanitários para cada indicador avaliado, considerando um 

máximo de 25 pontos na dimensão, a maior pontuação foi 9 pontos e a menor foi 1 ponto. O 

indicador de destaque negativo foi o vínculo profissional, no qual nenhum distrito obteve pontuação 

e a educação permanente fez o contraponto, pois apenas um distrito não obteve pontuação. 

 

Práticas profissionais 

 

 Na dimensão das práticas profissionais observou-se um melhor desempenho geral da rede. A 

dimensão contemplou os indicadores processo de cuidado, relação profissional-paciente, relação 

profissional-serviço e foco das ações dos profissionais. O indicador foco das ações dos profissionais 

revelou capacidade de identificação de outros problemas do usuário além daquele que motivou a 

busca pelo atendimento. A maior parte dos profissionais da rede (97,8%), informou que é capaz de 

identificar outros problemas no transcorrer do encontro com o usuário.  

 Em relação ao processo de cuidado, a maior parte dos usuários homens (85,7%) e mulheres 

(74,34%) afirmam que recebem orientações para o auto-cuidado e para a continuidade do 

acompanhamento, sem diferença estatisticamente significante entre os sexos (p>0,05). No que se 

refere à relação profissional-paciente, 33,3% dos homens e 38,5% das mulheres usuárias que 

precisaram retornar ao serviço após um atendimento para esclarecer alguma dúvida, afirmaram 

terem tido acesso ao profissional que o atendeu sem novo agendamento, sem diferença 

estatisticamente significante entre os sexos. 

 A comunicação entre profissional e usuários apresentou resultado intrigante. Enquanto a 

maioria dos usuários homens (73,1%) e mulheres (75,3%) entendem tudo o que o profissional de 



saúde explica (p>0,05), estes (63,3%) acreditam que não são, ou em poucas vezes, compreendidos, 

justificando isso a partir da pouca adesão dos usuários às suas orientações. 
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Gráfico 2. Foco das ações dos profissionais da rede de unidades de saúde da família, Salvador, Bahia, jul. 2009 – mar. 
2010. 
 

 A relação profissional-serviço de saúde apresentou-se como o melhor indicador desta 

avaliação. Na maioria dos distritos analisados, 100% dos profissionais afirmam ter identidade com 

o trabalho no PSF, além disso, mais de 60% dos profissionais de saúde estão satisfeitos com o seu 

trabalho. Esse resultado é contraditório às impressões dos entrevistadores durante as entrevistas, 

uma vez que as condições insatisfatórias de trabalho e a falta de vínculo empregatício eram fatores 

sempre apontados informalmente pelos profissionais como fatores de desmotivação. 

 

Avaliação dos serviços pelos usuários 

 

Esse indicador surgiu da análise de uma questão que perguntava aos usuários do serviço se 

queriam falar sobre qualquer coisa que não tivéssemos perguntado. Surgiram respostas que 

agrupadas deram origem a três categorias: organização precária dos serviços, relacionada à falta de 

profissionais, materiais, local para coleta de exames e atendimento de urgência e emergência; a 

categoria má qualidade da atenção, relacionada a atendimento descortês, maus tratos, falta de acesso 

ao profissional, consulta muito rápida e insatisfatória; e a categoria qualidades positivas dos 

serviços, onde foram agrupados os elogios feitos (gráfico 3). 

 Confrontando o resultado deste indicador com a avaliação dos distritos sanitários observou-

se também que os melhores na avaliação livre dos usuários obtiveram também melhor resultado na 



dimensão das práticas profissionais, indicando a influência do fator humano na qualidade do serviço 

prestado. 

 

 

 

 
Gráfico 3.Organização dos serviços e das práticas na rede de unidades de saúde da família segundo usuários, jul. 2009 
– mar. 2010. 
 

O Gráfico 4 apresenta o consolidado das pontuações dos distritos sanitários. O parâmetro é a 

pontuação máxima possível, que correspondente aos elementos da Integralidade adotados nesta 

pesquisa.  

 



 
Gráfico 4: Proximidade da rede de unidades de saúde da família com o princípio Integralidade  

 

CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

 

Observou-se neste estudo que a rede de unidades de saúde da família municipal está ainda 

distante do princípio da Integralidade, conforme preconiza a legislação acerca do Sistema Único de 

Saúde. O desempenho da rede variou por distrito sanitário. Houve distritos sanitários com melhores 

resultados na dimensão das práticas profissionais e distritos que obtiveram melhores resultados na 

organização dos serviços e das práticas, resultado presente tanto na avaliação geral dos indicadores 

como na enunciação avaliativa dos usuários.  

Os resultados dos indicadores se refletiram também na enunciação avaliativa feita pelos 

usuários. Observa-se a partir da fala dos usuários que as práticas profissionais ainda fazem 

diferença na qualidade na atenção prestada, pois os distritos que obtiveram melhores resultados na 

dimensão das práticas profissionais foram também melhores na avaliação livre feita pelos usuários. 

Apesar dos bons resultados encontrados na dimensão das práticas profissionais, observa-se 

uma fonte provável relacionada a viés: a satisfação profissional. Os resultados apontaram para uma 

maioria de profissionais satisfeitos com o trabalho que desempenham, o que elevou bastante a 

pontuação dos distritos, entretanto, durante o trabalho de campo observaram-se elementos que 

colocam em questão essas afirmativas, como a escassez de recursos humanos, materiais e de 

equipamentos e precárias condições de trabalho, além do fantasma do medo da perda do emprego, 

elemento este que pode até indicar uma explicação para a dita satisfação. 



Em relação aos procedimentos metodológicos da pesquisa, especificamente para o cálculo 

da amostra, sugere-se a não utilização do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde para 

obtenção do total de profissionais na rede, os valores encontrados em campo foram muito diferentes 

do dado estimado. Outro limite refere-se ao pouco fluxo de usuários nas unidades de saúde da 

família. Como o número de profissionais é muito reduzido (até um médico para quatro equipes) e 

em toda a rede o serviço de odontologia está desestruturado (falta material e manutenção de 

equipamentos) os usuários têm optado por outros serviços, como unidades básicas tradicionais e 

serviços de pronto atendimento, havendo períodos onde apenas dois usuários freqüentaram a USF. 

Diante de todos esses elementos, conclui-se com esta pesquisa que a rede de unidades de 

saúde da família do município de Salvador encontra-se distante do princípio da Integralidade.  

 Alguns elementos apresentam gravidade e requerem medidas urgentes de regularização, 

como é o caso dos vínculos profissionais, do planejamento das ações e da participação social. É 

importante destacar que os indicadores e parâmetros utilizados para esta pesquisa foram 

elementares para que minimamente refletissem a integralidade, e, apesar disso, os resultados 

encontrados foram muito desfavoráveis. 

O único elemento favorável diz respeito às práticas profissionais e sua relação com os 

usuários, e, se medidas na tentativa de regularizar a gestão de pessoas não forem tomadas, este 

indicador preliminar pode ter seus resultados alterados. 

Assim, isto indica que mesmo com um contexto desfavorável e uma estrutura de serviços 

precária, investir nas pessoas pode significar o início do movimento para mudar o modelo de 

atenção no interior do Sistema Único de Saúde, para que seja possível alcançar os preceitos do 

modelo de Vigilância à Saúde e assim garantirmos o processo de consolidação deste sistema.  
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