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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ANTECEDENTES 

1 A dinâmica das sociedades industriais modernas instituiu renovado 
interesse no desenvolvimento das agendas dos governos, nas quais os objetivos e as 
metas estabelecidas alinham-se à aferição dos indicadores: economicidade, eficiência, 
eficácia, controle social, entre outros. 

2 Tais ações situam-se no campo das políticas públicas e pressupõem a 
elevação do padrão de um sistema burocrático, bem como a legitimação de 
transformações na estrutura do controle e da gestão. O alargamento do escopo sugerido 
imprime a interação com contextos sociais e a promoção de mudanças institucionais, 
além da presumida melhoria da gestão financeiro-fiscal.  

3 No âmbito do Programa de Modernização do Sistema de Controle 
Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX), a 
Auditoria Operacional (AOP) foi considerada uma das ações prioritárias, 
principalmente, por contemplar a avaliação nas dimensões especificadas.  

4 Com o propósito de criar condições para a realização dos trabalhos 
em auditorias operacionais, foi realizado o Programa Nacional em Auditoria 
Operacional promovido pelo PROMOEX e coordenado pelo Instituto Rui Barbosa – 
IRB. Dando continuidade às ações desenvolvidas no âmbito desse Programa, foi 
sugerida aos Tribunais de Contas participantes a realização, em 2009, de auditoria 
operacional na função Saúde.  

5 A definição do Programa Saúde da Família (PSF) foi precedida da 
especificação do levantamento de dois temas sugeridos pela Secretaria de Fiscalização e 
Avaliação de Programas de Governo (SEPROG) do Tribunal de Contas da União: 
centrais de regulação e Atenção Básica – PSF. Em seguida, procedeu-se ao 
levantamento e à análise de informações acerca da estrutura e da organização do 
Sistema de Saúde no Estado de Minas Gerais, bem como do diagnóstico de problemas e 
da priorização de temas nos planos e orçamentos do Estado.  

6 Esses estudos promoveram a compreensão da proficiência da escolha 
do PSF, tanto pela viabilidade de execução da própria auditoria quanto pela dimensão 
social e projeção do programa. 

7 A auditoria consta do Plano Anual de Auditorias desta Corte e a 
equipe técnica foi designada por intermédio das Portarias n. 28, de 22 de junho de 2009 
e n. 42, de 29/10/2009. 
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1.2. OBJETO DA AUDITORIA 

8 O programa auditado (PSF), criado em 1994, constitui estratégia 
central do processo de reorganização do Sistema Único de Saúde. O PSF tem a 
finalidade de imprimir nova dinâmica de atuação nas Unidades Básicas de Saúde - 
UBS, responsáveis pelo primeiro nível de atendimento do sistema. Atualmente, o PSF 
encontra-se definido como Estratégia Saúde da Família (ESF) visto que é uma estratégia 
de reorganização da Atenção Básica, não se constituindo em atividade com início, 
desenvolvimento e finalização. 

1.3. OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA 

9 A opção do TCE-MG pelo PSF ocorreu mediante levantamentos 
realizados na etapa de escolha do tema de auditoria, na qual se buscou conhecer os 
aspectos gerais da Função Saúde e a problematização de sua situação no Estado, além 
do necessário conhecimento da concepção federal da estratégia.   

10 A auditoria foi orientada pelo objetivo de analisar problemas 
estruturais e de gestão que podem comprometer o funcionamento do PSF e o alcance de 
resultados esperados. Para atingir esse objetivo, foi prevista a análise de três questões de 
auditoria e seis subquestões, as quais perpassam pelas fases das políticas públicas: 
 
• Questão 1: a formulação da Política de Atenção Básica e do Programa Saúde da 

Família (PSF) nos Municípios mineiros encontra-se coerente com a política nacional? 
• Questão 2: a implementação do PSF condiz com as diretrizes e os objetivos definidos 

no momento de sua formulação? 
• Subquestão 2.1: a alocação de recursos evidencia prioridade no fortalecimento da 

Estratégia Saúde da Família? 
• Subquestão 2.2: as Equipes de Saúde da Família estão efetivamente implantadas? 
• Subquestão 2.3: as Unidades de Saúde da Família dispõem de condições mínimas de 

funcionamento? 
• Subquestão 2.4: o atendimento oferecido pelas Equipes de Saúde da Família está de 

acordo com as linhas de atuação previstas? 
• Questão 3: quais são os mecanismos de monitoramento e avaliação da política da 

atenção primária e do PSF e os resultados obtidos por intermédio do programa? 
• Subquestão 3.1: como os Municípios estão monitorando e avaliando a política de 

atenção primária e o PSF? 
• Subquestão 3.2: como estão evoluindo os indicadores relevantes da Atenção Básica no 

município? 

1.4.  ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
 

11 Com o objetivo de investigar as questões de auditoria, diante dos 
riscos encontrados, adotaram-se como estratégias metodológicas: 
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• visitas de estudo, com a realização de entrevista com Gestores, equipes de saúde, 
membros do Conselho Municipal de Saúde e usuários;  

• questionário eletrônico para Gestores municipais de saúde mineiros;  
• verificação de sistemas de controles: SIAFI/SIMG e SIACE;  
• consulta dos banco de dados: Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, 

DATASUS E IBGE;  
• pesquisa documental.  

12 Para as visitas de estudo foi definida amostra estatística por 
conglomerado, fundamentada no delineamento amostral descrito no Anexo 1. Foram 
visitados 36 Municípios e entrevistados os respectivos Gestores e conselhos municipais 
de saúde, 72 equipes do PSF, além de 221 usuários.   

13 O questionário eletrônico elaborado pela equipe de auditoria sob 
orientação do especialista temático Francisco Carlos de Cardoso Campos, foi 
disponibilizado pelo site do TCE-MG para todos os Gestores de saúde mineiros entre os 
dias 09/11 e 18/12/09. Foi divulgado nas reuniões da Câmara Técnica da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
(COSEMS), ocorridas no dia 11/11/2009. O objetivo da divulgação foi conscientizar o 
Gestor municipal acerca da importância do preenchimento do questionário de forma 
precisa e tempestiva.  

14 O questionário eletrônico foi integralmente preenchido por 495 
Gestores de saúde municipais. O perfil populacional dos Municípios que o concluíram 
encontra-se sistematizado no Apêndice 2. 

15 As limitações encontradas na realização do trabalho foram:  
• condições operacionais limitadas, gerando redução na quantidade de  Municípios 

visitados; 
• retorno  dos questionários eletrônicos com elevado índice de dados incompletos, 

promovendo a não utilização de algumas informações solicitadas; 
• dificuldades operacionais na consolidação das informações tanto no questionário 

eletrônico quanto na entrevista in loco. 

1.5. ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

16 O relatório encontra-se estruturado em 8 capítulos. O capítulo 1 trata 
da Introdução. O capítulo 2 apresenta uma visão geral do programa auditado tendo 
como fio condutor a legislação na sua conformação cronológica. Na visão geral estão 
delineadas, além da contextualização do tema, as características do programa, 
informações sobre seus objetivos, público-alvo, forma de operacionalização, 
indicadores e metas, além de aspectos orçamentários e financeiros. Nos capítulos 3 a 5 
são apresentados os principais achados de auditoria. Por fim, os capítulos 6, 7 e 8, 
tratam, respectivamente, da análise dos comentários do Gestor, das conclusões do 
trabalho e da proposta de encaminhamento. Nesse último, são apresentadas propostas de 
deliberações que, se implementadas, contribuirão para melhorar o desempenho do 
programa.         
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“Mede a saúde pela alegria que te 
causam a manhã e a primavera” 

Henry David Thoreau 
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2. VISÃO GERAL  

17 Com o objetivo de apreender a concepção do PSF, torna-se 
proficiente perpassar pelo processo de estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
tendo como marco os parâmetros estabelecidos na Constituição da República e como 
referência as normas relativas à saúde perfiladas cronologicamente.     

18 A Constituição da República de 1988 estabelece que a saúde “é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”  

19 Deriva dessa concepção a correlação da saúde da população ao 
acesso a bens e serviços essenciais à saúde, mas também a fatores sócio-estruturais 
relacionados ao padrão de desenvolvimento, que a condiciona e determina, destacando-
se: o grau de educação da sociedade; o trabalho; a renda e sua distribuição; as condições 
ambientais, sobretudo as de saneamento básico; o transporte; o lazer; bem como as 
ações que se destinem a garantir à coletividade condições de bem-estar físico, mental e 
social. As condições de saúde coletiva são também influenciadas por elementos 
culturais e comportamentais responsáveis pelo estilo de vida das pessoas. 

20 Assim, o dever do Estado de garantir o exercício do direito à saúde 
configura-se, por força de sua responsabilidade no campo específico das ações e 
serviços públicos de saúde, exercidos por intermédio do SUS, como pela promoção do 
desenvolvimento social. 

21 Apesar de livres à iniciativa privada, as ações e serviços de saúde são 
de “relevância pública”, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a 
regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e serviços públicos de saúde. 

22 A estrutura político-administrativa do SUS, delineada na Lei Federal 
n.8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), enfatiza o rompimento da 
estrutura centralizada com foco limitado no combate a doenças e seus agravos e a 
priorização da Atenção Básica preventiva em todos os Municípios, assim como a 
regionalização e hierarquização das redes de serviços.  

23 O art. 7º da Lei Federal n. 8.080/90 consubstancia os ditames da 
Constituição da República ao estabelecer que as ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição da República, obedecendo 
ainda aos seguintes princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; 
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II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física 
e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a 
sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada 
esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 
serviços de assistência à saúde da população; 
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; 
e 
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 
meios para fins idênticos. 

24 A participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde encontram-se 
disciplinadas na Lei Federal n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. A citada lei 
estabelece que o SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do 
Poder Legislativo, com as instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de 
Saúde. 

25 A Conferência de Saúde deve reunir-se a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada 
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

26 O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, 
constitui-se em órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores 
de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

27 O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) devem ter 
representação no Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

28 O fortalecimento da mudança de modelo objetivando tornar efetivas 
as diretrizes constitucionais adquire centralidade no âmbito da agenda governamental 
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com a ênfase na Atenção Básica, destacando-se, então, o Programa Saúde da Família 
(PSF). 

29 O PSF foi concebido em 1994 na esfera do Ministério da Saúde, 
tendo como premissa os bons resultados do Programa Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS), assim como as experiências nos países como Canadá, Cuba e Inglaterra. O 
PACS foi concebido para servir como elo entre a comunidade e os serviços de saúde, 
mas permitiu maior veiculação de informações para as ações de vigilância e para a 
organização da atenção à saúde nos Municípios e possibilitou a gestão do processo de 
descentralização e regionalização do SUS.   

30 A edição da Norma Operacional Básica – NOB 01, de 5 de 
novembro de 1996, além de incluir orientações operacionais propriamente ditas, 
explicita e dá conseqüência prática, em sua totalidade, aos princípios e às diretrizes do 
sistema, consubstanciados na Constituição Federal e nas Leis federais n. 8.080/90 e 
n.8.142/90. Tal norma favorece mudanças essenciais no modelo de atenção à saúde no 
Brasil ao enfatizar a Atenção Básica como eixo estruturante para concretizar os 
objetivos delineados no modelo de reorganização do SUS, com a ampliação da 
participação relativa da Atenção Básica à Saúde (ABS) em relação aos demais níveis de 
atenção – média complexidade ou secundária e alta complexidade ou terciária, 
executados por Municípios de referência. A NOB 01/96 circunscreve ao poder público 
municipal a promoção e a consolidação do pleno exercício da atenção à saúde de seus 
habitantes. Ao poder público estadual corresponde a função de mediação da relação 
entre os sistemas municipais e o federal e entre os sistemas estaduais.  

31 A partir de 1999, o PSF passa a ser considerado pelo Ministério da 
Saúde como estratégia estruturante da municipalização das ações de saúde na Atenção 
Básica, em substituição ao modelo tradicional de assistência, “hospitalocêntrico” e 
orientado predominantemente para a cura de doenças, estabelecendo nova dinâmica na 
organização dos serviços e ações da saúde.  

32 Contudo, a peculiar complexidade da estrutura político-
administrativa estabelecida pela Constituição Federal de 1988, em que os três níveis de 
governo são autônomos, sem vinculação hierárquica tornou complexo o processo de 
construção de um sistema funcional de saúde. Os Estados e os Municípios são 
extremamente heterogêneos, assim: 

(...) será sempre mera casualidade que o espaço territorial-populacional e a 
área de abrangência político-administrativa de um município correspondam a 
uma rede regionalizada e resolutiva de serviços com todos os níveis de 
complexidade, ou mesmo que esta se localize dentro de um estado sem 
exercer poder de atração para além de suas fronteiras legais.  
          Existem, no Brasil, milhares de municípios pequenos demais para 
gerirem, em seu território, um sistema funcional completo, assim como 
existem dezenas que demandam a existência de mais de um sistema em sua 
área de abrangência, mas, simultaneamente, são pólos de atração regional. Da 
mesma forma, nas áreas contíguas às divisas interestaduais, é freqüente que a 
rede de serviços de saúde deva se organizar com unidades situadas em ambos 
os lados da demarcação político-administrativa. Qualquer solução para esses 
problemas tem que superar as restrições burocráticas de acesso e garantir a 
universalidade e a integralidade do SUS, evitando a desintegração 
organizacional e a competição entre órgãos Gestores e a conseqüente 
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atomização do SUS em milhares de sistemas locais ineficientes, iníquos e não 
resolutivos. (Introdução à Norma Operacional Básica de Assistência à Saúde 
– NOAS 01/2001) 
 

33 Com a finalidade de dar continuidade ao processo de 
descentralização e organização do SUS, fortalecido com a implementação da NOB 
01/96 e de orientar a distribuição regional de serviços de saúde nos Estados, o 
Ministério da Saúde editou as Normas Operacionais de Assistência à Saúde – NOAS de 
2001 e de 2002.   

34 Essas normas enfatizaram as questões relacionadas à garantia de 
acesso de toda a população por intermédio da implantação de novos padrões para a 
regionalização funcional das redes de serviços e da definição mais objetiva de estruturas 
para regulação do acesso. Os mecanismos de alocação de recursos foram mantidos, mas 
os critérios para habilitação dos Municípios foram alterados, vinculando-os à 
estruturação das microrregiões de saúde em que estivessem inseridos.  

35 A NOAS 2001, revisada e reeditada em 2002, determinou de forma 
inovadora, que o Estado deveria instituir o Plano Diretor de Regionalização (PDR), 
coordenado pelo Gestor estadual, com a participação dos Municípios, cujo teor deve ser 
modificado sempre que necessário, competindo-lhe, ademais, a coordenação da 
Programação Pactuada e Integrada (PPI) entre os Municípios; coleta dos dados e 
avaliação da assistência à saúde prestada no Estado; definição de prioridades para 
investimentos nos vazios assistenciais; qualificação das redes e dos profissionais. 

36 A NOAS 2002 acresce procedimentos estabelecidos na NOB 01/96 
que devem ser garantidos pelo Município, no âmbito da Atenção Básica. Segundo 
análise do IPEA (2007, p. 45), embora semelhante à NOAS 2001: 

A NOAS 2002 ampliou as responsabilidades dos municípios na Atenção 
Básica e estabeleceu o processo de regionalização como estratégia de 
hierarquização dos serviços e de busca de maior eqüidade, além de atualizar 
os critérios de habilitação de estados e municípios. Como aconteceu nas 
normas anteriores, muitas das novas determinações na busca do 
fortalecimento progressivo das instâncias Gestoras não foram implantadas, 
mas grande parte dos conceitos e medidas nelas propostos para organização 
do sistema de saúde, vem sendo consolidada por meio de novas estratégias de 
pactuação.  

37 O estudo do IPEA (2007, p. 36) particulariza a análise acerca da 
regulamentação ao descrever que: 

(...) assegurar um atendimento integral e equitativo depende da iniciativa 
reguladora do Estado sobre a localização, dimensionamento e operação de 
serviços públicos e privados, bem como o padrão de qualidade com que 
devem ser prestados. 

38 Os princípios gerais que permeiam o atendimento ao usuário no 
âmbito da ABS vinculam-se aos parâmetros estabelecidos na Constituição da República 
e estão caracterizados na Portaria n. 648/GM/MS, de 28 de março de 2006. Tal norma 



          
 

 23

aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e 
normas para a organização da Atenção Básica para o PSF e o PACS.  

39 A ABS encontra-se entre as responsabilidades do Gestor municipal, 
competindo-lhe a contratação de profissionais e a instalação das unidades de saúde para 
o desenvolvimento dos trabalhos das equipes. O exercício da ABS ocorre por práticas 
gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em 
equipe, dirigido à população de territórios delimitados com utilização de “tecnologias de 
elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de 
maior freqüência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários 
com os sistemas de saúde.” (Portaria n. 648/2006/GM/MS) 

40 A necessidade do aprimoramento do processo de pactuação 
Intergestores objetivando a qualificação, o aperfeiçoamento e a definição das 
responsabilidades sanitárias e de gestão entre os entes federados no âmbito do SUS, 
assim como a necessidade de definição de compromisso entre os Gestores do SUS em 
torno de prioridades que apresentem impacto sobre a situação de saúde da população 
brasileira importou na consolidação do Pacto pela Saúde, aprovado pelo Conselho 
Nacional de Saúde em 2006 (Portaria n. 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006). 

41 A partir do Pacto pela Saúde firmou-se um conjunto de reformas 
institucionais estabelecidas nas três esferas de gestão e implicou o exercício simultâneo 
de definição de prioridades articuladas e integradas em três componentes: Pacto pela 
Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.  

42 O Pacto pela Saúde agrega os pactos anteriormente existentes e sua 
implantação visa promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, alcançar 
maior efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas e, ao mesmo tempo, redefinir 
responsabilidades coletivas por resultados sanitários em função das necessidades de 
saúde da população e na busca da equidade social. 

43 O Pacto pela Saúde reforça a organização das regiões sanitárias 
instituindo mecanismos de co-gestão e planejamento regional, fortalece os espaços e 
mecanismos de controle social, qualifica o acesso da população a atenção integral à 
saúde, redefine os instrumentos de regulação, programação e avaliação, valoriza a 
cooperação técnica entre os Gestores e propõe um financiamento tripartite que estimula 
critérios de equidade nas transferências fundo a fundo. 

44 Quanto ao financiamento, de forma coerente com o processo de 
descentralização que se operou no país, foi editada a Emenda Constitucional n. 29, de 
2000, que define para a União, Estados e Municípios, percentual de aplicação mínimo 
no setor de saúde.  

45 Em consonância com a Emenda Constitucional n. 29, de 2000, cada 
esfera governamental deve assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo fundo. 
As transferências regulares ou eventuais da União para os Estados e Municípios estão 
condicionadas à contrapartida desses e materializam-se por intermédio do Fundo 
Nacional de Saúde (diretamente para os Estados e Municípios) e Fundo Estadual de 
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Saúde (aos Municípios). Assim, Estado e Municípios dispõem de recursos para o 
cumprimento das ações e serviços públicos de saúde.  

46 As despesas do Fundo Nacional de Saúde (FNS), segundo a 
referenciada Lei Federal n. 8.142/90, serão alocadas como: despesas de custeio e de 
capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e 
indireta; investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo 
e aprovados pelo Congresso Nacional; investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde; cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.  

47 Enfim, a concepção do modelo do PSF pode ser compreendida nos 
ensinamentos do Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, 
organizado pelo Núcleo de Educação em Saúde Coletiva – NESCON - da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Unidade Didática I, Módulo 2: 
Modelo de assistência e Atenção Básica à Saúde p. 34: 

Atuando no espaço de atenção básica, a ESF propõe-se a potencializar a 
construção do modelo proposto pelo SUS, apresentando uma proposta 
substitutiva ao formato anterior de organização dos serviços de saúde, com 
dimensões técnicas, políticas e administrativas inovadoras. Assume um 
conceito ampliado de saúde que visa a compreensão do processo 
saúde/doença “na sociedade” e não apenas “no corpo” das pessoas. Elege, 
como pontos centrais, a responsabilização por um determinado território e, 
por meio de ações inter e multiprofissionais, busca a criação de laços de 
compromisso entre os profissionais e a população. Nessa perspectiva, toma a 
família como objeto central da atenção, entendida a partir do meio onde vive 
e das relações ali estabelecidas, destacando a história de organização de cada 
sociedade e as diversas estruturas sociais e culturais dela decorrentes. A 
Equipe de Saúde da Família tem como objetivo maior a reorientação do 
processo de trabalho e das ações que constituem o modelo de atenção 
proposto pelo SUS no âmbito da atenção básica, buscando ampliá-las e 
garantir-lhes maior efetividade. Como objetivos específicos pretende 
reconhecer a saúde como um direito de cidadania e resultante das condições 
de vida; estimular a participação da comunidade para o efetivo exercício do 
controle social; intervir sobre os riscos aos quais as pessoas estão expostas; 
estabelecer ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde; prestar, 
nas unidades de saúde e nos domicílios, assistência integral, contínua e 
humanizada às necessidades da população da área adscrita, de forma a 
propiciar o estabelecimento de vínculo entre equipe e usuários.  
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“A saúde significa 
harmonia e é síntese de tudo 

que é belo” 
                                                                                                               Thomas Carlyle 
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3. POLÍTICA NACIONAL E MUNICIPAL DE ATENÇÃO 
BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                         

3.1. PLANEJA SUS: O SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS 
 

48 O SUS constitui-se em uma organização complexa, na qual as ações 
e serviços de saúde são descentralizados e integrados em redes regionais hierárquicas, a 
participação da comunidade é diretriz constitucional e a gestão é única em cada unidade 
federativa. 

49 Para realizar seus objetivos, o planejamento inicia-se pelo nível 
local, que se integra no Município, no Estado e consolida-se nacionalmente, 
compatibilizando-se restrição orçamentária com necessidades de política de saúde em 
cada um desses níveis hierárquicos. 

50 São instrumentos básicos do sistema de planejamento do SUS: o 
Plano de Saúde (PS), elaborado no mesmo momento da elaboração do Plano Plurianual 
de Ação (PPA) e para o mesmo período; a Programação Anual de Saúde (PAS), com a 
mesma vigência da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e o Relatório Anual de Gestão (RAG). 

51 As peças de planejamento gerais de uma administração pública e as 
peças de planejamento da saúde comunicam-se tanto no aspecto orçamentário quanto no 
aspecto das políticas públicas e observam as relações de hierarquias próprias e 
recíprocas. Assim como a LDO e a LOA observam o PPA, a PAS orienta-se no PS. O 
PS deve observar o PPA, assim como a PAS observa a LDO e a LOA. O Relatório 
Anual de Gestão, por conseguinte, precisa estar em sintonia com o Plano Municipal de 
Saúde, a Programação Anual de Saúde e a respectiva prestação de contas.    

52 No planejamento específico para a saúde, Municípios, Estados e 
União devem elaborar seus Planos de Saúde articulando suas propostas de orçamento 
para o SUS com suas políticas públicas de saúde. Integram as ações e serviços em três 
níveis de atenção: básica, média e alta complexidade. 

53 A organização do SUS no Estado é dirigida por representação de 
Gestores municipais e pelo Gestor estadual, através da Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB) e a organização federal do SUS por representação de Gestores municipais e 
estaduais e pelo Gestor da União, através da Comissão Intergestores Tripartite (CIT).  

54 Em 2006, visando superar dificuldades de execução das ações de 
saúde, os Gestores do SUS assumiram compromisso de construção do Pacto pela Saúde 
integrado por três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de 
Gestão do SUS. Para a inserção no Pacto pela Vida, os Gestores assumem 
compromissos quantificados em metas e indicadores expressos no Termo de 
Compromisso de Gestão. 
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55 Com o objetivo de propiciar melhores condições para o 
planejamento, a execução, o controle e o monitoramento das ações de saúde definiu-se 
que o Plano de Saúde, a Programação de Saúde e o Relatório Anual de Gestão devem, 
por força do Pacto pela Vida, observar o Termo de Compromisso de Gestão, pactuado 
pelos Gestores. 

56 O planejamento vem compor o Pacto de Gestão reforçando sua 
integração ao ciclo de gestão e constitui-se como um Sistema de Planejamento para 
atuação contínua, articulada, integrada e solidária do planejamento das três esferas de 
gestão do SUS. 

57 Nesse sentido, o artigo 2º da Portaria n. 3.085, do Ministério da 
Saúde, de 1º de dezembro de 2006 define os objetivos específicos do Sistema de 
Planejamento: 

I - pactuar diretrizes gerais para o processo de planejamento no âmbito do 
SUS e os instrumentos a serem adotados pelas três esferas de gestão; 

II - formular metodologias e modelos básicos dos instrumentos de 
planejamento, monitoramento e avaliação que traduzam as diretrizes do SUS, 
com capacidade de adaptação às particularidades de cada esfera 
administrativa; 

III - implementar e difundir uma cultura de planejamento que integre e 
qualifique as ações do SUS entre as três esferas de governo e subsidiar a 
tomada de decisão por parte de seus Gestores; 

IV - desenvolver e implementar uma rede de cooperação entre os três entes 
federados, que permita um amplo compartilhamento de informações e 
experiências; 

V - apoiar e participar da avaliação periódica relativa à situação de saúde da 
população e ao funcionamento do SUS, provendo os Gestores de informações 
que permitam o seu aperfeiçoamento e/ou redirecionamento; 

VI - promover a capacitação contínua dos profissionais que atuam no 
contexto do planejamento do SUS; e 

VII - monitorar e avaliar o processo de planejamento, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, de modo a fortalecer o Sistema e a 
contribuir para a transparência do processo de gestão do SUS. 

58 Como parte do ciclo de gestão, o processo de planejamento do SUS 
deve compreender as funções de planejamento, de execução, de controle e de avaliação, 
sendo dinâmico e voltado para tomada de decisão entre as alternativas presentes, mas, 
também, necessário para o posicionamento intertemporal, onde escolhas atuais vão 
reforçar e direcionar situações futuras. 

59 Esse processo de planejamento voltado para a tomada de decisão 
pode ser observado no fluxograma extraído de Pereira (2003, p.117). 

 

 

 



          
 

 28

Figura 1: O Planejamento como processo 

 
    Fonte: Finanças Públicas: A Política Orçamentária no Brasil, 2003, 2 ed. 
 
60 A função planejamento é o objeto da presente análise e as 
deficiências na elaboração dos seus instrumentos são os destaques. 

61 Resta destacar que este capítulo aborda apenas a função 
planejamento do processo de planejamento do SUS. As demais funções, execução, 
controle e avaliação serão tratados nos capítulos seguintes. 

 

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NÃO ELABORADOS OU INADEQUADOS 

62 Esta análise tem a finalidade de verificar se as diretrizes, metas e 
objetivos da política de saúde dos Municípios mineiros estão coerentes com a política 
nacional de saúde e se encontram comprovadas pela prioridade da ESF na política de 
saúde municipal refletida nos instrumentos de planejamento dos Municípios.  

63 O planejamento do PSF está inserido no planejamento geral do SUS 
e conta com instrumentos básicos que grande parte dos Municípios mineiros não 
elabora. A inexistência de profissionais responsáveis exclusivamente pela coordenação 
técnica do PSF, a diversidade de formação profissional dos Gestores e a deficiente 
capacitação em administração e gestão no setor saúde resultam em falhas na gestão 
local do PSF e fragiliza o planejamento em todos os níveis de gestão. 

64 Os principais instrumentos de planejamento do SUS são o Plano de 
Saúde, definido no § 1º do art. 36 da Lei Federal n. 8.080/90, a Programação Anual de 
Gestão e o Relatório Anual de Gestão, instituídos no § 1º do art. 4º da Portaria 
n.3.085/2006/GM/MS. 
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65 Com o objetivo de verificar a observância desses instrumentos pelos 
Municípios mineiros, esta auditoria procedeu a levantamentos sobre sua elaboração, por 
meio de questionário eletrônico dirigido a todos os Gestores municipais de saúde e 
entrevistas aplicadas em 36 Municípios. 

66 Para a análise do planejamento municipal esta auditoria considerou 
as respostas dos Gestores de saúde, no questionário eletrônico e nas visitas in loco, 
relativas ao PMS para o período 2010 a 2013, com elaboração orientada pela Portaria 
n.3.085/2006/GM/MS. 

67 Tal escolha decorreu da necessidade da equipe de auditoria de 
observar o planejamento municipal considerando as condições potenciais de aderência 
da gestão da saúde municipal à estratégia nacional de Saúde da Família. Assim, 
apresentaria melhores condições de aderência o planejamento municipal de 2009, pois 
já se passavam quase 4 (quatro) anos desde o Pacto da Saúde 2006. Resta lembrar que o 
período de aplicação do questionário eletrônico, novembro e dezembro de 2009, 
coincide com o prazo para a finalização desse instrumento. 

68 A auditoria constatou que, até a data da realização das entrevistas in 

loco, 83% dos Municípios mineiros não haviam elaborado o Plano Municipal de Saúde 
para 2010 a 2013. Constatou ainda que 67% não elaboraram a Programação Anual de 
Saúde para 2009 e 25% não elaboraram o Relatório Anual de Gestão para 2008. 

69 A mesma condição foi encontrada pela aplicação do questionário 
eletrônico, embora esses percentuais tenham caído para 61%, 59% e 8%, 
respectivamente. A tabela 1 apresenta os resultados desse questionário. 

 
Tabela 1: Elaboração dos instrumentos básicos de planejamento do SUS pelos Municípios 

mineiros que responderam o questionário eletrônico, por porte populacional 

 
Porte Populacional 

0 a 5.000 
5.001 a 
10.000 

10.001 a 
20.000 

20.001 a 
50.000 

50.001 a 
100.000 

100.001 a 
500.000 

mais de 
500.000 Total 

PMS 
2010/2013 
elaborado 

Sim Municípios 34 57 38 28 10 9 2 178 
(%) 29,1% 40,4% 39,6% 43,8% 55,6% 60,0% 66,7% 39,2% 

Não Municípios 83 84 58 36 8 6 1 276 
(%) 70,9% 59,6% 60,4% 56,3% 44,4% 40,0% 33,3% 60,8% 

Total Municípios 117 141 96 64 18 15 3 454 
(%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

PAS 2009 
elaborada 

Sim Municípios 37 53 40 22 5 4 1 162 
(%) 34,9% 44,5% 45,5% 40,7% 33,3% 36,4% 33,3% 40,9% 

Não Municípios 69 66 48 32 10 7 2 234 
(%) 65,1% 55,5% 54,5% 59,3% 66,7% 63,6% 66,7% 59,1% 

Total Municípios 106 119 88 54 15 11 3 396 
(%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

RAG 2008 
elaborado 

Sim Municípios 110 132 88 59 17 12 3 421 

(%) 92,4% 94,3% 88,9% 95,2% 89,5% 92,3% 100,0% 92,5% 

Não Municípios 9 8 11 3 2 1 0 34 

(%) 7,6% 5,7% 11,1% 4,8% 10,5% 7,7% ,0% 7,5% 

Total Municípios 119 140 99 62 19 13 3 455 

(%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009  
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70 Pode ser constatada, ainda, a relação entre o porte populacional do 
município e a elaboração dos instrumentos básicos do sistema de planejamento do SUS. 
A tabela 1 demonstra que quanto menor o porte populacional do município maior é a 
participação daqueles que não elaboraram os instrumentos básicos de planejamento. 

71 Quanto à elaboração do Plano Municipal de Saúde 2010-2013, 
observa-se que 71% dos Municípios com porte populacional de até 5.000 habitantes não 
o elaboraram, enquanto que apenas 33% dos Municípios de mais de 500.000 
encontravam-se nessa situação. 

72 A Programação Anual de Saúde para 2009 apresentou resultados 
próximos para todos os Municípios de todos os portes que preencheram o questionário, 
da ordem de 60%. 

73 Já o Relatório Anual de Gestão para 2008 apresentou um percentual 
elevado de elaboração, acima de 88,9%, provavelmente por condições impostas para 
repasse de recurso federal. 

74 Para se conhecer as causas que motivaram a deficiência ou falta na 
elaboração dos referidos instrumentos foram utilizadas as informações de caráter 
gerencial do questionário eletrônico relacionando-as com a elaboração do Plano 
Municipal de Saúde, principal peça de planejamento do PSF e do SUS. 

75 A existência de profissional responsável exclusivamente pela 
coordenação técnica do PSF é o principal destaque. Contam com esse profissional 58% 
dos Municípios do questionário eletrônico. Esses Municípios compreendem 63% dos 
PMS elaborados para o período 2010 a 2013. 

76 Por outro lado, a inexistência desse profissional observada em 42% 
dos Municípios, se associada a menores percentuais de elaboração do plano de saúde, 
inviabiliza os objetivos específicos do sistema de planejamento do SUS. 

77 Os Municípios com porte populacional de até 10.000 habitantes 
representam 57,8% dos Municípios que responderam o questionário e 57,33% dos 853 
Municípios mineiros. Dentre os Municípios desse porte, que não contam com 
profissionais especialmente destacados para a coordenação técnica do PSF, 60% não 
haviam elaborado o Plano Municipal de Saúde 2010 a 2013 até a data da realização do 
questionário, como pode ser observado na tabela 2. 

78 Acima desse porte populacional, por outro lado, não se pode afirmar 
que exista correlação entre a coordenação técnica exclusiva do PSF e a elaboração do 
PMS 2010-2013, possivelmente pelo fato de que Municípios com maior porte 
populacional utilizam-se desse profissional de coordenação, sendo, portanto, outros os 
determinantes operacionais relacionados com a não elaboração desse instrumento. 
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Tabela 2 – Correlação entre a elaboração do PMS 2010-2013 e a existência de servidor 
responsável exclusivamente pela coordenação técnica do PSF, segundo porte 

populacional dos Municípios que responderam o questionário eletrônico 

 

Existe um profissional responsável exclusivamente pela coordenação técnica 
do PSF no município além do Secretário Municipal de Saúde?  

Sim Não Total 

Municípios (%) Municípios (%) Municípios (%) 
Porte 
Populacional 

0 a 5.000 
O PMS para 2010 a 
2013 foi elaborado? 

Sim 18 54,5% 15 45,5% 33 100,0% 
Não 35 42,7% 47 57,3% 82 100,0% 
Total 53 46,1% 62 53,9% 115 100,0% 

5.001 a 
10.000 

O PMS para 2010 a 
2013 foi elaborado? 

Sim 27 48,2% 29 51,8% 56 100,0% 
Não 30 36,6% 52 63,4% 82 100,0% 
Total 57 41,3% 81 58,7% 138 100,0% 

10.001 a 
20.000 

O PMS para 2010 a 
2013 foi elaborado? 

Sim 24 64,9% 13 35,1% 37 100,0% 
Não 40 71,4% 16 28,6% 56 100,0% 
Total 64 68,8% 29 31,2% 93 100,0% 

20.001 a 
50.000 

O PMS para 2010 a 
2013 foi elaborado? 

Sim 23 82,1% 5 17,9% 28 100,0% 
Não 29 87,9% 4 12,1% 33 100,0% 
Total 52 85,2% 9 14,8% 61 100,0% 

50.001 a 
100.000 

O PMS para 2010 a 
2013 foi elaborado? 

Sim 8 88,9% 1 11,1% 9 100,0% 
Não 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 
Total 16 94,1% 1 5,9% 17 100,0% 

100.001 a 
500.000 

O PMS para 2010 a 
2013 foi elaborado? 

Sim 7 77,8% 2 22,2% 9 100,0% 
Não 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
Total 13 86,7% 2 13,3% 15 100,0% 

mais de 
500.000 

O PMS para 2010 a 
2013 foi elaborado? 

Sim 2 100,0% 0 0,0% 2 100,0% 
Não 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 
Total 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Total 
O PMS para 2010 a 
2013 foi elaborado? 

Sim 109 62,6% 65 37,4% 174 100,0% 
Não 149 55,6% 119 44,4% 268 100,0% 
Total 258 58,4% 184 41,6% 442 100,0% 

Fonte: questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009  
Elaboração: TCEMG 
 
79 A segunda causa observada por esta auditoria foi a diversificada 
formação profissional básica dos Gestores da saúde, desacompanhada de capacitação 
em administração ou gestão na área da saúde ou de curso de pós-graduação. 

80 Profissionais de nível médio são Gestores da saúde em 19% dos 
Municípios. Com formação superior na área de saúde, a maior participação relativa é de 
enfermeiros, que gerenciam 14% dos Municípios, seguida de médicos (5%) e 
odontólogos (4%). Além desses, profissionais com formação superior em administração 
gerenciam 11% dos Municípios. Gestores sem formação profissional específica estão à 
frente da gestão da saúde em 12% dos Municípios. A tabela 3 apresenta todo o leque da 
formação profissional básica dos Gestores da saúde dos Municípios mineiros que 
preencheram o questionário eletrônico. 

81 A capacitação dos Gestores constitui complemento importante para a 
compreensão do papel estratégico do planejamento na saúde. Não internalizar a cultura 
do planejamento como instrumento de gestão dificulta a realização dos objetivos 
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específicos e gerais do sistema de planejamento do SUS, condição essencial para a 
formulação e adequação da política de Atenção Básica e do PSF à política nacional. 
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Tabela 3: Formação profissional básica dos Gestores de saúde que responderam o questionário eletrônico, por porte populacional do município 

 
Porte Populacional 

0 a 5.000 5.001 a 10.000 10.001 a 20.000 20.001 a 50.000 50.001 a 100.000 100.001 a 500.000 mais de 500.000 Total 

Gestor (%) Gestor (%) Gestor (%) Gestor (%) Gestor (%) Gestor (%) Gestor (%) Gestor (%) 

Formação 
profissional 
básica 

nível técnico 31 26,5% 32 22,4% 17 16,7% 9 14,1% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 89 19,2% 

médico 1 0,9% 1 0,7% 5 4,9% 3 4,7% 6 31,6% 8 53,3% 1 33,3% 25 5,4% 

enfermeiro 13 11,1% 22 15,4% 18 17,6% 9 14,1% 1 5,3% 2 13,3% 0 ,0% 65 14,0% 

odontólogo 2 1,7% 6 4,2% 4 3,9% 5 7,8% 1 5,3% 1 6,7% 0 ,0% 19 4,1% 

fisioterapeuta 4 3,4% 3 2,1% 3 2,9% 3 4,7% 0 0,0% 2 13,3% 0 ,0% 15 3,2% 

terapeuta ocupacional 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 ,0% 0 ,0% 1 ,2% 

psicólogo 3 2,6% 2 1,4% 1 1,0% 3 4,7% 1 5,3% 1 6,7% 0 ,0% 11 2,4% 

assistente social 4 3,4% 3 2,1% 2 2,0% 3 4,7% 0 0,0% 0 ,0% 0 ,0% 12 2,6% 

administrador 9 7,7% 16 11,2% 13 12,7% 11 17,2% 3 15,8% 0 ,0% 1 33,3% 53 11,4% 

não possui for prol 
especí 

20 17,1% 18 12,6% 11 10,8% 3 4,7% 2 10,5% 0 ,0% 0 ,0% 54 11,7% 

Professor 8 6,8% 9 6,3% 4 3,9% 3 4,7% 0 0,0% 0 ,0% 0 ,0% 24 5,2% 

Advogado 1 0,9% 2 1,4% 5 4,9% 2 3,1% 2 10,5% 0 ,0% 0 ,0% 12 2,6% 

Pedagogo 5 4,3% 4 2,8% 4 3,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 ,0% 0 ,0% 13 2,8% 

Farmacêutico / 
Bioquímico 

3 2,6% 6 4,2% 4 3,9% 4 6,3% 0 0,0% 0 ,0% 1 33,3% 18 3,9% 

Nutricionista 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 ,0% 0 ,0% 1 ,2% 

Administração Pública 1 0,9% 0 0,0% 1 1,0% 1 1,6% 0 0,0% 0 ,0% 0 ,0% 3 ,6% 

Contador 2 1,7% 5 3,5% 2 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 ,0% 0 ,0% 9 1,9% 

Médico Veterinário 1 0,9% 1 0,7% 1 1,0% 1 1,6% 0 0,0% 0 ,0% 0 ,0% 4 ,9% 

Biomedicina 2 1,7% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 ,0% 0 ,0% 3 ,6% 

Biólogo 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 ,0% 0 ,0% 1 ,2% 

Letras 0 0,0% 1 0,7% 2 2,0% 1 1,6% 0 0,0% 1 6,7% 0 ,0% 5 1,1% 

Jornalista 2 1,7% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 ,0% 0 ,0% 3 ,6% 

Sociologia 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 2 3,1% 0 0,0% 0 ,0% 0 ,0% 3 ,6% 

Outros 4 3,4% 8 5,6% 3 2,9% 0 0,0% 1 5,3% 0 ,0% 0 ,0% 16 3,5% 

Total 117 100,0% 143 100,0% 102 100,0% 64 100,0% 19 100,0% 15 100,0% 3 100,0% 463 100,0% 

Fonte: questionário eletrônico aplicado em novembro e dezembro de 2009 - Elaboração: TCEMG 
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82 Dos 425 Gestores que especificaram haver realizado curso de capacitação 
e sua formação profissional básica, 69% não realizaram curso de capacitação em 
administração ou gestão da saúde, conforme demonstrado na tabela 4. 

83  A combinação desses fatores, quais sejam, a diversificada formação 
profissional básica dos Gestores da saúde, desacompanhada de capacitação em administração 
ou gestão na área da saúde pode ser uma causa para a relação entre menor porte populacional 
do e maior participação daqueles que não elaboraram os instrumentos de planejamento. 

84 A manutenção dessa situação limita os esforços para a consolidação do 
sistema de planejamento do SUS e, ao mesmo tempo, é obstáculo para a estratégia de saúde 
da família, eixo central do sistema de saúde público brasileiro. 

Tabela 4: Formação profissional básica dos Gestores de saúde com curso de 
capacitação em administração ou gestão de saúde, para os Municípios que 
responderam o questionário eletrônico 

 
Realizou curso ou capacitação específica em administração ou gestão na área de saúde? 

Sim Não Total 

Gestor (%) Gestor (%) Gestor (%) 

Formação 

profissional 

básica 

nível técnico 21 25,3% 62 74,7% 83 100,0% 

médico 4 20,0% 16 80,0% 20 100,0% 

enfermeiro 20 31,7% 43 68,3% 63 100,0% 

odontólogo 10 52,6% 9 47,4% 19 100,0% 

fisioterapeuta 5 38,5% 8 61,5% 13 100,0% 

terapeuta ocupacional 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 

psicólogo 4 44,4% 5 55,6% 9 100,0% 

assistente social 2 25,0% 6 75,0% 8 100,0% 

administrador 24 50,0% 24 50,0% 48 100,0% 

economista 1 50,0% 1 50,0% 2 100,0% 

não possui formação 

profissional específica 
6 12,0% 44 88,0% 50 100,0% 

Professor 8 33,3% 16 66,7% 24 100,0% 

Advogado 4 36,4% 7 63,6% 11 100,0% 

Pedagogo 2 15,4% 11 84,6% 13 100,0% 

Farmacêutico / 

Bioquímico 
5 27,8% 13 72,2% 18 100,0% 

Nutricionista 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Administração Pública 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Educador Físico 0 0,0% 2 100,0% 2 100,0% 

Contador 3 42,9% 4 57,1% 7 100,0% 

Médico Veterinário 1 50,0% 1 50,0% 2 100,0% 

Biomedicina 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 

Biólogo 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 

Letras 1 25,0% 3 75,0% 4 100,0% 

Jornalista 0 0,0% 3 100,0% 3 100,0% 

Sociologia 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 

Outros 4 28,6% 10 71,4% 14 100,0% 

Total 131 30,8% 294 69,2% 425 100,0% 

Fonte: questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009 
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85 Apenas 32% dos Gestores municipais realizaram curso de pós-graduação 
(especialização, mestrado e doutorado), sendo que 26% dos cursos realizados estão 
direcionados para a gestão da saúde. Se considerados todos os 495 Gestores que completaram 
o questionário, apenas 8,5% têm curso na área de gestão da saúde, conforme tabela 5. 

86 Cursos de pós-graduação em gestão de saúde ampliam as possibilidades de 
melhora dos resultados em uma organização complexa como a do sistema de saúde pública 
brasileira, além de ampliar o número de multiplicadores de conteúdos gerenciais e de 
planejamento voltados para o setor público. 

87 Essa situação limita as possibilidades de ampliação do conhecimento 
crítico necessário à estratégia de saúde da família em ambiente de restrição orçamentária e de 
vinculação aos padrões gerenciais passados. 

Tabela 5: Formação profissional básica dos Gestores de saúde com pós-graduação 
na área de gestão na área de saúde, para os Municípios do questionário eletrônico, 
por porte populacional 

 
Curso de pós-graduação 

Área da Saúde Gestão da Saúde Outras Áreas Total 

Gestor (%) Gestor (%) Gestor (%) Gestor (%) 

Formação 

profissional 
básica 

nível técnico 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0% 4 100,0% 

Médico 19 95,0% 1 5,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Enfermeiro 28 62,2% 15 33,3% 2 4,4% 45 100,0% 

Odontólogo 7 63,6% 4 36,4% 0 0,0% 11 100,0% 

Fisioterapeuta 8 66,7% 3 25,0% 1 8,3% 12 100,0% 

Terapeuta ocupacional 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Fonoaudiólogo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Psicólogo 2 33,3% 2 33,3% 2 33,3% 6 100,0% 

Assistente Social 2 40,0% 0 0,0% 3 60,0% 5 100,0% 

Administrador 2 10,5% 7 36,8% 10 52,6% 19 100,0% 

Economista 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 2 100,0% 

Não possui formação 
profissional específica 

1 25,0% 0 0,0% 3 75,0% 4 100,0% 

Professor 0 0,0% 1 16,7% 5 83,3% 6 100,0% 

Advogado 0 0,0% 3 75,0% 1 25,0% 4 100,0% 

Pedagogo 0 0,0% 0 0,0% 5 100,0% 5 100,0% 

Farmacêutico / 
Bioquímico 

7 77,8% 0 0,0% 2 22,2% 9 100,0% 

Nutricionista 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Administração Pública 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Educador Físico 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Contador 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 3 100,0% 

Médico Veterinário 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Biomedicina 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 

Biólogo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Letras 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Jornalista 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 

Sociologia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Outros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 80 49,7% 42 26,1% 39 24,2% 161 100,0% 

Fonte: questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009 / Elab. TCEMG 
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88 Contudo, o efetivo planejamento das ações das equipes da Saúde da 
Família e dos serviços assistências nas Unidades Básicas de Saúde, em acordo à política 
nacional de saúde, não está garantido com a elaboração dos instrumentos básicos de 
planejamento, pois eles podem não refletir as orientações gerais definidas na Portaria 
n.3.332/2006GM/MS, impactando os instrumentos de gestão do PSF local e causando 
prejuízo para a estratégia nacional de saúde da família. 

89 As principais hipóteses formuladas por esta auditoria para explicar a 
adequação na elaboração do PMS para 2010 a 2013 referiam-se à existência de algum tipo de 
programação das atividades para cada uma das ESF e de processo sistemático e documentado 
de detalhamento das ações ou atividades necessárias para se alcançar as metas do Pacto.  

90 Isto é, se a gerência da saúde municipal contasse com algum método 
organizado de programação para as ESF, ainda que elaborado e executado a partir de seus 
padrões gerenciais históricos, haveria maior facilidade para adequá-los aos instrumentos 
básicos propostos para o planejamento do SUS. 

91 Essas hipóteses não foram observadas por esta auditoria, pois o fato de 
existir programação de atividades para cada uma das ESF, ou o fato de existir processo 
sistemático e documentado de detalhamento das ações ou atividades necessárias para se 
alcançar as metas do Pacto não resultou em melhor aderência aos instrumentos de 
planejamentos, como pode ser visto na tabela 6 a seguir: 
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Tabela 6: Influência de aspectos gerenciais diversos e a qualidade do Plano Municipal de 
Saúde para 2010 a 2013, para os Municípios do questionário eletrônico 

 
PMS 2010/2013 contempla diretrizes/ações relativas à Atenção Básica 

Sim Não Total 

Municípios (%) Municípios (%) Municípios (%) 

Existe algum modelo de programação 
das atividades de cada uma das ESF, 
com detalhamento de objetivos, metas, 
indicadores e ações para cada ESF? 
 

Sim 81 45,5% 30 50,8% 111 46,8% 

Não 97 54,5% 29 49,2% 126 53,2% 

Total 
 

178 
 

100,0% 
 

59 
 

100,0% 
 

237 
 

100,0% 
 

A SMS realiza processo sistemático e 
documentado de  detalhamento das 
ações ou atividades necessárias para 
alcançar as metas do Pacto pela Vida? 
 

Sim 79 46,2% 31 53,4% 110 48,0% 

Não 92 53,8% 27 46,6% 119 52,0% 
Total 

 
171 

 
100,0% 

 
58 
 

100,0% 
 

229 
 

100,0% 
 

A SMS utiliza alguma metodologia para 
cálculo de índice para medida de risco 
ou vulnerabilidade social ou sanitária? 
 
 

Sim 55 30,1% 11 18,6% 66 27,3% 
Não 128 69,9% 48 81,4% 176 72,7% 

Total 
 

183 
 

100,0% 
 

59 
 

100,0% 
 

242 
 

100,0% 
 

As ESF utilizam as informações dos 
relatórios do SIAB  para programação 
das suas ações? 
 

Sim 177 88,9% 55 85,9% 232 88,2% 
Não 22 11,1% 9 14,1% 31 11,8% 
Total 

 
199 

 
100,0% 

 
64 
 

100,0% 
 

263 
 

100,0% 
 

A SMS utiliza o instrumento de avaliação 
AMQ? 

Sim 15 9,1% 7 14,0% 22 10,2% 
Não 150 90,9% 43 86,0% 193 89,8% 
Total 

 
165 

 
100,0% 50 

 
100,0% 

 
215 

 
100,0% 

 
No planejamento das atividades do PSF 
para o ano de 2009 houve envolvimento 
de outros setores sociais ou econômicos 
do município ou de outro nível de 
governo? 
 

Sim 75 43,9% 28 48,3% 103 45,0% 
Não 96 56,1% 30 51,7% 126 55,0% 

Total 
 
 

171 
 
 

100,0% 
 
 

58 
 
 

100,0% 
 
 

229 
 
 

100,0% 
 
 

Na avaliação ou no monitoramento do 
PSF houve envolvimento de outros 
setores sociais ou econômicos do 
município ou de outro nível de governo? 
 

Sim 29 17,5% 14 26,9% 43 19,7% 
Não 137 82,5% 38 73,1% 175 80,3% 

Total 
 

166 
 

100,0% 
 

52 
 

100,0% 
 

218 
 

100,0% 
 

Existe um profissional responsável 
exclusivamente pela coordenação 
técnica do PSF no município além do 
Secretário Municipal de Saúde? 

Sim 124 61,4% 44 71,0% 168 63,6% 
Não 78 38,6% 18 29,0% 96 36,4% 
Total 

 
202 

 
100,0% 

 
62 
 

100,0% 
 

264 
 

100,0% 
 

Existe um servidor responsável 
exclusivamente pela gerência de cada 
UBS? 
 

Sim, em todas 56 28,3% 12 19,4% 68 26,2% 
Sim, em algumas 18 9,1% 3 4,8% 21 8,1% 

Não 124 62,6% 47 75,8% 171 65,8% 
Total 

 
198 

 
100,0% 

 
62 
 

100,0% 
 

260 
 

100,0% 
 

A SMS recebe algum tipo de assessoria 
técnica por parte da SES/MG 
 
 

Sim 154 77,8% 54 81,8% 208 78,8% 
Não 44 22,2% 12 18,2% 56 21,2% 
Total 

 
198 

 
100,0% 

 
66 
 

100,0% 
 

264 
 

100,0% 
 

Existem atividades formais de educação 
permanente para os membros da Equipe 
do PSF? 

Sim 131 70,1% 36 57,1% 167 66,8% 
Não 

 
56 
 

29,9% 
 

27 
 

42,9% 
 

83 
 

33,2% 
 

 Total 187 100,0% 63 100,0% 250 100,0% 

Fonte: questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009 
Elaboração: TCEMG 

 
92 A auditoria passou a testar, assim, a relação existente entre vários aspectos 
gerenciais abordados no questionário eletrônico. Dois aspectos merecem destaque. O primeiro 
é a utilização de metodologia para cálculo de índice para medida de risco ou vulnerabilidade 
social ou sanitária. Os Municípios que a utilizam compreendem 27% do total daqueles que 
responderam questão específica do questionário eletrônico e 30% dos PMS que incluíram 
diretrizes e proposta de ação para a Atenção Básica. 

93 O cálculo de índice para medida de risco ou vulnerabilidade social ou 
sanitária supõe alguma análise situacional, que se for executada adequadamente promoverá 
ganho de escala para a elaboração do PMS. 
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94 O segundo é a existência de atividades formais de educação permanente 
para os membros da ESF, fator contribuinte para a adequação do PMS. Os Municípios com 
política de educação permanente para a ESF compreendem 67% do total daqueles que 
responderam questão específica do questionário eletrônico e 70% dos PMS com diretrizes e 
propostas para a Atenção Básica. 

95 Investimento em educação permanente na saúde, ainda que não ligado 
diretamente à gestão ou à administração da saúde, contribui para o aprimoramento dos seus 
diversos aspectos, criando sinergias e repercutindo também no planejamento.  

96 O efeito mais importante com a manutenção dessas imprecisões na 
elaboração dos instrumentos de planejamento refere-se a não superação dos níveis de 
quantidade e qualidade na Atenção Básica, considerando os recursos escassos disponíveis 
para o setor. 

97 Pois inadequado planejamento na Atenção Básica, foco da atenção da 
saúde do município, reflete em inadequação do planejamento municipal e em seus processos 
decisórios, com impactos no planejamento e na execução dos demais níveis de gerência da 
saúde e nos demais níveis de atenção, considerando ser ascendente o planejar a saúde. 

98 Dessa forma, considerando que o sistema de planejamento do SUS 
depende de formulação adequada dos seus instrumentos básicos em todas as esferas de gestão 
e em todos os níveis de atenção da saúde, e considerando, ainda, que esses não foram 
elaborados ou apresentam-se inadequados nos Municípios de Minas Gerais, esta auditoria 
entende que, na perspectiva de seu planejamento, a política de Atenção Básica no Estado não 
se encontra coerente com a política nacional. 

99 Para que ocorra o alinhamento da política de Atenção Básica dos 
Municípios mineiros à política nacional, quanto à sua função planejamento, é imprescindível 
o aprimoramento da cultura do planejamento e de seu papel central no processo decisório. 

100 Destaca-se, assim, a importância do fortalecimento dos processos 
gerenciais nos Municípios com menor porte populacional, em especial naqueles com até 
20.000 habitantes, voltando-se para o aprimoramento do planejamento como processo, 
compreendendo as funções planejamento, execução, controle e avaliação. 

101 Para tanto, ressalta-se a necessidade de profissional responsável 
exclusivamente pelo PSF, além do Gestor municipal, a capacitação desses em administração 
da saúde com ênfase em planejamento como processo e a elaboração de política de educação 
permanente para as Equipes de Saúde da Família que contemple o planejamento para a 
tomada de decisões. Aprimorando a qualidade dos recursos humanos se atinge o pleno 
entendimento da cultura do planejamento e de seu papel central no processo decisório, bem 
como se conforma a política municipal de saúde com as diretrizes da política nacional. 

 

 

 



 

                                                                         

    

 

 

“Em geral, nove décimos de nossa felicidade baseiam
exclusivamente na saúde. Com ela, tudo se transforma em 

                                                                                                    

                                                                                                                    

              

“Em geral, nove décimos de nossa felicidade baseiam
exclusivamente na saúde. Com ela, tudo se transforma em 

fonte de prazer” 
Arthur Schopenhauer 
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“Em geral, nove décimos de nossa felicidade baseiam-se 
exclusivamente na saúde. Com ela, tudo se transforma em 
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4. A IMPLANTAÇÃO DO PSF EM MINAS GERAIS               

102 A observância da política nacional na esfera municipal importa em gestões 
locais orientadas por diretrizes operacionais que visam ao fortalecimento da                        
Saúde da Família. 

103 Nesse sentido, atentando-se aos princípios e diretrizes pactuados pelos 
Gestores de saúde das três esferas de governo (CIT, 2006) e às linhas de investigação 
definidas na fase de planejamento, buscou-se conhecer a implantação do PSF pelos 
Municípios mineiros a partir do levantamento e análise de dados e informações relativos a 
quatro aspectos essenciais à gestão local: alocação de recursos financeiros, implantação das 
equipes de saúde da família, condições de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e atendimento oferecido pelas equipes aos usuários do programa. 
 
104 Assim, a auditoria empenhou-se em investigar a existência e as dimensões 
das seguintes condições no processo de gestão local do PSF de Minas Gerais: 

•  se os recursos financeiros alocados pelos Municípios na função saúde expressam a 
prioridade no fortalecimento da estratégia Saúde da Família, assim como a sua 
compatibilidade com a política de saúde formulada; 

•  se a implantação das equipes de saúde da família está efetivamente praticada pelos 
Municípios mineiros, garantindo as condições essenciais para o acesso e o atendimento das 
necessidades da população no âmbito das ações do PSF; 

•  se as unidades básicas de saúde contam com as condições mínimas para garantir o acesso 
do usuário e o atendimento de suas necessidades; 

• se há uma atuação efetiva das equipes de saúde da família em todas as áreas e modalidades 
previstas pela estratégia Saúde da Família. 

105 Apresenta-se neste capítulo, a avaliação dessas condições quanto às 
dimensões da economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e o controle social da gestão 
local do PSF, viabilizada a partir da análise dos resultados obtidos pelas pesquisas realizadas 
por esta auditoria, em confronto com os objetivos e as diretrizes formulados para estratégia 
Saúde da Família. 

4.1. A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NA ATENÇÃO BÁSICA E 
NO PSF 

106 De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela 
Portaria n. 648/2006/GM/MS, a formulação das diretrizes e objetivos da política de saúde dos 
Municípios deve refletir a prioridade no fortalecimento da estratégia Saúde da Família. 
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Prioridade expressa com ênfase nessa portaria, merecendo destaque alguns termos relativos 
aos princípios gerais da Atenção Básica, bem como às competências de cada esfera de 
governo. 
 
107 Relativamente aos princípios gerais, essa portaria dispõe que “(...) a 
Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de 
acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (Item 1). 
 
108 No âmbito das responsabilidades de cada esfera de governo, a prioridade 
da estratégia Saúde da Família pode ser destacada nos seguintes dispositivos: 

2.1 – Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal: 
(...) 
III – inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a 
estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à organização 
sistêmica da atenção à saúde; 
(...) 
2.2 – Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal: 
I – contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde por meio do apoio à 
Atenção Básica e estímulo à adoção da estratégia Saúde da Família pelos serviços 
municipais de saúde em caráter substitutivo às práticas atualmente vigentes para a 
Atenção Básica; 
(...) 
2.3 – Compete ao Ministério da Saúde: 
I – contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde no País, por meio do 
apoio à Atenção Básica e do estímulo à adoção da estratégia de Saúde da Família 
como estruturante para a organização dos sistemas municipais de saúde; (...) 

109 Diante da prioridade da estratégia Saúde da Família na organização da 
Atenção Básica, reiteradamente expressa pela Política Nacional, buscou-se a comprovação da 
prioridade no fortalecimento dessa estratégia pelos Municípios mineiros por meio do 
levantamento e avaliação dos valores dos recursos financeiros historicamente alocados à 
Atenção Básica e ao PSF, bem como o seu nível de compatibilidade com a política de saúde 
formulada. E, também, conhecer o histórico do perfil da fonte de recursos que financiam o 
PSF nos Municípios do Estado.  
 
110 A gestão financeira objetiva assegurar melhor e mais eficiente processo de 
captação e alocação de recursos correntes e de capital, relacionada tanto à restrição 
orçamentária quanto aos aspectos operacionais globais da instituição na qual está inserida. 

 
111 A Lei Federal n. 8.080/1990, que institui o SUS, estabelece no item II do 
art. 15 modelo de compartilhamento para a administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados à saúde, entre as três esferas de gestão, a União, os Estados e os 
Municípios. Institui, ainda, no item II do art. 9º, que essa função é exercida, em cada esfera de 
governo, por Gestor específico que, no caso do município, é a respectiva Secretaria de Saúde 
ou órgão equivalente. 

 
112 O Pacto pela Saúde, de 2006, divulgado pela Portaria n.399/2006/GM/MS, 
reforça o compartilhamento da gestão financeira ao atribuir responsabilidades aos Gestores de 
saúde no tocante à regulação, ao controle, à avaliação e à auditoria, que, junto ao 
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planejamento e à execução, constituem fases constitutivas de uma adequada gerência 
financeira. 
 
113 Assim, dispõe a referida portaria que é responsabilidade do Gestor 
municipal “monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros provenientes de 
transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios”. 

 
114 Para avaliar a existência dessa condição, esta auditoria procurou obter 
dados e informações acerca dos processos de gerência financeira, a começar com os controles 
dos recursos disponibilizados aos Gestores municipais, buscando conhecer os mecanismos de 
avaliação da execução orçamentária e financeira do município na área da saúde. 

 
115 Complementando e cotejando as informações necessárias para o 
conhecimento da gerência financeira da saúde, foram levantados os dados da execução 
financeira municipal, disponibilizadas nas suas Prestações de Contas, para os exercícios de 
2002 a 2009. 

 
116 A análise dos resultados obtidos apresentada a seguir, confrontada com os 
fundamentos e diretrizes da gerência financeira da saúde municipal, revelou problemas que 
comprometem uma efetividade da atuação do PSF e da Atenção Básica nos Municípios 
mineiros. 

 

FALTA DE CONTROLE FINANCEIRO DA GESTÃO DO PSF E DA ATENÇÃO BÁSICA PELO 

GESTOR MUNICIPAL 

117 A execução do PSF e da Atenção Básica integra o ciclo de gestão que 
compreende, ainda, outras três funções: planejamento, controle e avaliação, como pode ser 
visto em Pereira, 2003. E a integração dessas funções supõe o exercício da gestão financeira 
associada ao programa, pelo Gestor municipal, pois visa garantir a relação integral entre 
formulação da política municipal de saúde e o provimento das ações e dos serviços 
correspondentes, seja com recursos próprios, seja com recursos transferidos pelo Gestor 
federal e/ou o estadual do SUS. 
 
118 Esta auditoria procedeu a levantamento de dados por meio de questionário 
eletrônico aplicado a todos os Gestores municipais e entrevistas aplicadas a Gestores de 36 
Municípios, concluindo pela falta de autonomia do Gestor municipal, em desacordo às suas 
responsabilidades, com prejuízos à condução da política de Atenção Básica e às políticas de 
promoção da saúde e prevenção das doenças, diretrizes constitucionais da saúde do país. 

 
119 Em visita a 36 Municípios foram realizadas entrevistas com os Gestores e 
solicitados dados sobre a aplicação de recursos no PSF, por fonte, sendo apresentados por 22 
Gestores, correspondendo a 61% dos entrevistados. (Gráfico 1) 

 
 

 



 

Gráfico 1: Aplicação de recursos no PSF, de todas as esferas de 
governo, para os Municípios visitados 
2005 - 2008 

             
Fonte: entrevistas 

             Elaboração: TCEMG
 

120 No questionário eletrônico os valores aplicados no PSF, informados pelos 
Gestores, podem ser visualizados a seguir.

Gráfico 2: Aplicação de recursos no PSF, de todas as esferas de 
governo, para os municípios que preencheram o questionário 
eletrônico, por p
2008 

    Fonte: questionário eletrônico preenchido pelos 
     Elaboração: TCEMG
 

121 O quadro de aplicação de recursos no PSF foi respondido por 97 
de saúde, correspondendo a 20% daqueles que completaram o preenchimento do questionário 
eletrônico. 

Gráfico 1: Aplicação de recursos no PSF, de todas as esferas de 
governo, para os Municípios visitados - (R$ a preços correntes

Fonte: entrevistas in loco 
Elaboração: TCEMG 

No questionário eletrônico os valores aplicados no PSF, informados pelos 
es, podem ser visualizados a seguir. 

: Aplicação de recursos no PSF, de todas as esferas de 
governo, para os municípios que preencheram o questionário 
eletrônico, por porte populacional (R$ a preços correntes) 

Fonte: questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde 
Elaboração: TCEMG 

O quadro de aplicação de recursos no PSF foi respondido por 97 
de saúde, correspondendo a 20% daqueles que completaram o preenchimento do questionário 

Um bilhão Dois bilhões Três bilhões

 PSF 2008 
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Gráfico 1: Aplicação de recursos no PSF, de todas as esferas de 
a preços correntes) – 

 

No questionário eletrônico os valores aplicados no PSF, informados pelos 

: Aplicação de recursos no PSF, de todas as esferas de 
governo, para os municípios que preencheram o questionário 

a preços correntes) – 2006 - 

 
es municipais de saúde – nov. e dez. 2009 

O quadro de aplicação de recursos no PSF foi respondido por 97 Gestores 
de saúde, correspondendo a 20% daqueles que completaram o preenchimento do questionário 

Três bilhões 
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122 As dificuldades para o preenchimento desse quadro foram relatadas por 83 
Gestores, sendo agrupadas em quatro motivos: 

 

• a infraestrutura não colaborou com o levantamento, como troca de sistema 
contábil na administração municipal, ou substituição do pessoal da 
contabilidade, 

• não houve tempo suficiente para o levantamento dos dados; 
• o orçamento ou os demonstrativos contábeis disponíveis não especificam as 

fontes de recursos; e 
• as informações são controladas por outros setores da administração municipal. 

 
Tabela 7: Total de Gestores que apresentaram dificuldade para o preenchimento do 

quadro de aplicação de recursos, por fonte, para Municípios do questionário eletrônico 

 

Os recursos gastos para o custeio das ações e dos profissionais do PSF são 
destacados no orçamento municipal permitindo um acompanhamento em separado 

de sua execução?  
Sim Não Total 

Gestores (%) Gestores (%) Gestores (%) 
Existe alguma 
dificuldade 
para 
preencher o 
quadro com 
os recursos 
gastos para o 
custeio das 
ações e dos 
profissionais 
do PSF? 

 
Sim 
 

85 62,5% 0 ,0% 85 62,5% 

 
Não 
 

51 37,5% 0 ,0% 51 37,5% 

Total 136 100,0% 0 ,0% 136 100,0% 

Fonte: questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009 
Elaboração: TCEMG 

  

123 O controle dos recursos pelo Gestor e sua utilização autônoma não se faz 
observar na maioria dos Municípios que preencheram o questionário eletrônico, restando 
prejudicados os processos de monitoramento, avaliação e correção de possíveis desvios 
relativos à execução do Plano Municipal de Saúde e seus objetivos de médio prazo. 
 
124 Mas também pode resultar em prejuízo da programação das ações anuais 
do PSF com conseqüências para a Atenção Básica e para os demais níveis de atenção, no 
município e nas esferas de gestão estadual e federal do SUS. 

 
125 O monitoramento e a avaliação são ações contínuas, relacionadas 
intimamente à atividade gerencial autônoma, não existindo um único método ou instrumento 
para seu exercício. E devem ser permanentemente empregados para comparar a formulação da 
política municipal de saúde e o provimento efetivo das ações e serviços de saúde, sejam 
financiados com recursos próprios ou transferidos pelo Gestor federal e/ou estadual do SUS. 

(...) considerando que na saúde os recursos financeiros nos municípios e estados 
resultam da conjugação de recursos próprios e de transferências 
intergovernamentais, deve-se, também, observar o planejamento um do outro. (pg. 
84 – Livro Planeja SUS) 
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126 São vários os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização da 
execução orçamentária das despesas da saúde, segundo o Manual Básico de Gestão Financeira 
do SUS. 

• o Demonstrativo sintético de execução orçamentária do Fundo de Saúde 
objetiva concentrar informações gerenciais da execução orçamentária e 
propicia a comparação da execução com período anterior e a verificação 
contínua das dificuldades financeiras e orçamentária; 

• o Demonstrativo detalhado das principais despesas do Fundo de Saúde 
objetiva detalhar as despesas do Fundo com material de consumo e os serviços 
de terceiros; 

• o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, 
formalizado pela Portaria n. 1.163/2000 Interministerial, propicia o 
acompanhamento, a fiscalização e o controle da aplicação dos recursos 
vinculados em ações e serviços públicos de saúde. Ele tem como objetivo a 
consolidação das informações sobre as receitas totais dos Estados e dos 
Municípios e as despesas com ações e serviços públicos de saúde, produzindo 
e divulgando eletronicamente alguns de receita e de despesa na área da saúde. 
Constitui-se ferramenta de informação gerencial, pois possibilita ao Gestor 
análises comparativas sobre receitas e despesas em diversos níveis de 
detalhamento e segundo critérios regionais e de porte populacional; e 

• o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, exigido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal é outra fonte para análise do comportamento da 
execução orçamentária, sendo composto pelo balanço orçamentário e pelos 
demonstrativos de execução de receita e despesas classificadas em diversas 
categorias contábeis. 
 

127 Sendo vários os instrumentos de controle, avaliação e fiscalização da 
execução orçamentária, ainda resta a comprovação da aplicação dos recursos ao Tribunal de 
Contas por meio da Prestação de Contas Municipal e do Relatório Anual de Gestão. 
 
128 Importa, ainda, a mudança de postura do Gestor e de toda a equipe 
dirigente da saúde e do conjunto da administração pública, como afirmam COUTTOLEC e 
ZUCCHI (1998): 

 

As SMS dispõem hoje de recursos financeiros muito superiores àqueles de que 
dispunham no passado, com uma autonomia e, portanto, responsabilidades muito 
maiores. Por isso, a administração financeira no nível das secretarias municipais da 
Saúde tornou-se bem mais complexa e não pode ser mais vista simplesmente como 
a preparação, acompanhamento e execução burocráticos de um orçamento. 

 
129 Observe-se, finalmente, que não existe uma única estrutura organizacional 
adequada para a área financeira dos serviços de saúde. O importante é a aplicação de 
princípios organizacionais básicos a todas as organizações: 

• linhas objetivas de autoridade; 
• linhas nítidas de responsabilidade; 
• autonomia de funcionamento com observância do conjunto da organização;  
• monitoramento, avaliação e controle adequados à realidade da organização. 
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CONTABILIZAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS DO PSF 

130 Os recursos destinados ao PSF não se encontram devidamente 
contabilizados na subfunção 301- Atenção Básica, dispersando-se nas demais subfunções da 
Saúde, tornando falho o registro da movimentação de recursos monetários, fragilizando a 
gestão financeira quanto às decisões relativas ao financiamento e à alocação de recursos e 
quanto ao monitoramento, à avaliação e ao controle, repercutindo nos indicadores de custo 
dos serviços e de desempenho econômico financeiro do programa com prejuízo para a 
manutenção e ampliação das ações e serviços de saúde básica. 
 
131 Com o objetivo de verificar a observância da contabilização do Programa 
Saúde da Família pelos Municípios mineiros, procedeu-se a levantamentos dos procedimentos 
contábeis, por meio de pesquisa em registros administrativos, consulta a banco de dados e 
mediante questionário eletrônico dirigido a todos os Gestores municipais de saúde e 
entrevistas aplicadas em 36 Municípios. 

 
132 Segundo a Portaria n. 42/1999/MOG, a função saúde é composta por 6 
subfunções, iniciando-se pela função 301 – Atenção Básica que agrega o PSF. Mas enquanto 
a classificação funcional é especificada com abrangência nacional, não se encontra norma que 
unifique a nomenclatura e o código para a classificação dos programas, para União, Estados e 
Municípios, sendo, assim, de competência do Gestor a determinação desse aspecto contábil. 

 
133 Com o objetivo de consolidar as aplicações municipais com o PSF no 
Estado de Minas Gerais, esta auditoria pesquisou, nos arquivos do Tribunal de Contas do 
Estado, os programas incluídos na subfunção 301 - Atenção Básica nas prestações de contas 
municipais para os exercícios de 2002 a 2008. Entretanto, foram encontradas várias 
nomenclaturas para os programas ali constantes. 

 
134 Considerando as incertezas acerca da natureza dos programas, não se 
elaborou a consolidação e análise da evolução financeira e dos resultados financeiros e 
econômicos da aplicação do PSF. A título de exemplo, destacam-se a nomenclatura e o 
código dos programas, extraídos da prestação de contas municipal para o exercício de 2008, 
conforme Apêndice 1. 

 
135 Assim, inviabilizada a análise da aplicação dos recursos do PSF nas 
despesas com a saúde municipal, apresenta-se o Gráfico 3 com a evolução da participação dos 
gastos da Atenção Básica em relação aos gastos da saúde. 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 3: Participação da Atenção Básica nos Gastos em Saúde dos Municípios
Mineiros 

       Fonte: Sistema Informatizado de Apoio do Control
       Elaboração: TCEMG 
 
136 Constatou
que 14% dos orçamentos dos 
301 – Atenção Básica. 
 
137 Os resultados do questionário eletrônico disponibilizado aos 
municipais apontam para a mesma ocorrência. Para 6% dos 
inclui todas as aplicações de recursos do PSF

 
138 A organização dos serviços contábeis
n.4.320/64 justifica-se por permitir o acompanhamento da e
determinação dos custos e a análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros, 
dentre outros. 

 
139 Para a realização desses objetivos a Le
o orçamento-programa, estruturado em torno de uma classificação funcional
hierarquizada em funções, programas, projetos e atividades. Nesse orçamento cada função 
pública, função saúde, por exemplo, receb
subfunção, programas, projetos e atividades, associando
para sua execução. 

 
140 A subfunção representa, por sua vez, conforme descrito no Manual de 
Despesa Nacional (2008): 
 

Um 
da atuação governamental, por intermédio da agregação de determinado subconjunto 
de despesas e identificação da natureza básica das ações que se aglutinam em torno 
das funções.

 

Gráfico 3: Participação da Atenção Básica nos Gastos em Saúde dos Municípios

2002 a 2008 

Fonte: Sistema Informatizado de Apoio do Controle Externo / Prestação de Contas Anual 

Constatou-se, em entrevista com os Gestores dos 36 
que 14% dos orçamentos dos Municípios não incluem todos os gastos do PSF na subfunção 

Os resultados do questionário eletrônico disponibilizado aos 
municipais apontam para a mesma ocorrência. Para 6% dos Gestores a subfunção 301 não 
inclui todas as aplicações de recursos do PSF. 

A organização dos serviços contábeis, prevista no art. 85 da Lei Federal 
se por permitir o acompanhamento da execução orçamentária, a 

determinação dos custos e a análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros, 

Para a realização desses objetivos a Lei Federal n. 4.
programa, estruturado em torno de uma classificação funcional

hierarquizada em funções, programas, projetos e atividades. Nesse orçamento cada função 
pública, função saúde, por exemplo, recebe um código que se complementa por códigos de 
subfunção, programas, projetos e atividades, associando-se a recursos financeiros destinados 

A subfunção representa, por sua vez, conforme descrito no Manual de 

Um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área 
da atuação governamental, por intermédio da agregação de determinado subconjunto 
de despesas e identificação da natureza básica das ações que se aglutinam em torno 
das funções. 
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Gráfico 3: Participação da Atenção Básica nos Gastos em Saúde dos Municípios 

 
e Externo / Prestação de Contas Anual - SIACE/PCA 

es dos 36 Municípios visitados, 
não incluem todos os gastos do PSF na subfunção 

Os resultados do questionário eletrônico disponibilizado aos Gestores 
es a subfunção 301 não 

no art. 85 da Lei Federal 
xecução orçamentária, a 

determinação dos custos e a análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros, 

.320/64 institui, ainda, 
programa, estruturado em torno de uma classificação funcional-programática, 

hierarquizada em funções, programas, projetos e atividades. Nesse orçamento cada função 
e um código que se complementa por códigos de 

se a recursos financeiros destinados 

A subfunção representa, por sua vez, conforme descrito no Manual de 

nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área 
da atuação governamental, por intermédio da agregação de determinado subconjunto 
de despesas e identificação da natureza básica das ações que se aglutinam em torno 
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141 O programa é descrito como: 

instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de 
ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, 
mensurado por indicadores instituídos no plano visando à solução de um problema 
ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. 

142 O detalhamento da alocação de recursos e das fontes de financiamento 
volta-se, portanto, para o planejamento, para o controle gerencial, para o acompanhamento 
das atividades e para as tomadas de decisão.  
 
143 O Pacto pela Vida que integra o Pacto pela Saúde, divulgado pela Portaria 
n. 399/2006/GM/MS, institui um conjunto de compromissos, expressos em objetivos de 
processos e resultados e elege, como uma de suas prioridades, a Atenção Básica à Saúde que 
visa: 

Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de Atenção 
Básica à Saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS. 

144 A Atenção Básica é, assim, área de atuação prioritária e específica da 
saúde, organizada pela agregação de amplo leque de despesas, constituindo-se em subfunção 
da saúde. 
 
145 Ao mesmo tempo, a Atenção Básica canaliza os recursos do Programa de 
Saúde da Família que se consolida como instrumento de organização e articulação de um 
conjunto de ações e serviços voltados para a promoção da saúde e prevenção das doenças. 

 
146 E para além de constituir-se em programa orçamentário, de duração 
continuada, voltado para o atendimento de demanda da sociedade brasileira, o Programa 
Saúde da Família, a partir do Pacto pela Saúde de 2006, ganha nova e imprescindível função, 
tornando-se a principal estratégia de ordenamento de toda a rede de atenção à saúde do SUS. 

 
147 Nesse sentido, não observar a correta classificação orçamentária da 
Atenção Básica e do PSF representa prejuízo para: 

 

• o planejamento financeiro e operacional do município, mas também do Estado 
e da União; 

• a determinação dos custos das ações e serviços de saúde; 
• os processos decisórios voltados para a eficiência alocativa e técnica do 

provimento da saúde; 
• o dimensionamento das necessidades de financiamento do programa; e 
• o monitoramento, a avaliação e o controle interno e externo do programa. 

 
148 Mas também significa desconhecer a importância estratégica do PSF para: 
 

• o ordenamento do SUS, quanto à organização de toda a sua rede de serviços 
ambulatoriais e hospitalares; 

• a política de composição dos Fundos de Saúde, por blocos de recursos, que 
incentiva financeiramente a adoção do PSF pelos Municípios; 
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• o caráter substitutivo da política de Atenção Básica, pois ao privilegiar as 
ações preventivas aponta para a redução das ações e dos serviços voltados para 
a solução das doenças, foco da Atenção Média e Atenção de Alta 
Complexidade; 

• os reflexos intertemporais dos custos incorridos com a saúde, posto que o 
aumento presente no custo das ações de promoção da saúde e prevenção das 
doenças pode representar, no médio e no longo prazo, a redução dos crescentes 
custos com procedimentos curativos, implicando  na possibilidade de redução 
dos custos totais com a saúde; e 

• a melhora da qualidade da saúde e da vida da população brasileira. 
 
149 Concluindo, esta auditoria propõe seja adotado pelos Gestores de saúde 
municipal o efetivo exercício da gestão financeira associada ao PSF, combinando-o com a 
observância estrita das normas contábeis necessárias ao controle da política pública da saúde 
por todos os níveis de governo.  

4.2. A IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

 

                                   
150 A garantia das condições essenciais para o acesso e o atendimento das 
necessidades da população pressupõe a efetiva implantação das Equipes de Saúde da Família 
pelo município. Para avaliar a existência da implantação das equipes do PSF, procurou-se 
obter os dados e informações acerca da população cadastrada, a composição e o número de 
equipes, buscando com isso conhecer a cobertura populacional do PSF no Estado e sua 
relação com a suficiência de equipes existentes. 

151 Para complementar as informações necessárias à avaliação acerca da 
efetiva implantação das Equipes da Saúde da Família, buscou-se ainda conhecer o número de 
horas disponíveis para o atendimento à população e o cumprimento da jornada de trabalho 
pelas equipes, assim como a estratégia de contratação e manutenção dos profissionais das 
equipes no PSF. 

Figura 2: Foto da Equipe de Saúde PSF, 
Comendador Gomes – MG, 
novembro/2009. 

Foto: TCEMG 
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GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO MINEIRA NÃO ESTÁ COBERTA PELAS EQUIPES DO PSF 

152 O acesso universal e contínuo a serviços de saúde no nível da Atenção 
Básica não está garantido a toda população de Minas.  

153 Em parte significativa dos Municípios a cobertura populacional pelas 
equipes do PSF é inferior a 100%, motivada por problemas relativos às dificuldades de 
atração e fixação de profissionais de saúde, principalmente de médicos, e de atendimento do 
usuário das UBS e da população rural pelas equipes, assim como insuficiência de instalações 
físicas e recursos financeiros, prejudicando assim a assistência à saúde de grande parte da 
população e a garantia do princípio da eqüidade. 

154 O direito à saúde e “ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação” foi uma conquista do povo brasileiro garantida 
pela Constituição Federal de 1988 (art. 196, caput). Nesse sentido, a Portaria n. 648/2006/ 
GM/MS (Cap. I, Item 1) dispõe que “a Atenção Básica tem a Saúde da Família como 
estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde”, tendo como fundamento, dentre outros: 

I – possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 
com território adstrito de forma a permitir o planejamento e a programação 
descentralizada, e em consonância com o princípio da eqüidade. 

155 Com o objetivo de verificar a observância desse fundamento pelos 
Municípios, procedeu-se aos levantamentos acerca da cobertura populacional pelas equipes do 
PSF no Estado, por meio de pesquisa documental, consulta a banco de dados e mediante 
questionário eletrônico dirigido a todos os Gestores municipais de saúde e entrevistas 
aplicadas em 36 Municípios. 

156 Segundo dados do IBGE, em 2009, a população estimada do Estado de 
Minas Gerais era de 20.034.068 habitantes. A população cadastrada pelas equipes de Saúde 
da Família nesse mesmo ano era de 12.543.146, indicando uma cobertura populacional pelo 
PSF de 62,61% no Estado. 

157 O gráfico 4 apresenta a evolução da média anual de cobertura populacional 
pelas equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e da Saúde da Família (ESF) em 
Minas Gerais no período de 2001 a 2010, segundo dados do SIAB/CNES, demonstrando uma 
variação percentual da média de cobertura pelas duas modalidades de equipe de 28,46% e 
40,02%, revelando um crescimento da cobertura populacional no período de 70% e 153%, 
respectivamente. 
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Gráfico 4: Evolução da média de cobertura populacional (%) pelos ACS e ESF 
Minas Gerais – 2001 a jan/2010 

 
Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde – CNES - Elaboração: TCEMG 

158 Não obstante o crescimento da média anual de cobertura populacional do 
PSF no período analisado, a partir do percentual relativo ao mês de janeiro de 2010, de 
66,04%, pode-se estimar uma população descoberta pelo programa de aproximadamente 34% 
do total da população do Estado de Minas Gerais. 

159 Apesar do crescimento no período, a partir de 2002, observa-se uma queda 
significativa da variação percentual anual da cobertura populacional pelas duas modalidades 
de equipe, indicando uma tendência à estabilidade do percentual de cobertura da população 
cadastrada nos últimos anos (tabela 8). 

Tabela 8: Variação (%) da média anual de cobertura populacional do PSF 
Minas Gerais - 2001-2010 

 
Período 

Variação % 

Equipes ACS Equipes Saúde da Família 

 
2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 
2006-2007 
2007-2008 
2008-2009 
2009-2010 

 
7,26 
4,89 
4,37 
2,00 
3,85 
-0,08 
3,00 
1,40 
1,77 

 
11,07 
7,00 
5,13 
2,93 
5,01 
1,23 
3,00 
2,25 
2,21 

Fonte: Gráfico 4. 
Elaboração: TCEMG 
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160 A partir dos resultados obtidos pelas pesquisas realizadas por esta 
auditoria, constatou-se que, dos 36 Gestores entrevistados nos Municípios da amostra, 20 
informaram uma cobertura populacional do PSF inferior a 100%, correspondendo a 56% dos 
Municípios.  

161 Já, relativamente aos resultados do questionário eletrônico, dos 485 
Gestores municipais que participaram 243 informaram uma cobertura inferior a 100%, 
representando 50% dos Municípios respondentes. A média de cobertura desses Municípios é 
de 76%. 

162 O gráfico 5 representa a participação relativa de Municípios segundo o 
intervalo de cobertura populacional do PSF. Dos Municípios que informaram uma cobertura 
inferior a 100% no questionário eletrônico, 11% encontram-se no intervalo de cobertura entre 
zero e 60% da população e 24% entre zero e 80%. 

Gráfico 5 – Participação relativa dos municípios segundo a cobertura 
populacional (%) do PSF – Minas Gerais – 2009 

 
 
Fonte: questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009 - 
Elaboração: TCEMG 

163 A tabela 9 apresenta as principais razões apontadas pelos Gestores 
municipais de saúde para justificar a cobertura populacional inferior a 100% em seus 
Municípios. 
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Tabela 9: Principais razões a justificar cobertura inferior a 100% da população 
 

 
Razões mais relevantes 

 
Gestores (%) 

Entrevista 
in loco 

Questionário 

 
- Dificuldades de atração e fixação de profissionais (médicos) 
- Instalações físicas insuficientes 
- Falta de recursos financeiros 
- Grande extensão territorial/dific. atendimento população rural 
 

 
60% 
50% 
40% 
46% 

 
44% 
36% 
41% 
17% 

 
Fonte: Entrevistas in loco e questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 
2009 - Elaboração: TCEMG 

164 Nas duas pesquisas, as dificuldades de atração e fixação dos profissionais, 
principalmente dos médicos, representaram as razões mais apontadas pelos Gestores. As 
instalações físicas insuficientes, a falta de recursos financeiros e a grande extensão territorial 
que dificulta o atendimento da população rural também foram consideradas razões 
expressivas pelos Gestores para a dificuldade de cobertura de 100% da população. 

165 Apenas 10% dos Gestores entrevistados in loco informaram que parte 
significativa da população tem planos ou seguros privados de saúde, ou que parte da 
população é de baixo risco social ou sanitário não demandando serviços da Saúde da Família.  
No questionário eletrônico, essas razões representaram, respectivamente, 7% e 4% das 
repostas apresentadas, pouco expressivas se comparadas com as demais apontadas para 
justificar a cobertura inferior a 100% da população. 

166 Além de comprometer a eficácia e a efetividade do programa, a limitação 
da cobertura populacional fere princípios que orientam a Atenção Básica como os da 
universalidade, acessibilidade e eqüidade, afetando assim o grau de resolubilidade desse nível 
de atenção à saúde. 

167 Visando a superar os atuais níveis de cobertura populacional pelo PSF 
mineiro, torna-se importante recomendar aos Gestores municipais de saúde a adoção das 
seguintes medidas:  

• identificar as necessidades de recursos financeiros para o PSF e garantir uma alocação 
mais efetiva para as suas ações; 

• implementar políticas de estímulo à atratividade e fixação dos profissionais que 
compõem as equipes de Saúde da Família; 

• prover as unidades de saúde com as instalações necessárias ao trabalho das equipes e 
ao acesso e atendimento da população; 

• promover um planejamento específico para o atendimento da população rural. 
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168 Caso as medidas recomendadas sejam adotadas pelos Gestores municipais 
de saúde, espera-se uma melhoria nas condições necessárias à implementação do PSF nos 
Municípios, com o provimento dos recursos financeiros, humanos e das instalações físicas 
que poderão propiciar o aumento do percentual de cobertura populacional daqueles 
Municípios com cobertura inferior a 100% rumo ao acesso universal e contínuo da população 
a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, tal como concebidos para a Atenção Básica. 

ELEVADA PROPORÇÃO DE HABITANTES POR EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

169 A proporção de habitantes por Equipe de Saúde da Família implantada em 
Minas Gerais encontra-se acima da média e do número máximo de habitantes recomendados 
pelo Ministério da Saúde, considerado elevado para a capacidade de atendimento das equipes 
de grande parte dos Municípios mineiros. Esse fato provoca sobrecarga de trabalho para os 
membros das equipes e o comprometimento da cobertura do PSF, do acolhimento ao cidadão 
e do morador da zona rural, assim como da qualidade do atendimento oferecido pelas equipes. 

170 A composição das equipes de Saúde da Família e os parâmetros relativos 
ao número de habitantes por equipe encontram-se estabelecidos na Portaria 
n.648/2006/GM/MS (cap. II, item 3), que trata da infraestrutura e dos recursos necessários à 
implementação da Estratégia Saúde da Família. 

Itens necessários à implantação das ESF: 

I – Existência de equipe multiprofissional responsável por no máximo 4.000 
habitantes, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes, com jornada de 
trabalho de 40 horas semanais para todos os seus integrantes e composta por, no 
mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e 
Agentes Comunitários de Saúde - ACS; 

II – número de ACS suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um 
máximo de 750 pessoas por ACS e 12 ACS por Equipe de Saúde da Família;  

171 Segundo os dados disponíveis no SIAB/CNES, no período de dez/2001 a 
dez/2009, o número de equipes da Saúde da Família em Minas Gerais apresentou um 
crescimento de 157%, passando de 1.577 equipes em 2001 para 4.053 em 2009 (gráfico 6). 
Esse resultado demonstra uma compatibilidade com o crescimento da cobertura populacional 
de 153% ocorrido no mesmo período, conforme apresentado no item anterior. 
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Gráfico 6 - Evolução do número de equipes de Saúde da Família implantadas 
Minas Gerais (2001-2009) 

 

 
Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES - Elaboração: TCEMG 

172 Todavia, considerando o total da população do Estado de Minas Gerais em 
dezembro de 2009, de 19.852.798 (SIAB/CNES), o número de habitantes por equipe do PSF é 
de 4.898, bem superior à média de 3.000 habitantes recomendada pela Portaria 
n.648/2006/GM/MS, superando também o número máximo admitido de 4.000 habitantes por 
Equipe de Saúde da Família. 

173 Ainda, relativamente à população coberta estimada de 13.644.344 
habitantes em dezembro de 2009 (SIAB/CNES), o número de pessoas por equipe é de 3.225, 
continuando superior à média recomendada, embora inferior ao número máximo admitido 
pela referida Portaria. 

174 Segundo respostas dos Gestores municipais, os 36 Municípios visitados 
possuem 133 equipes de Saúde da Família e os 495 Municípios que participaram do 
questionário eletrônico possuem 2.663 equipes. Assim, considerando a população abrangida 
por esses Municípios e a população cadastrada em dezembro de 2009, constata-se também 
uma proporção elevada de habitantes e de pessoas cadastradas por equipe, conforme 
apresentado na tabela 10. 
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Tabela 10: Proporção de habitantes e da população cadastrada por Equipe de Saúde da 
Família nos Municípios pesquisados – Período: Nov/Dez 2009 
 

 
Municípios 

Habitantes População Cadastrada 
Total Por Equipe Total Por Equipe 

 
Amostra 
Questionário 

 
509.781 

12.889.876 

 
3.833 
4.840 

 
447.819 

7.659.548 

 
3.367 
2.876 

Fonte: Entrevistas in loco e questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 
2009  Elaboração: TCEMG 

175 Nos Municípios da amostra, a proporção da população por equipe é de 
3.833 e da população cadastrada por equipe é de 3.367, ficando nos dois casos superior à 
média recomendada, ainda que inferior ao número máximo admitido.  

176 Já nos Municípios que participaram do questionário eletrônico, o número 
médio de habitantes por equipe, de 4.840 pessoas por equipe, fica superior à média 
recomendada e também ao número máximo de pessoas por equipe admitido pelo MS. A 
proporção de pessoas cadastradas por equipe nesses Municípios é de 2.876, ficando, neste 
caso, inferior à média recomendada.  

177 Aliado aos resultados apresentados, o elevado número de pessoas por 
equipe pode ser constatado também por outros fatores revelados pelas pesquisas realizadas 
por esta auditoria. Nas entrevistas realizadas nos Municípios da amostra, 17% das equipes 
alegaram dificuldades para atender à demanda dos usuários que procuram a UBS.  

178 Na coleta realizada por meio do questionário eletrônico, constatou-se que 
em 76% dos Municípios as equipes de Saúde da Família são itinerantes, atendendo em mais 
de um local numa mesma semana. 

179 Relativamente à composição das equipes do PSF nos Municípios 
pesquisados (tabela 11), os dados informados pelos Gestores municipais de saúde 
demonstram a existência dos profissionais da equipe mínima exigidos pela Portaria 
n.648/2006/GM/MS, exceto nos Municípios da amostra onde para as 133 equipes existem 131 
médicos, indicando a falta desse profissional em duas equipes. 

Tabela 11: Número de profissionais da equipe mínima do PSF e proporção por equipe 
Municípios pesquisados – Nov/Dez 2009  
 

 
Profissional 

Amostra (133 equipes) Questionário (2.663 equipes) 
Número N./Equipe Número N./Equipe 

Médico 
Enfermeiro 
Aux.de Enfermagem 
Téc. Enfermagem 
ACS 

131 
142 
105 

85 
1.025 

0,98 
1,06 
0,79 
0,64 

7,7 

4.622 
3.430 
5.130 
1.612 

16.058 

1,74 
1,29 
1,93 
0,61 
6,03 

Fonte: Entrevistas in loco e questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 
2009  Elaboração: TCEMG 
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180 No caso do auxiliar e técnico de enfermagem, cabe lembrar que a referida 
norma exige um ou outro profissional na equipe. Assim, pela soma das proporções indicadas 
na tabela 11 para os dois profissionais (1,43 e 2,54), constata-se que todas as equipes contam 
com pelo menos um técnico ou auxiliar de enfermagem. 

181 Contudo, as proporções obtidas indicam uma quantidade pouco expressiva 
de profissionais por equipe, fato que pode fortalecer os argumentos apresentados indicando a 
existência de uma elevada proporção de pessoas por equipe. 

182 A pesquisa constatou ainda que 39% dos Gestores entrevistados nos 
Municípios da amostra alegam que os parâmetros máximos de habitantes por equipe definidos 
pelo Ministério da Saúde não são adequados à capacidade de trabalho das equipes. Além 
disso, das equipes que alegam dificuldades para atender à demanda dos usuários que 
procuram a UBS, 67% apontam como principal motivo o elevado número de famílias 
cadastradas. 

183 Buscando outras referências para melhor avaliar a relação número de 
habitantes/equipe, vale mencionar a relação número de habitantes/médico de medicina 
familiar de Portugal e do Canadá. Consta do Plano Nacional de Saúde 2004-2010 de Portugal 
(Anexo 2)  a intenção de alcançar uma meta de 60 médicos de medicina familiar por 100.000 
habitantes em 2010, partindo de uma situação de 54 médicos/100.000 habitantes relativa ao 
ano de 2002. Isso significa sair de uma relação de 1.852, em 2002, para 1.667 habitantes por 
médico de medicina familiar em 2010. 

184 Já no Canadá, o gráfico comparativo da relação número de 
médicos/100.000 habitantes da província de Quebec com a mesma relação do Canadá, por 
categoria médica, demonstra que o número de habitantes por médico de medicina familiar, em 
2006, era de aproximadamente 900 em Quebec e 1000 no Canadá (Anexo 3). 

185 Embora tratar-se de realidades distintas da realidade brasileira, sobretudo 
das condições socioeconômicas da população, as relações aqui apresentadas de Portugal e 
Canadá também revelam uma diferença significativa comparadas ao parâmetro estabelecido 
para as equipes de Saúde da Família pela Portaria n. 648/2006/GM/MS, indicando condições 
de assistência à saúde mais favoráveis à população daqueles países. 

186 Além da sobrecarga de trabalho para os membros das equipes, a elevada 
proporção de pessoas por equipe pode comprometer a cobertura do PSF nos Municípios, o 
acolhimento do cidadão, principalmente do morador da zona rural, e a qualidade do 
atendimento oferecido pelas equipes. 

187 Essa realidade, portanto, indica a necessidade de revisão e redução da 
média recomendada, bem como do número máximo de habitantes por equipe e, também, que 
os Gestores municipais promovam a expansão do número de equipes nos Municípios onde 
houver necessidade. 

188 Com essas medidas, espera-se alcançar uma adequação das diretrizes da 
estratégia Saúde da Família às reais condições de trabalho dos profissionais e a melhoria das 
condições de trabalho das equipes, da qualidade do atendimento ao usuário e o aumento da 
cobertura populacional do PSF no Estado. 
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DESCUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO 

189 Em grande parte dos Municípios mineiros há descumprimento da jornada 
de 40 horas semanais por profissionais das equipes do PSF, sobretudo por médicos, devido à 
flexibilização da carga horária e à falta de fiscalização pelos Gestores e Conselhos Municipais 
de Saúde, sobrecarregando parte dos profissionais e comprometendo o acolhimento do 
usuário, a cobertura populacional e a qualidade do atendimento pelas equipes. 

190 Dentre as responsabilidades dos diversos entes federados em relação à 
estratégia Saúde da Família, a Portaria n. 648/2006/GM/MS (cap. II) atribuiu aos Municípios 
aquela relativa à jornada de trabalho dos profissionais das equipes, nos seguintes termos: 

2.1 Competem às Secretarias Municipais de Saúde (...): 
 
IV – assegurar o cumprimento de horário integral – jornada de 40 horas semanais – 
de todos os profissionais nas equipes de saúde da família, de saúde bucal e de 
agentes comunitários de saúde, com exceção daqueles que devem dedicar ao menos 
32 horas de sua carga horária para atividades na equipe SF e até 8 horas de sua carga 
horária para atividades de residência multiprofissional e/ou de medicina de família e 
de comunidade, ou trabalho em hospitais de pequeno porte, conforme 
regulamentação específica da Política Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte. 

191 A jornada de trabalho semanal dos profissionais do PSF, contratada e 
cumprida, constituiu objeto de pesquisa desta auditoria por meio de entrevistas nos 
Municípios da amostra e questionários eletrônicos. Nas visitas in loco, foram levantadas 
também informações acerca do número de horas disponíveis para o atendimento à população 
por cada profissional da equipe. Os resultados da pesquisa são apresentados na tabela 12 para 
os profissionais da equipe mínima da Saúde da Família. 

Tabela 12 Jornada de trabalho contratada e cumprida pelos profissionais das equipes 
do PSF 
Municípios pesquisados – Nov/Dez 2009 

  Fonte: Gestores municipais de saúde e coordenadores das equipes do PSF / Elaboração: TCEMG 

192 Pelos dados apresentados na tabela 12, constata-se a contratação de 
médicos e auxiliares de enfermagem pelos Municípios da amostra com jornada semanal 

 
 

Profissional 

Amostra Questionário 
Jornada Semanal Atendimen

to à 
população 
(horas dia) 

Jornada Semanal 

Contrata
da 

Cumpri
da Contratada Cumprida 

 
Médico 
Enfermeiro 
Aux. 
Enfermagem 
Téc. Enfermagem 
ACS 

 
39,72 
40,00 
37,73 
40,00 
40,00 

 
34,97 
40,00 
37,73 
39,58 
40,00 

 
6,68 
7,37 
7,44 
7,59 
7,67 

 
39,72 
39,90 
39,40 
39,75 
39,96 

 
37,51 
39,84 
39,39 
39,74 
39,96 
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inferior a 40 horas. Já o cumprimento dessa jornada nesses Municípios é comprovado 
somente para os enfermeiros e ACS. 

193 Para os médicos, constatou-se que em 7 Municípios da amostra (19,44%) 
esse profissional foi contratado com jornada inferior a 40 horas semanais, sendo em 6 
Municípios por 30 horas semanais e em 1 município por 20 horas semanais. Além dessa 
flexibilização da jornada exigida, observa-se na tabela 12 uma flexibilização ainda maior para 
o cumprimento da jornada pelos médicos, de 34,97 horas semanais. 

194 De acordo com os dados do questionário eletrônico, para todos os 
profissionais da equipe mínima existe contratação com jornada de trabalho inferior à exigida, 
resultando também no descumprimento dessa jornada, que ocorre de forma mais expressiva 
por parte dos médicos. Em 22% dos Municípios que participaram dessa pesquisa os Gestores 
informaram o cumprimento de carga horária inferior a 40 horas pelos médicos. 

195 Quanto ao tempo disponível para o atendimento exclusivo da população, 
de acordo com as informações apresentadas pelas 72 equipes entrevistadas, descontado o 
tempo necessário a outras atividades, os profissionais que compõem a equipe mínima 
dispõem de uma média igual ou superior a 7 horas diárias para o atendimento da população, 
em conformidade, portanto, com a exigência de dedicação de “ao menos 32 horas de sua 
carga horária para atividades na equipe SF”. 

196 Contudo, a situação de descumprimento da jornada exigida indica a 
inobservância das Secretarias Municipais de Saúde de sua atribuição de assegurar o 
cumprimento da jornada semanal de 40 horas. Indica também a falta de fiscalização pelos 
Conselhos Municipais de Saúde, comprovada pelos resultados das entrevistas realizadas junto 
a seus membros, quando 39% afirmaram não fiscalizar o cumprimento da carga horária pelos 
profissionais das equipes do PSF. 

197 Outro fator que pode motivar a flexibilização na contratação e 
cumprimento da jornada exigida é a dificuldade de atração e fixação de profissionais de 
saúde, principalmente dos médicos, alegada pelos Gestores municipais de saúde para justificar 
a não cobertura de 100% da população de seus Municípios.  

198 Considerando a proporção elevada de habitantes por equipe, mencionada 
no item anterior, a flexibilização da jornada de trabalho dos profissionais das equipes do PSF 
pela Secretaria Municipal de Saúde compromete ainda mais o acolhimento dos usuários que 
procuram as UBS, afetando assim a cobertura populacional pelo PSF. Além disso, os 
membros das equipes que cumprem a jornada exigida ficam ainda com uma maior sobrecarga 
de trabalho, o que pode comprometer a qualidade do atendimento ao usuário. 

199 Por conseguinte, faz-se necessário este Tribunal determinar a observância 
e cumprimento pelos Gestores municipais de saúde de suas competências de assegurar o 
cumprimento da jornada de 40 horas semanais pelos membros das equipes do PSF, tanto na 
contratação como na fiscalização da carga horária trabalhada. 

200 É necessário também recomendar aos Gestores a adoção de política de 
atração e fixação dos profissionais do PSF e aos Conselhos Municipais de Saúde um maior 
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empenho no sentido de mobilizar a sociedade para uma atuação conjunta na fiscalização da 
jornada de trabalho dos profissionais do PSF.   

201 Com o atendimento das determinações e recomendações deste Tribunal 
pelos Gestores e Conselhos, espera-se sejam alcançados os seguintes benefícios: 

• isonomia da jornada de trabalho contratada e cumprida para todos os membros das 
equipes;  

• aumento do número de horas disponíveis para o acolhimento do usuário;  
• melhoria da qualidade do atendimento realizado;  
• aumento da cobertura populacional do PSF; 
• maior estabilidade, identidade e comprometimento dos profissionais com o PSF; 
• controle social estimulado. 

 
 

VÍNCULOS CONTRATUAIS PRECÁRIOS 

202 Os vínculos contratuais com a maior parte dos profissionais da equipe 
mínima do PSF apresentam precariedades, com a predominância de formas de contratação 
não precedidas de concurso público ou de processo seletivo, motivados por dificuldades 
enfrentadas pelo Gestor municipal como problemas de perfil, atratividade e rotatividade dos 
profissionais, entendimento quanto à forma de contratação, insuficiência de recursos 
financeiros e insegurança acerca da continuidade do PSF. Isto tem gerado questionamentos 
por instituições competentes quanto à legalidade das formas contratuais, assim como 
instabilidade dos profissionais e, conseqüentemente, comprometimento do vínculo com os 
usuários e da implementação das diretrizes da estratégia Saúde da Família. 

203 A responsabilidade pela seleção e contratação dos profissionais do PSF 
fica a cargo das Secretarias Municipais de Saúde conforme disposto na Portaria 
n.648/2006/GM/MS (inciso IV, item 2.1, cap. I): 

2.1 compete às Secretarias Municipais de Saúde: 
(...) 
VI – selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes 
multiprofissionais de Atenção Básica, inclusive os da Saúde da Família, em 
conformidade com a legislação vigente. 

204 Em se tratando de ação continuada de caráter permanente incorporada pela 
Atenção Básica, nível de atenção à saúde sob a responsabilidade da administração pública 
municipal, para a seleção e a contratação dos profissionais da Saúde da Família deve ser 
observada a exigência constitucional relativa à realização de concurso público e de processo 
seletivo. Portanto, para a análise dos resultados obtidos pela presente auditoria, torna-se 
indispensável conhecer os limites impostos às formas contratuais dos profissionais das 
equipes do PSF, conforme fundamentos apresentados em seguida. 

205 Relativamente ao concurso público, cabe destacar o disposto no inciso II 
do art. 37 da Constituição Federal de 1988: 
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(...) 
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

206 Ainda, quanto ao cargo em comissão, o art. 37 estabelece as condições a 
ele impostas, devendo também ser aqui destacado por afetar a análise dos resultados obtidos: 

V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.  

207 Pelo disposto nos referidos artigos, depreende-se que os profissionais das 
equipes da Saúde da Família somente podem ser investidos em seus cargos nas 
administrações públicas municipais mediante concurso público, não cabendo a eles ocupar 
cargo em comissão quando em exercício de sua função como membro de equipe 
multiprofissional do PSF. 

208 Outra forma de contratação prevista no art. 37 da Constituição Federal 
poderá ocorrer nos termos do disposto no inciso IX: “a lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público; (...)”. Essa condição também não se aplica aos membros das equipes da 
Saúde da Família regularmente implantadas pelo município. 

209 O impedimento da contratação de servidor público sem a prévia aprovação 
em concurso público foi sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST: 

Súmula 363: 
A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II, e § 2º, 
somente conferindo-lhe direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em 
relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário 
mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. 

210 Contudo, a admissão dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS pelos 
Gestores do SUS mediante o processo seletivo público corresponde a uma nova forma de 
seleção incorporada pela Emenda Constitucional n. 51, de 2006, que incluiu os §§ 4º, 5º e 6º 
ao art. 198 da Constituição Federal: 

(...) 

§ 4º Os Gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo 
seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e 
requisitos específicos para sua atuação. 

 § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades 
de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. 
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 § 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da 
constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente 
comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo 
em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu 
exercício. 

211 O regime jurídico e a regulamentação das atividades do Agente 
Comunitário de Saúde encontram-se estabelecidos na Lei Federal n.11.350/2006:  

(...) 

Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde (...), submetem-se ao regime jurídico 
estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, salvo se, no caso dos 
Estados, do Distrito Federal, lei local dispuser de forma diversa. 

Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde (...) deverá ser precedida 
de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o 
exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

(...) 

Art. 14 O Gestor local do SUS responsável pela contratação dos profissionais de que 
trata esta Lei disporá sobre a criação dos cargos ou empregos públicos e demais 
aspectos inerentes à atividade, observadas as especificidades locais. 

(...) 

Art. 16 Fica vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes 
comunitários de Saúde (...), salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos, na 
forma da lei aplicável. 

212 Todavia, em se tratando de tema sujeito a constantes discussões jurídicas, 
torna-se oportuno apresentar o recente entendimento manifestado em parecer pela 
Procuradora do Ministério Público junto a este Tribunal, Maria Cecília Mendes Borges (2010, 
p. 212) questionando a constitucionalidade da EC n. 51 e da Lei n. 11.350/2006 que amparam 
a contratação dos ACS mediante processo seletivo público: 

                                    (...) 

Assim, tendo em vista que os empregados públicos também devem se submeter à 
prévia aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e complexidade do emprego, na forma prevista em lei, conforme 
inciso II do art. 37 da CF/88, com a redação dada pela EC 19/98, tanto para 
ingressarem nas entidades com personalidade jurídica de direito privado quanto nas 
de direito público, os ACS e os ACE devem ser contratados mediante prévio 
concurso público, e não mediante processo seletivo diverso. 

As normas em questão — tanto da lei quanto da emenda constitucional — são 
inconstitucionais, na medida em que ferem a previsão expressa do inciso II do art. 
37 da CF/88, que condiciona a investidura em cargo e emprego público à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 
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A distorção é tão grande que, se for fazer um paralelo com o ordenamento existente, 
pode-se comparar que até mesmo nas empresas estatais, com personalidade jurídica 
de direito privado, a regra é a obrigatoriedade de concurso público para provimento 
de seus empregados públicos. Com muito mais razão para a contratação de 
empregados para compor os quadros da Administração direta, autárquica e 
fundacional, nas quais as características do regime jurídico administrativo estão 
muito mais evidentes. 

A obrigatoriedade do concurso público decorre do princípio da igualdade, cuja 
observância atende ao fim de propiciar a escolha do candidato mais capacitado pela 
Administração Pública, sendo que o respeito à igualdade pela Administração Pública 
é também uma determinação do princípio da moralidade. Assim, a emenda 
constitucional não poderia privilegiar as categorias de ACS e ACE, dispensando-as 
da obrigação inerente a todas as demais categorias profissionais, de submissão a 
concurso público, pelo que a EC e sua lei regulamentadora são inconstitucionais. 

Assim, as disposições da EC 51/06 e de sua lei regulamentadora no que toca à 
dispensa do concurso público devem ser afastadas, mediante sua declaração de 
inconstitucionalidade, sendo o concurso público a forma constitucional adequada de 
prover os profissionais integrantes dos programas de saúde preventiva, empregados 
públicos celetistas, tendo em vista a natureza de suas funções e o regime jurídico 
aplicável, na forma do Enunciado 347 das Súmulas/STF. 

213 Diante do exposto, não obstante as discussões jurídicas existentes, para a 
análise dos resultados obtidos pela presente auditoria, além da exigência constitucional acerca 
do concurso público para a investidura dos membros das equipes da Saúde da Família em 
seus cargos, foram observados também os dispositivos legais aplicáveis às contratações dos 
ACS precedidas de processo seletivo público. 

214 Os resultados das pesquisas realizadas por esta auditoria, relativos aos 
vínculos nas relações contratuais dos profissionais das equipes do PSF, obtidos por meio do 
questionário eletrônico e das entrevistas realizadas nos Municípios da amostra, encontram-se 
apresentados nas tabelas 13, 14 e 15 que contemplam apenas os profissionais da equipe 
mínima da Saúde da Família. 

215 Para os médicos e enfermeiros das equipes, 466 Gestores municipais 
apresentaram informações no questionário eletrônico relativas aos vínculos contratuais desses 
profissionais com as secretarias municipais de saúde. O número de Gestores que apresentaram 
informações para os auxiliares e técnicos de enfermagem foram, respectivamente, 269 e 326, 
inferiores aos dos demais profissionais vez que as equipes podem possuir auxiliar ou técnico 
de enfermagem. Já para os ACS, 455 Gestores informaram sobre seus vínculos contratuais 
(tabela 13).  
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Tabela 13: Número de Municípios e participação relativa (%) por tipo de vínculo 
contratual dos profissionais do PSF Municípios questionário eletrônico (MG) – Nov/Dez 
2009 
 

 
Vínculo 

Médico Enfermeiro Auxiliar de 
Enfermagem 

Técnico de 
Enfermagem 

ACS 

N. % N. % N. % N. % N. % 
 
a - Serv. público efetivo estatutário 
b - Trabalhador empregado CLT (prazo indet.) 
c - S. Púb. ñ efet. e contr. temp. excep. Int. pub. 
d - Trabalhador empregado CLT (prazo deter.) 
e - Trabalhador temporário (terceirização) 
f - Autônomos (pes. física) contr. prest. serv. 
g - Autônomos (pes. juríd.) contr. prest. serv. 
h - Bolsa 
i - Contrato verbal 
j - Processo seletivo 
k - Dois tipos de vínculos 
 

 
36 
30 

214 
41 

7 
56 
23 

- 
- 

29 
30 

 
7,7 
6,4 

45,9 
8,8 
1,5 

12,0 
4,9 

- 
- 

6,2 
6,4 

 

 
74 
31 

204 
39 

3 
43 

9 
- 
- 

29 
34 

 

 
15,9 

6,7 
43,8 

8,4 
0,6 
9,2 
1,9 

- 
- 

6,2 
7,3 

 
104 
13 
72 
18 

2 
12 

1 
- 
1 

12 
34 

 

 
38,2 

4,8 
26,5 

6,6 
0,7 
4,5 
0,4 

- 
0,4 
4,5 

12,6 
 

 
94 
21 

121 
20 

1 
16 

- 
- 
- 

20 
33 

 
28,8 

6,4 
37,1 

6,1 
0,3 
4,9 

- 
- 
- 

6,1 
10,1 

 
63 
34 

202 
41 

2 
23 

1 
- 
- 

46 
43 

 
13,8 

7,5 
44,4 

9,0 
0,4 
5,1 
0,2 

- 
- 

10,1 
9,5 

Total 466 100 466 100 269 100 326 100 455 100 
Fonte: Questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009 
Elaboração: TCEMG 
 

216 Ressalta-se ainda que, para uma média de 9% dos Municípios que 
participaram do questionário eletrônico, os Gestores informaram a existência de dois vínculos 
contratuais (letra K, tabela 13). Nessa situação, encontra-se uma média de 41% dos 
profissionais das equipes mínimas desses Municípios (tabela 14, k), fato que comprometeu a 
análise dos resultados apresentados para os diversos vínculos discriminados. 

217 Contudo, apesar dessa limitação, os resultados apresentados demonstram a 
existência de precariedade nas relações contratuais com todos os profissionais da equipe 
mínima, revelando a existência de diversos vínculos além daqueles discriminados nas letras a 
e b, únicos casos em que o ingresso na administração pública deve ser precedido de concurso 
público.  

Tabela 14: Número de profissionais do PSF e participação relativa (%) por tipo de 
vínculo contratual - Municípios questionário eletrônico (MG) - Nov/Dez 2009 
 

 
Vínculo Médico Enfermeiro 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Técnico de 
Enfermagem ACS 

N. % N. % N. % N. % N. % 
 
a - Serv. público efetivo estatutário 
b - Trabalhador empregado CLT (prazo indet.) 
c - S. Púb. ñ efet. e contr. temp. excep. Int. pub. 
d - Trabalhador empregado CLT (prazo deter.) 
e - Trabalhador temporário (terceirização) 
f - Autônomos (pes. física) contr. prest. serv. 
g - Autônomos (pes. juríd.) contr. prest. serv. 
h - Bolsa 
i - Contrato verbal 
j - Processo seletivo 
k - Dois tipos de vínculos 
 

 
124 
182 
797 
251 
19 

214 
80 

- 
- 

124 
2.768 

 
2,7 
4,0 

17,5 
5,5 
0,4 
4,7 
1,8 

- 
- 

2,7 
60,7 

 

 
370 
194 
794 
184 
11 

177 
25 

- 
- 

129 
1.481 

 
11,0 

5,8 
23,6 

5,5 
0,3 
5,3 
0,7 

- 
- 

3,8 
44,0 

 
499 
188 
377 
135 

5 
76 

1 
- 
2 

70 
3.733 

 
9,8 
3,7 
7,4 
2,7 
0,1 
1,5 

- 
- 
- 

1,4 
73,4 

 

 
350 
74 

466 
126 

4 
89 

- 
- 
- 

103 
358 

 
22,3 

4,7 
29,7 

8,0 
0,3 
5,7 

- 
- 
- 

6,6 
22,8 

 
1.314 
1.114 
5.749 
1.599 

41 
3.176 

6 
- 
- 

1.656 
941 

 
8,4 
7,1 

36,9 
10,3 

0,3 
20,4 

- 
- 
- 

10,6 
6,0 

Total 4.559 100 3.365 100 5.086 100 1.570 100 15.596 100 
Fonte: Questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009 
Elaboração: TCEMG 
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218 Revelam ainda uma grande proporção de profissionais com relações 
contratuais temporárias, visto que, excetuando as formas discriminadas nas letras a, b e j, os 
demais vínculos estão condicionados a prazos determinados. Essa proporção de profissionais 
com relações contratuais temporárias pode ser bem mais expressiva, se acrescentados os 
resultados relativos a dois tipos de vínculos (letra k), dado o impedimento constitucional de 
acúmulo de dois cargos para servidores públicos. 

219 Além disso, observa-se um número expressivo de profissionais investidos 
em seus cargos mediante processo seletivo, forma de seleção admitida apenas para os ACS. 
 
220 Já os resultados apresentados na tabela 15, obtidos por meio das 
entrevistas com os Gestores dos Municípios da amostra, permitem uma análise mais 
representativa da realidade acerca dos vínculos contratuais dos profissionais do PSF com as 
Secretarias Municipais de Saúde do Estado. Isto porque, além de decorrerem de uma amostra 
estatística probabilística, apresentam informações para todos os vínculos discriminados, sem a 
omissão para casos de dois vínculos, apontados nas tabelas anteriores. 
 

Tabela 15: Número de profissionais do PSF e participação relativa (%) por tipo vínculo 
Municípios da amostra (MG) - Nov/Dez 2009 
 

 
Vínculo Médico Enfermeiro Auxiliar de 

Enfermagem 
Técnico de 

Enfermagem ACS 

N. % N. % N. % N. % N. % 
 
a - Serv. público efetivo estatutário 
b - Trabalhador empregado CLT (prazo indet.) 
c - S. Púb. ñ efet. e contr. temp. excep. Int. pub. 
d - Trabalhador empregado CLT (prazo deter.) 
e - Trabalhador temporário (terceirização) 
f - Autônomos (pes. física) contr. prest. serv. 
g - Autônomos (pes. juríd.) contr. prest. serv. 
h - Bolsa 
i - Contrato verbal 
j - Processo seletivo 
 

 
6 
- 

45 
43 

3 
31 

3 
- 
- 
- 
 

 
4,58 

- 
34,35 
32,82 
2,29 

23,66 
2,29 

- 
- 
- 
 

 
22 

- 
44 
43 

3 
22 

3 
- 
- 
5 
 

 
15,49 

- 
30,99 
30,28 
2,11 

15,49 
2,11 

- 
- 

3,52 
 

 
33 

- 
36 
27 

- 
2 
- 
- 
- 
5 
 

 
32,04 

- 
34,95 
26,21 

- 
1,94 

- 
- 
- 

4,85 

 
29 

- 
29 
13 

- 
14 

- 
- 
- 
- 
 

 
34,12 

- 
34,12 
15,29 

- 
16,47 

- 
- 
- 
- 
 

 
198 

- 
364 
316 
30 

6 
- 
- 
- 

111 
 

 
19,32 

- 
35,51 
30,83 
2,93 
0,59 

- 
- 
- 

10,83 

Total 131 100 142 100 103 100 85 100 1.025 100 
Fonte: Questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009 
Elaboração: TCEMG 

221 Assim, a partir das tabelas 14 e 15, foi elaborada a tabela 16 que apresenta 
uma maior aproximação dos resultados obtidos por meio das duas pesquisas, quais sejam: 
questionário eletrônico e entrevistas nos Municípios da amostra. Para tanto, foram construídas 
duas colunas na tabela 16, representando as duas pesquisas: uma contendo a soma dos 
percentuais referentes aos vínculos discriminados nas letras a, b, e j, decorrentes de concurso 
público ou de processo seletivo público (ACS) e a outra coluna contendo a soma dos vínculos 
discriminados nas letras c, d, e, f, g, h, i, decorrentes de outras formas contratuais, acrescidos 
também os percentuais da letra j, exceto para os ACS. Ainda, para o questionário eletrônico, 
construiu-se a terceira coluna somando-se os resultados da segunda coluna com os percentuais 
da letra k. 
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Tabela 16: Comparativo entre as proporções de profissionais da equipe mínima do PSF, 
segundo os vínculos com as secretarias municipais de saúde participantes das pesquisas 
– Nov/Dez 2009  
 

 
Profissional 

Questionário Eletrônico (%) Amostra (%) 
a, b 
e j¹ 

c, d, e, f, g, 
h, i, j² 

c, d, e, f, g, h, 
i, j² k 

a, b e j¹ c, d, e, f, g, h, i, 
j² 

 
Médico 
Enfermeiro 
Aux. de Enfermagem 
Téc. de Enfermagem 
ACS 

 
6,7 

16,8 
13,5 
27,0 
26,1 

 
32,6 
39,2 
13,1 
50,3 
67,9 

 
93,3 
83,2 
86,5 
73,1 
73,9 

 
4,6 

15,5 
32,0 
34,1 
30,1 

 
95,4 
84,5 
68,0 
65,9 
69,9 

Fonte: Entrevistas in loco e questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 
2009  Elaboração: TCEMG 
¹ considerados nesta coluna somente para os ACS. 
² considerados nesta coluna somente para os médicos, enfermeiros, aux. de enfermagem e téc. de enfermagem. 

222 Os resultados apresentados na tabela 16 evidenciam uma grande 
precariedade das relações contratuais entre os profissionais do PSF e as secretarias municipais 
de saúde do Estado de Minas Gerais. Os profissionais com vínculos decorrentes de concurso 
público ou de processo seletivo, estatutários e celetistas, representam as menores proporções 
reveladas pelas duas pesquisas, destacando-se os percentuais relativos aos médicos, de 6,7% e 
4,6%, respectivamente. 

223 Os demais profissionais com vínculos estáveis no PSF, embora em maior 
proporção comparada aos médicos, também apresentam menores proporções diante daqueles 
com contratos temporários, com os seguintes resultados nas duas pesquisas, respectivamente: 
enfermeiros 16,8% e 15,5%, auxiliar de enfermagem 13,5% e 32%, técnico de enfermagem 
27% e 34% e ACS 26,1% e 30,1%. Somente os resultados relativos aos auxiliares de 
enfermagem apresentaram uma maior discrepância nas duas pesquisas, ficando consistentes 
os demais resultados dada a margem de erro da amostra, de 7,5%. 

224 Por conseguinte, as pesquisas revelaram que as relações contratuais da 
maior parte dos profissionais das equipes são decorrentes de vínculos contratuais instáveis, 
com prazo determinado, conforme percentuais apresentados na tabela 16, variando de 73,1% a 
93,3% nos Municípios do questionário eletrônico e de 65,9% a 95,4% nos da amostra.  

225 As manifestações dos Gestores relativas aos questionamentos pelos órgãos 
competentes acerca da legalidade das contratações apontaram como principais causas da 
precariedade contratual: a falta de clareza quanto à forma de contratação, a insegurança 
quanto à continuidade do PSF, a insuficiência de recursos financeiros, a falta de profissionais 
com perfil para atuar no PSF, a falta de atratividade para os profissionais e a rotatividade, 
principalmente dos médicos. 

226 Como conseqüência desse quadro pode-se apontar a grande incidência de 
questionamentos acerca da legalidade pelos órgãos competentes. Dos 422 Gestores que 
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responderam no questionário eletrônico acerca da existência de questionamento quanto à 
legalidade na forma de contratação dos profissionais do PSF, 100 Gestores (23,7%) 
informaram existir questionamento. Nas entrevistas in loco, as respostas positivas 
corresponderam a 54% dos Gestores dos 36 Municípios visitados. Os questionamentos pelos 
Ministérios Públicos Estaduais e Federal predominam sobre os dos demais órgãos, sendo que 
70% ocorreram nos Municípios de até 50.000 habitantes. 

227 Além disso, essa precariedade pode provocar uma instabilidade e 
rotatividade dos profissionais que atuam no PSF, acarretando um comprometimento do 
vínculo entre o profissional e o usuário e, conseqüentemente, da implementação das diretrizes 
e alcance dos objetivos do PSF, afetando a resolubilidade da Atenção Básica nos Municípios. 

228 A instabilidade e rotatividade dos profissionais provocada pelas formas 
contratuais precárias, assim como os possíveis prejuízos ao PSF decorrentes dessa situação, 
encontram respaldo em conclusões expressas no 1º Censo de Recursos Humanos da Atenção 
Primária do Estado de Minas Gerais, realizado em 2006 pelo Observatório de Recursos 
Humanos em Saúde/SES/UFMG (p. 97): 

(...) 

A partir dos resultados do Censo é possível observar a relação que o vínculo 
trabalhista tem com o tempo de trabalho dos profissionais no município, sendo que a 
tendência observada nesta relação não apresenta grandes variações quando se 
considera o modo de atuação. Os profissionais com vínculo contrato administrativo 
e CLT, para todos os modelos de APS, apresentam tempo de trabalho inferior 
àqueles com vínculo estatutário, tanto para o ensino superior quanto para o ensino 
médio e fundamental. 

No modelo convencional, a disparidade entre o tempo de trabalho de profissionais 
contratados e estatutários é menor em relação ao PSF/PACS, porém ainda é 
observada, sendo que os profissionais deste modo de atuação e do modo apoio à 
equipe de PSF possuem maior tempo de trabalho, de forma geral, quando 
comparados ao PSF/PACS. 

Para os profissionais de apoio à equipe de PSF, o tempo de trabalho no município é 
ainda superior, sendo observada, inclusive uma concentração de profissionais com 
vínculo CLT na faixa de tempo de mais de dez anos, ao contrário do que ocorre nos 
outros modos. 

Este aspecto é importante para o entendimento da realidade do PSF em Minas 
Gerais. À medida que se tem um movimento de implementação do PSF como forma 
prioritária de organização da APS, seus princípios ordenadores devem ser seguidos. 

É nesta via que o tempo de trabalho no município gera a reflexão de que a 
mobilidade ou rotatividade tende a não favorecer o programa, uma vez que o 
princípio da longitudinalidade pode ser reconhecido como uma relação 
necessariamente mais estreita entre usuário e profissional que é construída ao longo 
do tempo. Por isso, a substituição prematura do profissional torna-se um entrave 
neste processo. 

229 A diversidade de formas contratuais no PSF pode também constituir um 
dos fatores responsáveis pela marcante diferenciação de remuneração dos membros das 
equipes, revelada nas respostas apresentadas pelos Gestores municipais de saúde no 
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questionário eletrônico. Ressalte-se a diferença entre a remuneração dos médicos e dos 
enfermeiros, categorias de nível superior. Os dados levantados e apresentados por porte 
populacional dos municípios indicam que, em média, 94% dos médicos contam com 
remuneração superior a R$ 4.000,00 e que, excetuando os municípios com mais de 500.000 
habitantes, mais de 70% tem remuneração acima de R$ 5.000,00 (apêndice 04). Embora 
também de nível superior, a remuneração de 86% dos enfermeiros fica entre R$ 1.000,00 e 
R$3.000,00. Já os técnicos de enfermagem e ACS, profissionais de nível fundamental e 
médio, têm remuneração, predominantemente, de até R$ 1.000,00.  

230 Sob pena de comprometer a eficácia e a efetividade do PSF, esse quadro 
remuneratório impõe aos Gestores de saúde grandes desafios, valendo, nesse sentido, 
mencionar parte da conclusão expressa no referido Censo (pág. 96):  

(...) alguns desafios se apresentam para pensar práticas de remuneração na APS. 
Diante de formas tão diferenciadas de remuneração, em função de fatores diversos 
(por exemplo, formas de contratação dos profissionais), parece ainda não ser 
possível configurar uma política que unifique os diferentes critérios utilizados para a 
remuneração das várias categorias profissionais. (...) 

231 Pelo exposto, a diversidade de formas contratuais dos profissionais do PSF 
constatada por esta auditoria, também objeto de estudo de outras pesquisas como as do 
referido Censo, revela a necessidade da adoção de estratégias de contratação pelos Gestores 
dos Municípios mineiros compatíveis com os princípios da estratégia Saúde da Família, de 
forma a possibilitar o desenvolvimento das “relações de vínculo e responsabilização entre as 
equipes e a população adstrita garantindo a continuidade das ações de saúde e 
longitudinalidade do cuidado” (cap. 1, Item 1, II da Portaria n. 648/2006/GM/MS  ).  

232 Finalmente, no tocante à implantação das Equipes de Saúde da Família, as 
análises apresentadas neste item do relatório evidenciaram diversos problemas afetos às 
gestões locais do PSF em Minas, quais sejam: 

• cobertura populacional do PSF inferior a 100% por aproximadamente 50% dos 
Municípios pesquisados; 

• elevada proporção de habitantes por equipe, revelando a necessidade de investimentos 
visando à expansão do número de equipes, proporcional ao déficit de cobertura de 
cada município; 

• flexibilização pelos Gestores municipais na contratação e cumprimento da jornada de 
40 horas semanais pelos profissionais do PSF; 

• precariedade nas relações contratuais entre grande parte das secretarias municipais de 
saúde e os profissionais das equipes do PSF. 

233 Por conseguinte, essas constatações permitem concluir que as equipes de 
Saúde da Família não se encontram efetivamente implantadas e, portanto, as condições 
essenciais para o acesso e o atendimento das necessidades das populações locais não estão 
garantidas em grande parte dos Municípios mineiros. 
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4.3. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UBS 
 

234 A estrutura física da UBS deve ser facilitadora da mudança das práticas em 
saúde das equipes de Saúde da Família visando à estruturação e ao fortalecimento do 
Programa Saúde da Família, garantindo o acesso e o atendimento das necessidades da 
população adscrita.  Deve, ainda, ser compatível tanto com a pró-atividade da ESF em seu 
trabalho na comunidade quanto com o imperativo de acolher as demandas espontâneas, dando 
respostas às necessidades de saúde da população de sua área de abrangência e garantindo a 
continuidade dos cuidados na comunidade e nos domicílios, quando necessário. 

235 Dentre as responsabilidades gerais do Município, definidas no Pacto pela 
Gestão do SUS, está o dever de garantir a estrutura física necessária para Atenção Básica, de 
acordo com as normas técnicas vigentes. A Portaria n. 648/2006/GM/MS, cap. II, item 2.1, 
atribui às secretarias municipais de saúde as seguintes competências: 

III - garantir infraestrutura necessária ao funcionamento das equipes de Saúde da 
Família, de Saúde Bucal e das unidades básicas de referência dos Agentes 
Comunitários de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos 
suficientes para o conjunto de ações propostas; 

 
236 O item 3, subitem III, alíneas a, b e c do mesmo capítulo elenca os itens 
necessários à implantação das Equipes de Saúde da Família, no que se refere à infraestrutura:  

 
III - existência de Unidade Básica de Saúde inscrita no Cadastro Geral de 
Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, dentro da área para o 
atendimento das Equipes de Saúde da Família que possua minimamente: 
a) consultório médico e de enfermagem para a Equipe de Saúde da Família, de 
acordo com as necessidades de desenvolvimento do conjunto de ações de sua 
competência; 
b) área/sala de recepção, local para arquivos e registros, uma sala de cuidados 
básicos de enfermagem, uma sala de vacina e sanitários, por unidade; 
c) equipamentos e materiais adequados ao elenco de ações programadas, de forma a 
garantir a resolutividade da Atenção Básica à saúde. 

  
237 A Secretaria de Atenção à Saúde, por meio do Departamento de Atenção 
Básica/MS, publicou, em 2006, o Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de 
Saúde/Saúde da Família, com o intuito de orientar profissionais e Gestores municipais de 
saúde no planejamento, programação e elaboração de projetos para reforma, ampliação, 
construção ou na escolha de imóveis para aluguéis de estabelecimentos ambulatoriais para as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) em que existam Equipes de Saúde da Família. 
 
238 Esse Manual contém instruções acerca da estrutura de Unidade Básica de 
Saúde de acordo com o número de equipes implantadas e a cobertura populacional e, ainda, 
apresenta sugestões de equipamentos e mobiliários necessários ao funcionamento da UBS. 
 
239 O referido manual segue os princípios da Resolução da Diretoria 
Colegiada – RDC 50/ANVISA/fevereiro/2002, que dispõe sobre a Regulamentação técnica 
para planejamento, programação e avaliação de projetos físicos de Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde (EAS) e descreve como primeiro nível de atendimento “os 
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Estabelecimentos de Atendimento Eletivo de Promoção e Assistência à Saúde em Regime 
Ambulatorial e de Hospital Dia”. 
 
240 A Secretaria de Estado da Saúde, tendo em vista a precariedade da 
infraestrutura física dos estabelecimentos de saúde observada nos Municípios mineiros e com 
base nas normas legais vigentes, especificamente na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 
n.50, da ANVISA, editou a Resolução n. 604 da SES, de 19 de novembro de 2004, que trata 
da estrutura física e equipamentos mínimos para as Unidades Básicas de Saúde- UBS no 
Estado de Minas Gerais. 

241 Em março de 2005, com o intuito de aumentar a cobertura do PSF, o 
Governo do Estado, por meio da Resolução n. 661 da SES, instituiu o incentivo financeiro de 
caráter suplementar, destinado aos Municípios mineiros, para custeio das ações e serviços de 
Atenção Primária à Saúde inerentes ao Programa Saúde em Casa. 

242 O apoio financeiro deve ser investido na melhoria da qualidade dos 
serviços de Atenção Primária e destinado, principalmente, para qualificação de pessoal, 
compra de equipamentos, obras e materiais de consumo. 

243 Vale ressaltar que a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Resolução 
n. 760/2005 da SES, instituiu, no âmbito do Programa Saúde em Casa para os Municípios 
com população inferior a 100.000 habitantes, dentre outros requisitos, o incentivo para a 
melhoria da infraestrutura e qualidade do Sistema de Atenção Primária à Saúde no valor de 
até R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) por município contemplado a ser utilizado em 
projetos de reforma física ou construção das UBS e na compra de equipamentos até o limite 
de 10% do incentivo repassado. 

244 Em 2007, a Resolução n. 1.237 da SES, instituiu o incentivo financeiro 
para a melhoria da infraestrutura da Atenção Básica para os Municípios com população acima 
de 100.00 mil habitantes. 

245 Com o objetivo de verificar a existência de condições mínimas de 
funcionamento das UBS, procurou-se obter informações acerca da estrutura física das 
unidades de saúde e, ainda, sobre a disponibilidade e condições de uso dos materiais e 
equipamentos, tendo como referência itens sugeridos no Manual de Estrutura Física do 
Ministério da Saúde e na Resolução n. 604/2004 da SES.   
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UBS FUNCIONANDO DE FORMA PRECÁRIA  

 

246 Conforme estudo realizado pela Secretaria de Estado da Saúde apresentado 
no documento “Construindo ou Reformando as Unidades Básicas de Saúde” de 2004, “com a 
implantação do PSF, em 1994, houve expansão muito grande e rápida da rede ambulatorial 
nos Municípios mineiros, sem que houvesse preocupação com a definição dos espaços físicos 
necessários à prestação das atividades de promoção, prevenção e mesmo das assistenciais”.  

247 Ainda de acordo com esse estudo, grande parte dos Municípios mineiros 
ainda aluga casas e faz algumas adaptações, mas são insuficientes para atender às ações a 
serem realizadas a partir da mudança do modelo assistencial. 

248 Na observação direta das condições físicas que garantam o efetivo 
atendimento das necessidades da população dentro dos princípios e diretrizes estabelecidos 
para a Atenção Básica e o PSF, verificou-se que um número significativo de UBS está 
estruturado em locais adaptados e com infraestrutura deficiente.  

249 Para corroborar esse entendimento, por intermédio das respostas 
produzidas no questionário eletrônico, com relação à propriedade dos locais de 
funcionamento das UBS, constatou-se que 33,36% dos imóveis são cedidos ou alugados 
(tabela 17). Esses locais não foram concebidos especificamente para as atividades do PSF, o 
que pode estar contribuindo para as deficiências dessas Unidades. 

 

 

 

Figura 3: fotos das Unidades Básicas de Saúde de Franciscópolis - MG e de 
Felizburgo - MG, novembro/2009 

Fonte: foto tirada por técnico do TCEMG 
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Tabela 17: Quantidade de UBS segundo a origem da propriedade: Municípios 
do questionário eletrônico – Nov/Dez 2009 
 

Propriedade Quantidade Percentual (%) 
próprias 1.879 67,54 
cedidas por órgão público  181 6,51 
cedidas por particular  78 2,8 
alugadas  669 24,05 
Total  2.807 100 
Fonte: Questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009 
Elaboração: TCEMG 
 

250 Essas deficiências podem ser confirmadas também por parte significativa 
de Gestores municipais: 50% dos Gestores entrevistados e 36% que responderam o 
questionário eletrônico apontaram a precariedade da estrutura física como uma das principais 
alegações para a ausência de cumprimento da meta de cobertura populacional de 100%, o que 
compromete o princípio da universalidade e integralidade, conforme já delineado neste 
relatório. 

251 Ressalta-se que a verificação do atendimento da estrutura física aos 
parâmetros estabelecidos e à perspectiva de adequar a ambiência ao novo modelo de 
assistência preconizado para o PSF teve como principal referência as avaliações dos Gestores. 
O objetivo desta auditoria não se vinculava à aferição dos critérios estabelecidos nas normas e 
nos manuais afins. 

252 Importa salientar que a verificação nuclear desta investigação não se 
encontra na possibilidade de os Municípios adaptarem suas UBS, o que é permitido, de 
acordo com o Manual de Estrutura Física mencionado, mas sim na revelação de que tais 
adaptações estão provocando o comprometimento da definição de questões estruturais ligadas 
à adequação dos espaços à realidade local. 

253 As prováveis causas dessas impropriedades são: a insuficiência de recursos 
financeiros, apesar dos recursos do Programa Saúde em Casa, repassados pela Secretaria de 
Estado da Saúde; a ausência de gestão municipal que instrumentalize a ênfase na Atenção 
Básica; a ausência de planejamento como instrumento que estabeleça as necessidades do 
programa, demonstradas neste relatório. 

254 A limitação na estruturação dos espaços pode implicar o 
comprometimento das condições de trabalho e, portanto, do atendimento aos usuários. 

255 Com o objetivo de converter o modelo tradicional para o da produção de 
saúde, torna-se imperativo que Gestores municipais de saúde adotem medidas que projetem 
espaços físicos compatíveis com as atividades realizadas no âmbito do PSF de forma a 
promover uma nova concepção da saúde, na qual os profissionais de saúde tenham condições 
adequadas de trabalho e o usuário tenha um atendimento que promova a qualidade de vida.  
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UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS SEM EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO 

ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E ÀS ATIVIDADES DA EQUIPE. 

256 As Resoluções n. 760/2005 e n. 1.237/2007 da SES que instituíram 
incentivos para a melhoria da infraestrutura das UBS determinaram que 10% dos recursos 
repassados ao município deveriam ser utilizados na compra de equipamentos, visando a 
melhoria do atendimento no âmbito do Programa Saúde em Casa. 

257 Na análise das condições de funcionamento das UBS devem ser 
verificadas a disponibilidade e as condições de uso dos materiais e equipamentos, tendo como 
referência itens sugeridos no Manual elaborado pelo Ministério da Saúde e na Resolução 
n.604/2004 da SES e levando-se em consideração as áreas estratégicas de atuação das Equipes 
Saúde da Família, definidas na NOAS 2001. 

258 De acordo com essa norma, são consideradas prioritárias, dentre as áreas 
de atuação das Equipes Saúde da Família: 

• controle da tuberculose; 
• eliminação da hanseníase; 
• controle da hipertensão; 
• controle do diabetes mellitus; 
• ações de saúde bucal; 
• ações de saúde da criança; 
• ações de saúde da mulher. 

259 Constatou-se que, apesar do apoio financeiro concedido pelo Estado de 
Minas Gerais aos Municípios, diversas UBS não possuem equipamentos essenciais à 
prestação de serviços da Atenção Básica à Saúde. 

 

Figura 4: Foto USB de 
Setubinha - MG,  
novembro/2009. 

 

Fonte: foto tirada por 
técnico do TCEMG 
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260 Quanto aos equipamentos necessários aos atendimentos relativos às áreas 
estratégicas de atuação das equipes, de acordo com os dados obtidos por meio do questionário 
eletrônico, apresentados no apêndice 3, constatou-se que cerca de 7% das UBS não possuem 
glicosímetro, importante equipamento para a prevenção e controle do diabetes; 5% não 
possuem esfigmomanômetro para aferição da pressão arterial, essencial na prevenção e 
controle de hipertensão.  Com relação aos equipamentos necessários para a prestação de 
serviços de saúde da mulher, verificou-se que 11% das Unidades não possuem mesa 
ginecológica e 6% não possuem espéculo vaginal. 

261 Quanto aos equipamentos destinados ao atendimento de emergência, a 
situação é ainda mais grave: 90% das Unidades não possuem desfibrilador e 94% não contam 
com monitor cardíaco. Verifica-se, ainda, a ausência de laringoscópio em 67% das UBS, e de 
tubo endotraqueal em 81% das Unidades de Saúde. 

262 Importante salientar que, embora não se tratem de equipamentos 
obrigatórios, a ausência desses equipamentos prejudica a prestação de serviços de saúde ao 
usuário, o que pode acarretar a transferência para outros níveis de atenção, o aumento da 
demanda por atendimento nos hospitais e, portanto, sobrecarregando o atendimento nesses 
estabelecimentos. 

263 Quanto aos demais equipamentos necessários à execução das atividades a 
serem realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, constatou-se, mediante análise das 
informações fornecidas pelos Gestores municipais em resposta ao questionário eletrônico, que 
44% das Unidades não possuem microcomputadores, ferramenta que proporciona agilidade e 
consistência à alimentação dos dados nos sistemas gerenciais da saúde, como o SIAB, o que 
pode comprometer a confiabilidade desses dados. Ainda de acordo com as informações dos 
Gestores, somente 44% das Unidades têm acesso à internet, apesar do aporte de recursos pelo 
Estado. Além disso, apenas 6% dos consultórios médicos possuem microcomputador, o que 
dificulta a viabilização de prontuário eletrônico. 

264 Podem ser atribuídas como causas dessas inadequações, dentre outras: a 
ausência de gestão municipal que instrumentalize a ênfase na Atenção Básica, a ausência de 
planejamento como instrumento que estabeleça as necessidades do programa, e, ainda, a 
insuficiência de recursos financeiros, constatações da auditoria abordadas em outros itens 
deste relatório. 

265 Em vista disso, seria importante que os Gestores municipais adotassem 
medidas no sentido de elaborar instrumentos de planejamento alocando os recursos 
financeiros necessários, de forma a contemplar os materiais e os equipamentos necessários ao 
atendimento do usuário no âmbito da Atenção Básica. 
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4.4. LINHAS DE ATUAÇÃO RELATIVAS AO ATENDIMENTO DAS EQUIPES 
DE PSF 

 

266            Esta análise objetiva verificar a observância das dimensões eficácia, 
efetividade e controle social no atendimento oferecido pelas equipes do PSF, tendo como 
pressuposto as linhas de atuação estabelecidas nas normas relativas à matéria. 

267 A abordagem foi subsidiada pelas informações extraídas do DATASUS, 
do questionário eletrônico e pelas visitas de estudo, nas quais foram entrevistados: equipes de 
PSF, usuários e Conselho Municipal de Saúde. Verificaram-se, ademais, os apontamentos 
relacionados com observação direta dos técnicos desta Corte de Contas que aplicaram as 
referenciadas entrevistas. 

268 A problematização encontra-se caracterizada na própria formulação e na 
estruturação do sistema de planejamento que deveriam apontar ações no âmbito municipal 
coerentes com a orientação estabelecida para a Atenção Básica e para o PSF na esfera federal, 
bem como para a consecução das metas pactuadas. 

COEXISTÊNCIA DO MODELO DO PSF COM O MODELO CONVENCIONAL NA MESMA 

UNIDADE 

269 A coexistência de modelo misto de UBS evidenciada pela oferta de 
serviços médicos de referência (clínico, ginecologista, obstetra, pediatra e cirurgião) nas 
mesmas unidades do PSF compromete um dos principais pressupostos do programa 
relacionado com a formação de vínculo entre o profissional de saúde e a comunidade, além de 
repercutir diretamente na própria concepção do modelo no que concerne à promoção de um 
serviço resolutivo, com sequelas na regionalização e hierarquização das redes de serviços. 

 

 

 

 

Figura 5: Foto da mesa 
ginecológica da UBS de 
Malacacheta – MG,  
novembro/2009. 

Fonte: foto tirada por técnico do 
TCEMG. 
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               A Atenção Básica pode ser entendida como 

um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do 
exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma 
de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 
quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada 
complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de 
maior freqüência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários 
com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 
acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 
integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 
social. (item 1, Capítulo I,  do Anexo à Portaria n. 648/2006/GM/MS) 

270 Assim, é por intermédio das unidades básicas de saúde e das ações das 
equipes do PSF que ocorre o contato preferencial dos usuários com o SUS, devendo esses 
dois fatores viabilizar o estabelecimento das condições essenciais para a estruturação e a 
consolidação do modelo do PSF. 

271 O modelo misto na mesma UBS revela-se mediante duas evidências: de 
acordo com a entrevista com os Gestores, 17% dos Municípios não funcionam 
exclusivamente com a estratégia Saúde da Família; 50% dos Gestores entrevistados e 47% 
dos Gestores que responderam ao questionário eletrônico afirmam que os médicos de 
referência especializada atendem na UBS. 
 
272 A especificação da informação revela que 53% do atendimento de pré-
natal e 44% das consultas de crianças menores de um ano são realizadas também por médicos 
especialistas não pertencentes à equipe do PSF, corroborando o entendimento de coexistência 
de modelo na mesma unidade, nos termos do questionário eletrônico. 
 
273 Conforme verificado in loco mediante observação direta dos servidores 
desta Corte durante a aplicação das entrevistas, bem como da análise da tabela 18, nota-se 
uma tendência à prática tanto nos extratos com menor número de habitantes, como naqueles 
com maior porte populacional. Portanto, não se encontra evidenciada uma relação direta entre 
o porte populacional do Município e a coexistência de modelo na mesma UBS, não se 
mostrando produtiva uma análise relacionando os dois fatores.  
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 Tabela 18: Percentual de Municípios com médicos de referência especializada de 
primeiro nível que atendem nas UBS, por porte populacional 
 

Porte Populacional 

 Municípios e variação %  

Sim Não Total 

Municípios (%) Municípios (%) Municípios (%) 
0 a 5.000 67 53,6 58 46,4 125 100,0 

5.001 a 10.000 75 50,0 75 50,0 150 100,0 

10.001 a 20.000 39 38,6 62 61,4 101 100,0 

20.001 a 50.000 26 39,4 40 60,6 66 100,0 

50.001 a 100.000 9 50,0 9 50,0 18 100,0 

100.001 a 500.000 6 42,9 8 57,1 14 100,0 

mais de 500.000 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

Total 224 47,0 253 53,0 477 100,0 
Fonte: Questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009 
Elaboração: TCEMG 

    

274 A coexistência de modelo na mesma estrutura física reporta-se à 
precariedade no conteúdo dos instrumentos de planejamento (examinada no capítulo 3 deste 
relatório). O modelo tradicional e o PSF seguem lógicas de planejamento, ação e organização 
diferenciadas, as quais devem estar sistematizadas nos instrumentos de planejamento por 
intermédio de objetivos, diretrizes e metas que devem ser adotadas para cada modelo.  

275 Observe-se, ainda, que na fase de levantamento desta auditoria ficou 
registrado que a tradição do trabalho em consultórios ainda exerce influência na cultura 
organizacional da assistência à saúde. O desenvolvimento e a implementação de novos 
modelos assistenciais exigem mudanças na cultura organizacional – modificação de hábitos e 
rotinas e construção de novas relações - que devem estar bem articulados por intermédio do 
sistema de planejamento.  

276 Portanto, o planejamento incorpora todo o processo que perpassa a 
identificação dos problemas de saúde até o monitoramento e avaliação, competindo a essa 
importante ferramenta a reorganização do sistema e do processo de trabalho das equipes.  

277 Contudo, esses instrumentos materializam-se por decisão do Gestor, a 
quem compete reorganizar o modelo por intermédio de ações que visem a garantir a 
adequação física e os equipamentos compatíveis, bem como a modalidade de contratação dos 
profissionais. 

278 Essas ações devem ser materializadas em propostas ao Conselho 
Municipal de Saúde, visando estabelecer o controle social. A participação dos conselhos deve, 
ademais, sugerir a mobilização social na concepção ou reorientação dos interesses e objetivos; 
exige a pactuação de um consenso em torno do significado das propostas de organização dos 
serviços tendo como referência a consolidação do controle social.  
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279 Assim concebido, o sistema de planejamento contribui para o diálogo e 
permite a participação dos principais atores envolvidos no sistema de saúde. 

280 A coexistência de modelo também se relaciona à oferta reduzida de 
médicos com formação generalista. O mercado de trabalho apresenta especificidades 
considerando-se a importância da oferta desses profissionais do ponto de vista social. O 
tempo de treinamento é alto se comparado a outros setores, fazendo com que os ajustes do 
mercado de trabalho tornem-se muito lentos. 

281 A situação agrava-se em países com a dimensão do Brasil, pois o mercado 
não é capaz de responder rapidamente às situações que são apresentadas em razão da 
inelasticidade da oferta de curto prazo. 

 
Gráfico 7: Evolução das vagas de residência 
médica em saúde da família, Brasil, 2002 – 
2009 
 

 
                                  Fonte: Comissão Nacional de Residência Médica- MEC.   
               Elaboração: TCEMG    

282 Na estruturação dos sistemas de saúde, o médico generalista tem papel 
fundamental. 

 
Seu espaço de atuação primordial está referido à “porta de entrada” do sistema, 
funcionando tanto como triador da demanda quanto como direcionador do consumo 
para os demais níveis de assistência de maior complexidade. 

Isto é particularmente verdade nos sistemas majoritariamente públicos e, quase 
como norma, constata-se um relativo desprestígio dessa “especialidade” ao longo 
dos anos, tanto pelo investimento tecnológico que cada vez mais privilegiou as 
especialidades, quanto pela conseqüente “burocratização” que a função de 
gatekeeper acabou por absorver.  (Aguiar, 1998, p. 50) 
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283 Dessa forma, a ausência de qualificação do generalista para função de 
gatekeeper/coordenador também deve ser registrada no elenco de razões que incrementam o 
modelo misto de UBS. De modo geral, sua formação ainda não está direcionada a tal função, 
além de não conhecer adequadamente a rede assistencial e não dispor de parâmetros para 
avaliar a qualidade e indicar para seus pacientes os melhores serviços, como atesta Dr. 
Francisco Cardoso de Campos, que promoveu a capacitação da equipe de servidores desta 
Corte. 

284 A experiência de implantação do PSF, consoante apontado no “Manual de 
Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde” do Ministério da Saúde (p. 11), demonstra 
não ser ideal o trabalho das equipes tradicionais e do PSF numa mesma estrutura física por 
promover um comprometimento do vínculo entre a ESF e a comunidade adscrita, pelas 
razões: 

(...) 
São formas de organização da Atenção Básica que seguem lógicas distintas na 
maneira como planejam, lidam e se organizam para atender e acompanhar a saúde 
da sua população; 
A ESF pode ter ações de promoção, prevenção, assistência, reabilitação, e 
manutenção da saúde restringidos, vistas as distorções na prestação da assistência 
clínica proposta pelos diferentes modelos; 
Essa coexistência também dificulta a criação de vínculos de compromissos claros 
entre a ESF e a comunidade uma vez que a territorialização das equipes é a base do 
trabalho proposto pela estratégia Saúde da Família. A equipe de Saúde da Família na 
UBS deve se constituir tanto como a porta de entrada preferencial do Sistema Único 
de Saúde, bem como deve ser o contato longitudinal e perene do usuário com o SUS 
– não sendo, portanto vista como um local de triagem onde a maior parte dos casos 
será encaminhada para os serviços especializados. 

285 A coexistência de modelo na mesma UBS pode incrementar a tendência 
à especialização do mercado pela presença de incerteza de diagnóstico e de sofisticação 
tecnológica no setor de saúde, promovendo o uso exagerado de diagnósticos e procedimentos 
sofisticados. 

286 Como consequência subjacente, ocorrem a desorganização do sistema e a 
dificuldade de compreensão do programa pelo usuário. O usuário do sistema ao se deparar 
com o especialista na UBS tende a preferi-lo, tratando-se de uma tendência no atendimento 
em saúde, o qual o novo modelo de Atenção Básica pretende reverter. 

287 Segundo Giovanella (2008), o fortalecimento do papel do generalista na 
condução e coordenação de cuidados especializados, hospitalares e sociais para garantir a 
continuidade é tendência observada em reformas de saúde em países europeus.  

288  Contudo, o aprimoramento da atuação do generalista requer uma maior 
profissionalização do trabalho gerencial nos consultórios e a qualificação para as novas 
funções. Exercer a coordenação exige: registro adequado de pacientes, monitoramento de 
agendamentos para realização das consultas de rotina com lembrança aos pacientes, 
documentação de variáveis relevantes para construção de indicadores de qualidade, 
implantação de prontuários aos cuidados dos pacientes. 
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289 Para a consolidação do modelo preconizado torna-se necessária a 
comunicação entre clínicos gerais, especialistas e médicos de hospital. Com linguagens e 
experiência profissional distintas faz-se imperativo superar barreiras de linguagem e de 
limites de competências. 

290   Em suma, o desafio de educação continuada torna-se ainda maior. Além 
da capacitação para funções de coordenação é necessário ampliar a formação clínica para 
exercício da função de generalista capaz de prestar serviços resolutivos de qualidade. 

291 Relativamente às ações do Gestor, o compromisso deste com as linhas de 
atuação de âmbito nacional importarão na efetivação de um projeto político e a implantação 
do modelo de UBS que promovam ações, as quais devam contribuir para a caracterização e 
efetivação do modelo de Atenção Básica. 

292 Da mesma forma, a atuação dos Conselhos deve estar alinhada ao 
permanente processo de escuta e informação. O papel imprime dinâmica e interatividade aos 
instrumentos de planejamento e sua atuação permite que as ações de promoção da saúde, 
prevenção e tratamento das doenças e redução de danos ou sofrimentos se efetive. 

ATENDIMENTO PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

293 As equipes do PSF apresentam dificuldades na realização do atendimento 
tendo em vista as linhas de atuação estabelecidas em razão de deficiências que perpassam o 
planejamento, adentram no gerenciamento e na infraestrutura das UBS, avançando na própria 
divulgação do programa, comprometendo a assimilação do modelo pelo usuário de saúde e a 
participação da comunidade - agente ativo na melhoria de suas condições de saúde. 

294 Esse entendimento permite que se avalie a atuação das equipes sob a 
perspectiva da eficácia, eficiência, equidade, continuidade, oportunidade e legitimidade. 
 
295 As ações desenvolvidas pelas equipes do PSF relacionam-se com o 
permanente processo de planejamento e avaliação. Encontram-se embasadas em informações 
sobre território, em indicadores de saúde locais, em protocolos e na própria dinâmica interna do 
trabalho sob a perspectiva de identificar os problemas e apontar o diagnóstico socioeconômico, 
demográfico, e epidemiológico da área que lhe é afeta, evidenciando os problemas de saúde e 
os respectivos fatores de risco, bem como incorporando as ações para suplantá-los. 
 
296 Sob a orientação de estabelecer os parâmetros de análise que referenciem as 
linhas de atuação estabelecidas para as equipes do PSF na busca da qualidade do cuidado 
prestado aos indivíduos, às famílias e à comunidade, cumpre relacionar as atividades previstas 
na Portaria n. 648/2006/GM/MS. 
 
 

DO PROCESSO DE TRABALHO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
Além das características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, são 
características do processo de trabalho da Saúde da Família: 
I - manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de 
forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as 
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características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do 
território; 
II - definição precisa do território de atuação, mapeamento e reconhecimento da área 
adstrita, que compreenda o segmento populacional determinado, com atualização 
contínua; 
III - diagnóstico, programação e implementação das atividades segundo critérios de 
risco à saúde, priorizando solução dos problemas de saúde mais freqüentes; 
IV - prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da 
estrutura e da funcionalidade das famílias que visa propor intervenções que 
influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da própria 
comunidade; 
V - trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais 
de diferentes formações; 
VI - promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, buscando parcerias e 
integrando projetos sociais e setores afins, voltados para a promoção da saúde, de 
acordo com prioridades e sob a coordenação da gestão municipal; 
VII - valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem 
integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, 
compromisso e respeito; 
VIII - promoção e estímulo à participação da comunidade no controle social, no 
planejamento, na execução e na avaliação das ações; e 
IX - acompanhamento e avaliação sistemática das ações implementadas, visando à 
readequação do processo de trabalho. 

   
297 De acordo com as entrevistas realizadas, 56% das equipes afirmam que não 
acompanham por intermédio de visitas domiciliares todas as famílias e indivíduos a elas 
destinados. Conforme já registrado no item 4.2 deste relatório, a partir do percentual de 
cobertura populacional relativo ao mês de janeiro de 2010, de 66,04%, pode-se estimar uma 
população descoberta pelo programa de aproximadamente 34% do total da população do 
Estado de Minas Gerais. 

 
298 O SUS tem um arcabouço teórico que promove valores moralmente 
condizentes com a garantia dos direitos à cidadania e com a mudança comportamental, 
caracterizada na atuação do usuário. Sob tal perspectiva, importa apontar que 81% dos 
entrevistados não participaram de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, apesar de 50% 
dos Conselhos Municipais entrevistados afirmarem que participam junto com as equipes do 
PSF da promoção da mobilização da população e da participação da comunidade, buscando 
efetivar o controle social. 
 
299 Registre-se um descompasso entre o entendimento da equipe acerca das 
ações que promovam a mobilização e participação da comunidade com o objetivo de efetivar o 
controle social e a assimilação do conteúdo das ações ofertadas pelo usuário.  Apesar de 62% 
das equipes e 50% dos conselhos entrevistados afirmarem que imprimem tais ações, note-se 
que 81% dos usuários entrevistados não conhecem integrantes do Conselho. 

 
300 Há que se destacar ainda que 69% dos entrevistados afirmam que não 
participam de grupos nas UBS, os quais deveriam se reunir com freqüência. Essas ações estão 
voltadas para o atendimento da demanda programada a grupos e situações de riscos especiais à 
saúde, como por exemplo: planejamento familiar, pré-natal, puericultura, atenção do idoso, 
atenção aos trabalhadores, atenção aos adolescentes. 
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301 Entre os motivos que circunscrevem as dificuldades de efetivação das 
linhas de atuação das equipes do PSF pode-se apontar a elevada proporção de habitantes por 
equipe especificada pelo MS, conforme realçado pelas equipes e pelos Gestores nas 
entrevistas.  Nas entrevistas realizadas nos Municípios da amostra, 17% das equipes alegaram 
dificuldades para atender à demanda dos usuários que procuram a UBS.  

302 Essa situação encontra-se agravada diante da evidência de que o 
enfermeiro se incumbe também de ações de coordenação das atividades da UBS, conforme 
registrado em 94% das equipes de saúde da família entrevistadas, subtraindo-lhe tempo para 
as atividades a ele inerentes. 

303 Além disso, cabe apontar que, no caso da existência de um servidor 
responsável pela coordenação direta da Equipe de Saúde da Família, em 71% dos casos esse 
profissional não realizou nenhum curso ou capacitação específica em administração ou 
gestão. 

304 Com relação direta na sobrecarga de trabalho apontada, encontra-se o 
descumprimento de uma visita domiciliar/mês recomendada no Pacto pela Vida, nos termos 
dos instrumentos de pesquisa, com destaque para os dados disponíveis no DATASUS. A 
visita domiciliar constitui-se em ação que compele à reorganização do modelo de atenção ao 
inverter a lógica dos serviços de saúde que passa a apresentar uma postura ativa e planejada.  

305 O desafio de promover uma mudança de cultura demanda mudança no 
processo de gestão local. Na ESF a equipe vincula-se a uma população, razão pela qual o grau 
de responsabilidade com tal população torna-se mais evidenciado. No entanto, importa 
mencionar que 54% das equipes entrevistadas não participaram da elaboração da 
Programação Anual de Saúde. 

306 A deficiência na estrutura física das UBS já registrada neste relatório 
também deve ser considerada na caracterização das linhas de atuação das Equipes de Saúde 
da Família. Essas deficiências são confirmadas por parte significativa de Gestores municipais 
e podem comprometer o alcance dos objetivos vinculados ao princípio da universalidade e 
integralidade. 

307 Outra causa evidenciada na perspectiva de análise do modelo de atuação das 
equipes encontra-se no número de Gestores que afirmam que não adotam práticas educativas de 
educação permanente, como destacado por 33% dos Gestores municipais, de acordo com 
questionário eletrônico.  
 
308 Para melhor apreender as causas relacionadas com a ausência de tais 
práticas, buscou-se o estabelecimento da sua relação com o porte populacional. Como 
registrado no gráfico 8, note-se que a proporção de Municípios que não realizam tais atividades 
tende a diminuir nos extratos com maior população. Sobre essa abordagem, comporta registrar 
que expressivo número de Municípios (47%) não possui televisão com conexão via satélite 
dificultando o ensino à distância. 
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                         Gráfico 8: Municípios que realizam atividades de educação permanente 
por porte populacional segundo o questionário eletrônico 

 
      Fonte: Questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009 
      Elaboração: TCEMG 

309 Verificou-se, ainda, que 20% dos Gestores que responderam ao questionário 
eletrônico afirmam que existe planejamento sistematizado das ações de educação permanente, 
mas que essas ações não estão formalizadas no Plano Municipal de Educação Permanente e 
30% responderam ao questionário eletrônico nunca foi feito o levantamento sistemático das 
demandas de processo educativo.   
 
310 O detalhamento das principais atividades educativas e da proporção de 
Municípios que as realizam, de acordo com o questionário eletrônico, pode ser observado na 
tabela 19.  
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Tabela 19: Atividades de educação permanente informadas 
pelos Municípios no questionário eletrônico  
 

Modalidade  
Realizam atividades de educação permanente 

Realizam Não Realizam Total 
Município % Município % Município % 

Especialização em Saúde da 
Família para os profissionais de 
nível superior  

106 21,4 389 78,6 495 100,0 

Capacitação gerencial para 
membros da equipe do PSF  

84 17,0 411 83,0 495 100,0 

Capacitação em temas 
assistenciais ou em ações 
programáticas  

155 31,3 340 68,7 495 100,0 

Reuniões do PEP para os 
médicos das Equipes do PSF  

170 34,3 325 65,7 495 100,0 

Canal Minas Saúde  55 11,1 440 88,9 495 100,0 

Oficina de Capacitação PDAP  16 3,2 479 96,8 495 100,0 

 Fonte: Questionário eletrônico preenchido pelos Gestores municipais de saúde – nov. e dez. 2009 
 Elaboração: TCEMG 

 
311 Esses apontamentos evidenciam o comprometimento de valioso instrumento 
de promoção da cidadania, eis que o acesso a serviços de saúde envolve acepção da cidadania 
em decorrência da classificação de tais serviços como meritórios e da garantia de acesso 
universal a eles. O comprometimento das diretrizes e dos objetivos do programa deve ser 
realçado na relação da educação com a perspectiva de tornar o usuário agente ativo do processo 
de promoção da saúde.  
 
312 O PSF tem no trabalho da Equipe de Saúde da Família como uma das 
formas de consolidação da mudança de modelo. A partir dessa interação, os profissionais de 
saúde e a comunidade tornam-se participantes ativos de um processo que inclui o planejamento 
no conjunto das ações, bem como o seu desenvolvimento e avaliação. 
 
313 Para a efetivação dessa mudança, a educação em serviço torna-se estratégia 
capaz de trazer formação e desenvolvimento para os profissionais de saúde. A adoção de 
política com foco na educação e prevenção de doenças promoverá a apropriação do 
conhecimento, que possibilita escolhas mais conscientes em dado momento e cenário histórico. 

 
314 No desenvolvimento do trabalho das equipes de saúde da família com o 
objetivo de se alcançar maior efetividade e eficiência do trabalho desenvolvido e de se 
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consolidar o modelo preconizado, o papel da equipe no processo de seu próprio trabalho torna-
se fundamental. Compete à equipe o compromisso com os objetivos do modelo.  
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“O maior erro que um homem pode 

cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer 
outra vantagem.” 

Arthur Schopenhauer 
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5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO                            

5.1. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PELO ESTADO E PELOS 
MUNICÍPIOS  

315 A análise visa apreender se o Estado e os Municípios estão monitorando e 
avaliando o PSF e quais os mecanismos utilizados sob a perspectiva da eficácia, efetividade e 
controle social do programa. A obtenção das informações para a análise ocorreu por 
intermédio de consulta a banco de dados, exame dos registros administrativos, questionário 
eletrônico, assim como entrevistas.  

316 As atividades de avaliação e monitoramento estão disciplinadas nas 
normas vigentes atendendo-se ao princípio da descentralização, que caracteriza a organização 
do SUS, estabelecendo-se competência nas três esferas de governo.  

317 A importância da avaliação no processo de gestão encontra-se enfatizada 
em documento do Ministério da Saúde 

A avaliação em saúde é um processo crítico-reflexivo sobre práticas e processos 
desenvolvidos no âmbito dos serviços de saúde. É um processo contínuo e sistemático 
cuja temporalidade é definida em função do âmbito em que ela se estabelece. A 
avaliação não é exclusivamente um procedimento de natureza técnica, embora essa 
dimensão esteja presente devendo ser entendida como processo de negociação entre 
atores sociais. Deve constituir-se, portanto, em um processo de negociação e 
pactuação entre sujeitos que partilham co-responsabilidades. 
O processo de avaliação é mediado por relações de poder. Isto não deve ser ignorado 
por quem tem a responsabilidade de conduzi-lo, sendo fundamental reforçar a 
implementação de mecanismos que assegurem a participação democrática dos 
envolvidos. 
A avaliação é uma função importante da gestão. Nesse sentido, não é meramente 
atribuição de avaliadores externos, devendo fazer parte do conjunto de atividades 
desempenhadas pelos Gestores do sistema e das equipes de saúde. 
Em se tratando da avaliação em saúde, e em especial, da avaliação da atenção básica, 
o objeto da avaliação é um objeto em movimento. As três esferas de governo são co-
responsáveis no que se refere à avaliação da atenção básica. Deve-se reforçar seu 
caráter formativo, pedagógico e reorientador das políticas e práticas, superando o 
tradicional enfoque punitivo e burocrático. Deve-se ter o cuidado de, ao recortar o 
objeto, não reduzí-lo, sob o risco de que o processo de avaliação não expresse toda a 
riqueza das diversidades regionais e locais e os novos valores que vêm sendo 
incorporados ao SUS. (Avaliação na Atenção Básica em Saúde – Caminhos da 
Institucionalização- Brasília, 2005)   

318 Avaliação constitui-se no retrato do momento. Envolve a geração de 
conhecimento e a emissão de juízo de valor sobre diversas situações e processos, tais como, 
políticas públicas, programas sociais, dentre outros. 
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319 As avaliações ocorrem após os processos terem sido elaborados e 
procuram responder a perguntas específicas, propor medidas de correção e orientar os 
tomadores de decisão, Gestores e demais atores envolvidos no processo de formulação e 
implementação ou aferir resultados. Portanto, servem para alimentar os processos de 
planejamento e de decisão nas instituições, ao fornecer informações que permitam ajustes 
necessários ao alcance dos objetivos pretendidos e ou mudanças de caráter mais profundo. 
Nos processos avaliativos são utilizadas as dimensões de eficácia, eficiência e efetividade.  

320 O monitoramento ocorre ao mesmo tempo em que os processos são 
elaborados e consiste em um esforço institucional com propósitos semelhantes à avaliação, 
porém realizado de forma permanente, com vistas a verificar ao longo do tempo o 
comportamento do sistema analisado (projeto, programa, política, etc.). 

321 Segundo o Ministério da Saúde: 

Compreende-se monitoramento como parte do processo avaliativo, que envolve 
coleta, processamento e análise sistemática e periódica de informações e indicadores 
de saúde selecionados com o objetivo de observar se as atividades e ações estão sendo 
executadas conforme o planejado e estão tendo os resultados esperados. 

322 De forma análoga à avaliação, o monitoramento é realizado por meio de 
indicadores. Esses indicadores, produzidos regularmente com base em diferentes fontes de 
dados, dão aos Gestores informações sobre o desempenho de programas, permitindo medir se 
objetivos e metas estão sendo alcançados. Assim, o monitoramento deve ser capaz de prover 
informações sobre o programa para seus Gestores, permitindo a adoção de medidas corretivas 
para melhorar sua operacionalização. 

DEFICIÊNCIAS NA AVALIAÇÃO E NO MONITORAMENTO 

323 O processo de monitoramento e avaliação encontra-se comprometido 
devido à insuficiência na estrutura básica e no conteúdo dos instrumentos de planejamento 
utilizados (PMS, PAS e RAG). Esses não apresentam os elementos necessários para o efetivo 
acompanhamento das ações de saúde, refletindo escassa utilização das informações para 
tomada de decisões e para a avaliação dos resultados alcançados pelo programa.  

324 As atividades de monitoramento e avaliação encontram-se normatizadas 
no âmbito das três esferas de governo, como expressão do processo de qualificação da relação 
federativa, destacando-se: 

• art. 17 da Lei Federal n. 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), estabelece que compete à 
direção estadual do SUS acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 
SUS;  
 

• art. 4º da Lei Federal n. 8.142/90, estabelece que os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal devem contar com plano de saúde e relatório de gestão que permitam o controle 
da aplicação de recursos federais repassados pelo Ministério da Saúde;  
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• Portaria n. 699/2006/GM/MS, que dispõe sobre o sistema de planejamento do SUS, 
inclui o monitoramento e avaliação na esfera do planejamento, enquanto processo 
estratégico para a gestão do SUS; 
 

• instrumentos padronizados para coleta de informações sobre o Relatório Anual de 
Gestão (Sistema de Apoio ao Relatório Anual de Gestão) lançados pela Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde no final de 2009; 
  

• dispositivos da Portaria n. 648/2006/GM/MS, a qual  sistematiza as competências da 
SES e SMS por intermédio do Anexo, Capítulo I, 2.1, incisos IX, X e XII e 2.2, incisos 
VII, VIII e X, respectivamente. Nesses instrumentos encontram-se elencadas tanto para 
o Estado como para os Municípios as competências: elaborar metodologias e 
instrumentos de monitoramento e avaliação da Atenção Básica na respectiva esfera; 
desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação de 
recursos humanos para gestão, planejamento, monitoramento e avaliação da Atenção 
Básica; firmar monitorar e avaliar os indicadores do Pacto da Atenção Básica no seu 
território, divulgando anualmente os resultados alcançados;   
 

• Portaria n. 3.176/2008/GM/MS, que aprova orientações acerca da elaboração, da 
aplicação e do fluxo do Relatório Anual de Gestão; 

 
• “Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família (AMQ)”, no 

que tange à metodologia de avaliação. A AMQ foi desenvolvida especialmente para a 
Estratégia Saúde da Família pelo Ministério da Saúde por meio da Coordenação de 
Acompanhamento e Avaliação/Departamento da Atenção Básica/ Secretaria de Atenção 
à Saúde, que disponibilizou aos Gestores municipais e suas equipes de Saúde da Família 
e Saúde Bucal a metodologia, sob a perspectiva de oferecer uma metodologia acessível 
de gestão da qualidade em saúde. Tal metodologia integra um conjunto de ações 
contempladas no Componente III (Avaliação e Monitoramento do PROESF – Projeto 
de Expansão e Consolidação da Saúde da Família). Embora sua utilização seja 
voluntária e não condicionar qualquer transferência de recurso, o AMQ constitui um 
instrumento de auto-avaliação da qualidade dos serviços do PSF, cuja aplicação traria 
evidentes benefícios para a melhoria dos serviços prestados aos usuários.  

325 A observância dos procedimentos relativos ao monitoramento e à 
avaliação no âmbito dos Municípios, bem como dos mecanismos utilizados para realizá-los 
perpassam pela análise dos principais instrumentos de planejamento adotados. 

326 A ênfase na análise do Relatório Anual de Gestão 2008 (RAG/2008) por 
esta auditoria se justifica por ser esta peça relevante para as ações de auditoria, fiscalização e 
controle. Importa destacar, ainda, as características do RAG: 

• instrumento básico do Sistema de Planejamento, ao lado do Plano de Saúde e as suas 
respectivas Programações Anuais de Saúde; 

• instrumento de comprovação da execução do Plano de Saúde de cada esfera de gestão 
do SUS;  
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• instrumento que apresenta os resultados alcançados com a PAS, a qual operacionaliza o 
PMS na respectiva esfera de gestão e orienta eventuais redimensionamentos; 

• instrumento de comprovação da aplicação dos recursos da União repassados a Estados e 
Municípios, de acordo com a Lei Federal n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990; 

• a comprovação da aplicação dos recursos repassados do Fundo Nacional de Saúde para 
os Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios far-se-á, segundo 
a Portaria n. 204/2007/GM/MS, mediante relatório de gestão; 

• instrumento que contribui para que o sistema de planejamento seja efetivamente  
estratégico na melhoria contínua da capacidade resolutiva do SUS. 

327 O RAG constitui-se em instrumento de caráter analítico/indicativo, 
comportando destacar para entendimento desse documento, os respectivos conteúdo e 
estrutura, conforme expresso na Portaria n. 3.176/2008/GM/MS: 

Art. 6º - Determinar como conteúdo do RAG os seguintes elementos constitutivos: 
I - os objetivos, as diretrizes e as metas do PS; 
II - as ações e metas anuais definidas e alcançadas na PAS, inclusive as prioridades 
indicadas no TCG; 
III - os recursos orçamentários previstos e executados; 
IV - as observações específicas relativas às ações programadas; 
V - a análise da execução da PAS, a partir das ações e metas, tanto daquelas 
estabelecidas, quanto das não previstas; e 
VI - as recomendações para a PAS do ano seguinte e para eventuais ajustes no PS 
vigente. 
 
Art. 7º Determinar que o Relatório Anual de Gestão tenha a seguinte estrutura: 
I - introdução sucinta, com a apresentação de dados e caracterização da esfera de 
gestão correspondente, ato ou reunião que aprovou o respectivo PS, e registro de 
compromissos técnico-político necessários, entre os quais o TCG; 
II - quadro sintético com o demonstrativo do orçamento, a exemplo do que é 
encaminhado anualmente aos respectivos Tribunais de Contas; 
III - quadros com os elementos constitutivos do RAG constante do artigo 3º; 
IV - análise sucinta da execução da PAS feita a partir do conjunto das ações e metas 
nelas definidas, bem como daquelas não previstas; e 
V - recomendações, descritas também de forma sintética, as quais podem ser relativas 
à PAS do ano seguinte e aos ajustes necessários no PS vigente ou ao     novo. 

328 Caracterizado o importante papel do RAG na estruturação do 
planejamento e na compreensão da avaliação e do monitoramento do PSF, evidenciou-se a 
pertinência de se proceder à análise de tais documentos relativamente aos Municípios da 
amostra.  

329 Apesar de 78% dos Gestores haverem elaborado o RAG/2008, verificou-se 
que não há uniformidade na elaboração, sendo que cada município o faz a sua maneira. Além 
disso, existem falhas na organização do documento e na estrutura básica do conteúdo, dada a 
ausência de elementos essenciais ao seu completo entendimento, em dissonância com as 
orientações e portarias do MS.  

330 Pode-se observar, ainda, que não constam do RAG as informações que 
viabilizam a realimentação do processo de planejamento, quais sejam: apenas 18% dos RAG 
examinados incorporaram a análise do PMS e da PAS ao respectivo instrumento e 43% 
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apresentaram as recomendações necessárias, as quais imprimiriam dinâmica ao processo de 
planejamento.  

331 Convém recuperar que o PMS é elaborado a cada quatro anos e deve valer-
se da análise da execução da PAS promovida no RAG, com a avaliação do alcance das ações e 
metas no ano e as recomendações para o ano seguinte, que repercutirão nos eventuais ajustes no 
PMS vigente.  

332 No entanto, a despeito das inconsistências reveladas na elaboração dos 
instrumentos analisados, todos os Gestores entrevistados afirmam que o RAG/2008 foi 
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. 

333 Contudo, o exame das atas relativas às reuniões dos Conselhos Municipais 
de Saúde, coletadas nas visitas ‘in loco”, evidencia a ausência de discussão sobre o conteúdo 
do RAG aprovado nessas ocasiões. 

334 Por conceito, a avaliação decorre em grande parte das atividades de 
monitoramento realizadas a partir das informações produzidas no transcorrer dos trabalhos e 
se desenvolve após os processos serem realizados. 

335 De acordo com o questionário eletrônico, a periodicidade dos cálculos dos 
indicadores, pelas secretarias municipais de saúde, varia de 1 a 12 meses, sendo que 40% dos 
Gestores realizam o cálculo a cada 12 meses e 38% a cada seis meses. 

336 Assim, os indicadores da Pactuação Unificada de Prioridades, Objetivos e 
Metas do Pacto pela Vida refletem o ocorrido na Atenção Básica, constituindo-se em 
instrumentos de avaliação. Por outro lado, dada a longa periodicidade para esse cálculo, 
encontra-se prejudicado o monitoramento e inviabilizada a correção dos rumos das ações 
adotadas em Atenção Básica, refletindo, em alguma medida, na avaliação municipal adotada 
pelos municípios. 

337 Outro importante aspecto pesquisado corresponde à intersetorialidade, 
baseado na premissa de que o permanente processo de planejamento e avaliação respalda-se 
em informações provenientes de diversos setores, entre os quais: território, perfil 
epidemiológico aliado à quantidade e diversidade de Municípios, indicadores de saúde locais, 
protocolos e na própria dinâmica interna do trabalho. 

338 No entanto, de acordo com questionário eletrônico, 83% dos Gestores 
afirmam que não há envolvimento de outros setores sociais e econômicos do município ou 
outro nível de governo nas ações de monitoramento do PSF.  

339 Quanto à utilização de mecanismos de avaliação, 10% dos Gestores que 
responderam ao questionário eletrônico afirmam que utilizam a metodologia da AMQ e 64% 
não possuem outro mecanismo de avaliação.  

340 Nos instrumentos analisados, observa-se a ausência da adoção de 
metodologia, estabelecendo normas e procedimentos específicos para os instrumentos de 
monitoramento e avaliação, no âmbito de cada esfera de governo, conforme previsto na 
Portaria n. 648/2006/GM/MS.  
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341 Ademais, a necessidade de disponibilidade de métodos e técnicas importa 
no domínio de tecnologia específica por profissionais qualificados e em quantidade suficiente. 
Já se encontra evidenciada neste relatório a carência de treinamento específico, bem como a 
sobrecarga de trabalho das equipes que comprometem esse objetivo.  

342 Na estrutura do SUS estão elencadas normas gerais aos Municípios, 
fixadas em conteúdos normativos de caráter técnico-processual, tratados, em geral, com 
detalhamento excessivo e complexidade. No caso mineiro, a extensão territorial e a 
desigualdade dos Municípios refletem uma organização ainda incipiente, revelada pelas 
informações extraídas do questionário eletrônico: 45% têm conexão à internet, 5% utilizam 
prontuário eletrônico e 56% apresentam computador para registros administrativos. 

343 A precariedade dos instrumentos de monitoramento e avaliação 
compromete a correlação entre metas, resultados obtidos e recursos utilizados. Nessas 
condições, a avaliação e o monitoramento deixam de fornecer informações para 
melhoria/aperfeiçoamento da gestão, das ações e dos serviços prestados à população e para a 
efetivação do controle social.   

344 As falhas apontadas na integração com outros setores implicam o 
comprometimento da articulação intra e intersetorial, elementos determinantes e 
condicionantes da saúde, dada a correlação da saúde da população a fatores socioestruturais 
relacionados ao padrão de desenvolvimento e a fatores comportamentais e culturais. 

345 Revela-se em instrumento básico para acompanhamento e avaliação dos 
sistemas de saúde. Sua insuficiência compromete a verificação da aplicação de recursos 
financeiros pelos órgãos de controle interno e externo 
 
346 Tratando-se de atividades institucionais de caráter permanente, o papel da 
avaliação e monitoramento deve ser compreendido como instrumento que contribui para a 
melhoria do desempenho da equipe e para a qualidade dos serviços por ela prestados.  

347 O Relatório Anual de Gestão tem caráter analítico que dinamiza o Plano 
Municipal de Saúde, realimentando o processo de planejamento. Na conceituação do sistema 
de planejamento, a formulação de qualquer dos instrumentos básicos deve considerar o 
conceito e a finalidade de cada um, concretizando e alimentando o processo contínuo de 
planejamento.  

348 O RAG foi concebido como instrumento privilegiado de prestação de 
contas dos recursos transferidos fundo-a-fundo, promovendo-se a necessidade de grande 
investimento na melhoria da qualidade de seus conteúdos. 

5.2. EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PSF E DO PROGRAMA SAÚDE EM 
CASA 

349 O Pacto de Indicadores foi instituído em 1998, por meio da Portaria 
n.3.925/1998/GM/MS, que aprovou o Manual para a Organização da Atenção Básica, e da 
Portaria n. 476 de 1999, que regulamentou o processo de acompanhamento e avaliação da 
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Atenção Básica. Durante o período em que vigorou, foram publicadas, anualmente, portarias 
específicas que aprovaram a relação dos indicadores do Pacto da Atenção Básica e 
estabeleceram fluxos, prazos e orientações acerca do instrumento. No ano de 2006, o Pacto de 
Indicadores foi regulamentado pela Portaria n. 493/2006/GM/MS. 

350 Com o advento do Pacto pela Saúde, em 2006, novas formas de 
negociação entre Gestores foram instituídas. Dentro das mudanças ocorridas, havia a 
definição de uma unificação dos processos de pactuação de indicadores no âmbito da gestão 
do SUS, que, na prática, só foi possível a partir do ano de 2007. Atualmente, os indicadores 
da Atenção Básica são pactuados por meio desse novo Pacto. 

351 Para análise de efetividade, foram selecionados alguns indicadores, que 
procuram refletir o desempenho do programa. São eles:  

• Média Anual de Consultas Médicas por habitante nas especialidades básicas, 
pactuadas por município; 

• Proporção de Nascidos Vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal; e 
• Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres entre 25 e 59 anos 

e a população feminina nessa faixa etária.  

352 Além desses, selecionou-se um dos indicadores do Programa Saúde em 
Casa: o indicador Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial - ICSAA, um 
dos principais indicadores definidos no Acordo de Resultados para mensurar os resultados do 
Programa Estruturador “Saúde em Casa” para o exercício de 2007. 

353 O Acordo de Resultados firmado entre o Estado de Minas Gerais e as 
Secretarias do Estado, dentre elas a Secretaria de Estado da Saúde, consolidou-se como 
principal instrumento de gestão no monitoramento e avaliação dos resultados de curto prazo, 
obtidos pelos programas estruturadores do Estado de Minas Gerais. 

354 O Programa Saúde em Casa é a participação do Estado de Minas Gerais no 
financiamento tripartite do PSF. Instituído em abril de 2005, por meio da Resolução n. 661 da 
SES tem o objetivo de ampliar e fortalecer o Programa Saúde da Família. Por meio do Saúde 
em Casa o governo de Minas Gerais, destina recursos aos Municípios nos quais as equipes do 
PSF atuam. O repasse de recursos obedece ao princípio da equidade e é condicionado ao 
cumprimento de metas previamente acordadas. 

MUNICÍPIOS NÃO ATINGIRAM AS METAS PACTUADAS 

355 O estudo dedicou-se à análise desses indicadores no período de 2002 a 
2008, no entanto, foram encontradas dificuldades, dada a indisponibilidade de dados mais 
recentes pelos sistemas de informação em saúde do DATASUS.  

356 Após análise da evolução dos indicadores, verificou-se que grande parte 
dos Municípios mineiros têm tido dificuldades de atingir as metas pactuadas. 

• Indicador: Média Anual de Consultas Médicas por Habitante nas Especialidades Básicas 

Pactuadas por Município, no período de 2002 a 2007. 
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357 Refere-se ao número médio de consultas médicas realizadas no Sistema 
Único de Saúde (SUS) por habitante, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 
Reflete a capacidade da rede básica em prestar assistência individual a partir da oferta de 
consultas médicas nas especialidades básicas – clínica geral, pediatria, ginecologia e 
obstetrícia. Também contribui para avaliar e reprogramar a oferta de consultas ambulatoriais.  

358 Esse indicador mede a demanda atendida de consultas no SUS, incluindo 
todas as especialidades médicas e o atendimento de urgência/emergência e permite analisar 
variações geográficas e temporais na distribuição das consultas médicas realizadas no SUS, 
identificando situações de desequilíbrio que podem demandar a realização de estudos 
especiais. Além disso, permite subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de 
políticas voltadas para a assistência médica de responsabilidade do SUS.  

359 Dentre suas limitações ressalta-se o fato de que não são consideradas as 
consultas médicas realizadas em unidades sem vínculo com o SUS, embora o denominador 
seja a população total. O atendimento no SUS obedece a critérios técnico-administrativos 
próprios e reflete a disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e 
financeiros, pressupondo-se variações na satisfação da demanda. A concentração de consultas 
médicas pode refletir o atendimento a população não residente no município, induzido pelas 
condições de oferta de serviços. 

Método de Cálculo: número de consultas médicas apresentadas ao SUS / população total 

360 Cada Município e Estado pactua com o Ministério da Saúde a definição de 
metas referentes a vários indicadores, que incluem a média de consultas médicas por habitante 
nas especialidades básicas. Para esse indicador, o parâmetro nacional é de 1,5 
consultas/habitante/ano. 

361 No período 2002-2007, constata-se um crescimento do número de 
municípios que não alcançaram o parâmetro nacional. Comparado a 2002, houve um aumento 
de 38% no número de municípios que não atingiram o parâmetro de 1,5 
consultas/habitante/ano, conforme se deduz da tabela 20. 

Tabela 20: Número de Municípios do Estado de Minas Gerais que não 
alcançaram o parâmetro nacional de 1,5 consultas/habitantes/ano nas 

especialidades básicas no período 2002-2007 
 

Ano N. Municípios menor que 1,5 consultas Percentual 
2002 212 24,85 
2003 245 28,72 
2004 292 34,23 
2005 278 32,59 
2006 390 45,72 
2007 292 34,23 

                               Fonte: DATASUS / Elaboração: TCEMG         
            
362 Dentre os fatores que podem ter contribuído para esse resultado estão: a 
baixa oferta de ações características da Atenção Básica e do escopo do PSF decorrente, 
sobretudo, da sobrecarga de trabalho das equipes, correlacionada ao elevado tamanho de 
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população adstrita a cada equipe; a grande extensão territorial com a conseqüente dificuldade 
de atendimento aos habitantes da área rural e o descumprimento da carga horária pelo médico, 
apresentados no item 4.2 deste relatório. Como conseqüência, esses fatores podem acarretar o 
aumento da demanda por atendimento nas unidades terciárias de saúde, especialmente nos 
setores de urgência/emergência. 

1. 
Indicador: Razão entre Exames Citopatólogicos Cérvico-Vaginais em Mulheres entre 

25 e 59 Anos e a População Feminina Nessa Faixa Etária, nos anos de 2002 a 2007
 

 

363 Selecionou-se como proxy
1  da atenção à saúde da mulher o indicador 

Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-Vaginais. Esse é um dos indicadores do Pacto 
da Atenção Básica, de 2006, e mostra a relação entre a oferta de exames e a necessidade atual. 
Objetiva avaliar a disponibilidade de ações básicas de prevenção e controle, educação para a 
saúde, captação de mulheres e diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. 

364 A meta assumida pelo Estado de Minas Gerais no Pacto pela Saúde em 
2006 foi de apenas 15%, metade da cobertura necessária para realizar um exame a cada três 
anos, que é o padrão desejável recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Para o ano 
de 2007, foi pactuada a meta de 30%, isto é, 30% das mulheres nessa faixa etária deveriam 
realizar o exame preventivo naquele ano. Esse parâmetro foi estabelecido pelo Instituto 
Nacional do Câncer (INCA/MS), que recomenda um exame por mulher na faixa etária de 25 a 
59 anos a cada três anos, após dois resultados negativos de exames anuais consecutivos. 
 
365 Para a presente análise, foi considerado o parâmetro de 30% para todo o 
período, por ser o padrão desejável, recomendado pela OMS.  

 

366 Conforme se pode deduzir do exame da tabela 21, a grande maioria dos 
Municípios mineiros não alcançou a cobertura de 30% recomendada. 
 
367 A partir dos dados apresentados, constata-se que uma média de 74% dos 
Municípios não alcançou o padrão desejável, no período de 2002 – 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 indicador substituto usado em lugar de um indicador direto que é difícil ou trabalhoso de medir 
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368 Além disso, conforme se observa na tabela 22 a seguir, 25% dos 
Municípios mantiveram-se abaixo de 20% de cobertura nos anos de 2006 e 2007. 
 

Tabela 22: Razão entre exames Citopatológicos cérvicovaginais em 
mulheres entre 25 a 59 anos e a população feminina nessa faixa 
etária - Municípios mineiros – 2002-2007 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
média 0,2652 0,1985 0,1982 0,2483 0,2635 0,2630 
mediana 0,2600 0,1900 0,1900 0,2400 0,2500 0,2500 
moda 0,2200 0,2000 0,1600 0,2300 0,2500 0,2000 
desvio padrão 0,1019 0,9734 0,0870 0,0989 0,0941 0,0888 
máximo 0,6100 0,5900 0,5500 0,6700 0,7000 0,7700 
25% 0,2000 0,1300 0,1400 0,1800 0,2000 0,2000 
50% 0,2600 0,1900 0,1900 0,2400 0,2500 0,2500 
75% 0,3250 0,2500 0,2500 0,3000 0,3200 0,3200 

                   Fonte: DATASUS/MS 
                   Elaboração: TCEMG 
 
369 Embora o valor da mediana no ano de 2002 seja discrepante, verifica-se 
uma tendência de elevação dos valores das medianas da série no período de 2003 a 2007.  
 
370 De forma preocupante, observa-se um grande número de municípios 
abaixo de 0,25 em todos os anos, municípios esses que alcançaram o máximo de 0,13 da 
Razão em 2003 e se mantiveram com Razões abaixo de 0,20 em todo o período, ressalvando-
se que não se trata necessariamente dos mesmos municípios. 
 
371 Alguns fatores podem explicar essa baixa cobertura com exames 
preventivos de câncer de colo do útero, como a cobertura de parte da população de planos de 
saúde, que não foi padronizada no cálculo da Razão pelo Ministério da Saúde. Em 2005, 
20% da população feminina do Estado de Minas Gerais, na faixa etária entre 25 a 59 anos, 

Tabela 21: Razão entre exames citopatológicos 
cérvicovaginais em mulheres entre 25 a 59 anos e a 

população feminina nessa faixa etária - Percentual de 
Municípios abaixo do parâmetro recomendado Período 

2002 - 2007 
Ano Número % 
2002 555 65,06 
2003 717 84,06 
2004 744 87,22 
2005 615 72,10 
2006 584 68,46 
2007 566 66,35 

Fonte: Datasus/MS 
Elaboração TCEMG 
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possuíam cobertura ambulatorial de saúde suplementar, conforme dados da Agência 
Nacional de Saúde - ANS. Além disso, o possível desconhecimento da população feminina 
sobre a importância dos exames preventivos pode contribuir para os resultados apresentados.  
 
372 Uma provável consequência dessa baixa cobertura é que grande parte dos 
casos de câncer de colo uterino é diagnosticada em estágios relativamente avançados, 
dificultando o tratamento e reduzindo a sobrevida das mulheres. 
  
373 Assim, é recomendável que a Secretaria Estadual da Saúde em conjunto 
com as secretarias municipais de saúde promovam campanhas para esclarecimento do 
público feminino quanto à importância dos exames preventivos, realizem monitoramento e 
adotem medidas corretivas para Municípios com baixa oferta. Com essas medidas espera-se 
o aumento da oferta de exames preventivos, além da maior conscientização dessas mulheres 
quanto à importância de exames para prevenção de câncer e, consequentemente, um aumento 
da procura por esses exames. 
 
• Indicador: Nascidos Vivos de Mães com 4 ou mais Consultas de Pré-natal 

374 Esse indicador reflete a concentração de consultas de atendimentos pré-
natal, a partir da quarta semana de gestação. É utilizado para analisar a cobertura dos 
serviços de pré-natal, detectando variações geográficas, temporais e entre grupos sociais, 
além de subsidiar o planejamento e avaliação de políticas de saúde voltadas para a atenção 
integral à saúde da mulher no qual está incluído o atendimento pré-natal. 
 
375 Esse indicador apresenta algumas limitações, tais como: exclusão das 
gestantes que tiveram aborto ou, como produto da gestação, o natimorto, não fornece 
informações sobre a qualidade do atendimento, além da implantação parcial do Sistema de 
Informações de Nascidos Vivos - SINASC em alguns Estados (2008 Ministério da 
Saúde/Série B. Textos Básicos de Saúde). 
 
376 O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), implantado 
em 1990, tem, por finalidade, melhorar o controle estatístico de eventos vitais e possibilitar a 
elaboração de indicadores demográficos e de saúde mais fidedignos. Por meio desse sistema, 
o Gestor municipal pode organizar os serviços de forma a identificar as crianças que nascem 
com risco de vida e intervir com maior rapidez, prevenindo e controlando a mortalidade 
infantil. 
 
377 A Proporção de Nascidos Vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-
natal era um dos indicadores contidos nos Pactos pela Atenção Básica durante vários anos 
para medir a cobertura do pré-natal. Com o aumento das consultas de pré-natal na maioria 
dos Estados brasileiros, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foi substituído no 
Pacto pela Saúde pela proporção de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal. 
Importante mencionar que a Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 2005, pactuou com os 
Municípios mineiros, por meio do “Saúde em Casa”, a oferta de 7 ou mais consultas de pré-
natal. 
 
378 Conforme se verifica no gráfico 9, o Estado de Minas Gerais apresentou 
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evolução positiva no período analisado: de 86,61 em 2002 para 90,81 em 2006 de nascidos 
vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal.  
 

Gráfico 9: Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou 
mais consultas de pré-natal 

 
              Fonte:DATASUS 

            Elaboração: TCEMG 
 

379 O gráfico BoxPlot mostra essa melhoria, em que  pode ser observada uma 
elevação dos valores das medianas, dos percentis 25% e 75% (limite inferior e superior da 
“caixa” do BoxPlot) e dos valores mínimos, além de uma crescente redução da variabilidade 
dos valores no decorrer da série temporal. 
 
380 No Gráfico 10, observa-se esta melhoria do indicador com um 
crescimento das medianas no período de 2000 a 2005. 
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Gráfico 10: BoxPlot - Proporção de nascidos vivos de 
mães com 4 ou mais consultas de pré-natal 

 
                      Fonte: Sistema de Informações sobre nascidos vivos (SINASC) / Elaboração: TCEMG    
 
                                 
381 Se for observado o histograma para o ano de 2005, verifica-se um grande 
número de Municípios mineiros já próximos de 100%. 

 
Gráfico 11: Histograma - Proporção de nascidos vivos 
de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal MG- 2005 

 

                            Fonte: Sistema de Informações sobre nascidos vivos (SINASC) 
                            Elaboração: TCEMG 
 
382 Por outro lado, mesmo observando-se melhoria, persiste um número 
significativo de Municípios mineiros que não alcançaram a meta pactuada, conforme se pode 
deduzir do gráfico 12: 
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Gráfico 12: Municípios que atingiram a meta da proporção de 
nascidos vivos de mãe com 4 ou mais consultas de pré-natal nos 
anos de 2002 a 2006 (%) 
 

 
                 Fonte: Sistema de Informações sobre nascidos vivos (SINASC)/SISPACTO 
                     Elaboração: TCEMG 

 

383 Os efeitos desse resultado são gestantes sem cobertura de pré-natal 
adequada e o conseqüente nível elevado de morbidade e mortalidade infantil e materna 
nesses Municípios. 
 
384 O Estado de Minas Gerais pactuou o indicador “proporção de nascidos 
vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal a partir de 2007 (meta de 57% em 2007, e 
de 55% em 2008, conforme Deliberação n. 348/2007 da CIB-SUS/MG  e Deliberação n.  
429/2008 da CIB-SUS/MG). A tabela 23 mostra os resultados obtidos no Estado, no período 
de 2005 a 2008. 

Tabela 23: Nascidos vivos de mães com 
7 ou mais consultas de pré-natal (%) 

Ano % 
2005 56,73% 
2006 59,38% 
2007 61,38% 
2008 63,42% 

Fonte: SINASC 
Elaboração: TCEMG 
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385 Observa-se que o percentual de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 
consultas de pré-natal apresenta evolução positiva no período analisado, de 56,73% em 2005 
para 63,42 em 2008. 

• Indicador: Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial 

386 O indicador “Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial 
– ICSAA” é internacionalmente utilizado, em especial por países cuja Atenção Primária a 
Saúde – APS encontra-se em estágio de desenvolvimento avançado, como Espanha, Canadá e 
Inglaterra, para medir a eficácia de suas ações. 

387 Para o caso brasileiro e, por extensão, mineiro, este indicador perde 
potência explicativa, dada a configuração de nosso sistema de saúde, visto que, no SUS, a 
remuneração se dá mediante produção, o que pode incentivar os prestadores de serviço ao 
fornecimento indiscriminado, em especial aqueles com hospitais com capacidade instalada 
acima da necessidade local e aqueles que possuem poucos leitos e baixa resolubilidade. 

388 Ressalta-se a possibilidade de viés de comparação na série do indicador 
em consequência da mudança na codificação dos dados no DATASUS em decorrência da 
unificação das tabelas de procedimentos ambulatoriais e hospitalares (Portaria 
n.321/2007/GM/MS e Portaria n. 1.541/2007/GM/MS). 
 

389 Um dos compromissos pactuados com a Secretaria de Estado da Saúde 
pelos Municípios que aderiram ao Programa Saúde em Casa, instituído em 2005, é a redução 
do número de internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial. 

390 Assim, foram analisados dados a partir de 2002 até 2008, apresentados na 
tabela 24, com o objetivo de verificar a evolução do indicador no período anterior e após a 
instituição do Programa Saúde em Casa em 2005. 

 
Tabela 24: Internações por condições sensíveis  
à atenção ambulatorial 
 

ANO Internações por CSAA  (%) 
2002 38,2 
2003 36,9 
2004 34,9 
2005 33,3 
2006 33,2 
2007 32,1 
2008 33,0 

                                                Fonte: MS/SIH-SIA. 
         Elaboração: TCEMG 
 
391 O indicador vem apresentado desempenho positivo, conforme pode ser 
observado na tabela 23. Partiu de uma situação de 38,2% de internações por condições 
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sensíveis à atenção ambulatorial em 2002 para 32,1% em 2007. No período de 2005 a 2007, 
verifica-se que o indicador vem apresentando desempenho ligeiramente positivo, sem, 
contudo, apresentar melhoria significativa que pudesse ser atribuída ao Programa Saúde em 
Casa. Em 2008, houve elevação do índice, de tal forma que chegou a 33%. De acordo com 
informações da SES, uma das razões dessa discrepância pode ser conseqüência da mudança 
na codificação dos dados do DATASUS. 

392 O baixo desempenho deste indicador pode ser atribuído, dentre outros 
fatores, às dificuldades de acesso ao sistema de saúde por deficiências na cobertura dos 
serviços no âmbito da Atenção Básica, porta de entrada do SUS; à ausência de monitoramento 
por parte dos Gestores municipais das internações potencialmente evitáveis e, ainda, à 
ausência de planejamento de ações concretas para a redução dessas internações. 

393 Em vista disso, a equipe de auditoria indica a necessidade de recomendar 
às secretarias municipais de saúde o monitoramento das internações potencialmente evitáveis 
e, ainda, ante as informações relatadas no item anterior, recomendar ao Ministério da Saúde e 
à Secretaria de Estado da Saúde planejar com os Municípios ações concretas para a redução 
dessas internações, como por exemplo, o aumento da cobertura do PSF. 

394 Além disso, não basta pactuar resultados ou impactos das políticas sem 
uma clara definição das tecnologias a serem adotadas, das ações específicas que devam ser 
tomadas e das estratégias locais de implementação, como tem sido a tônica dos “pactos de 
indicadores”. As proposições devem ser detalhadas em programações locais por equipe do 
PSF. Um dos benefícios esperados é a conformação dos planos de trabalho com conhecimento 
e comprometimento dos agentes estatais responsáveis, em última instância, de modo a 
transformar os planos em realidade.  

395 Os recursos necessários à viabilização das proposições devem também ser 
calculados e alocados devidamente, sob pena de restringirem-se os processos de pactuação a 
manifestação de intencionalidades, sem conseqüências práticas no cotidiano dos processos de 
trabalho das equipes do PSF. 
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“Ó bendita saúde! Contigo amena 
primavera floresce com suas belezas; 

sem ti, ninguém é feliz.” 
Robert Burton 
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6. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DO GESTOR                          

 

396 O relatório preliminar de auditoria realizada no Programa Saúde da 
Família foi remetido ao Secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, por meio do Ofício 
19474/2010-SEC/PLENO, com a finalidade de se obter os comentários pertinentes acerca dos 
principais apontamentos verificados no âmbito da auditoria. 

397 Em atendimento às diligências do TCE/MG, o Sr. Antônio Jorge de Souza 
Marques, Secretário de Estado de Saúde - SES encaminhou o Parecer Técnico SAS/GAPS 
n.398/2010, elaborado pelo Gerente de Atenção Primária à Saúde, Sr. Wagner Fulgêncio 
Elias, por meio do Ofício OF./GAB/SES/Nº1474/2010, cujo teor examinamos a seguir. 

398 Os comentários do Gestor centraram-se nos capítulos 3, 4 e 5 do relatório 
preliminar de auditoria (fls. 25 a 97) onde são apresentados os principais achados da auditoria. 

399 No capítulo 3 do Relatório Preliminar “Política Nacional e Municipal de 
Atenção Básica do Programa Saúde da Família”, foi apontada, no item 3.1, a falta de 
elaboração ou inadequação dos instrumentos de planejamento do Programa Saúde da Família 
em mais de 80% dos municípios mineiros, sendo causas a inexistência de profissionais 
responsáveis exclusivamente pela coordenação técnica do PSF, a diversidade de formação 
profissional dos Gestores e a deficiente capacitação em administração e gestão no setor saúde. 
Ressalta-se, portanto, a necessidade de profissional responsável exclusivamente pelo PSF, 
além do Gestor municipal, a capacitação desses em administração da saúde, com ênfase em 
planejamento como processo e a elaboração de política de educação permanente para as 
Equipes de Saúde da Família que contemple o planejamento para a tomada de decisões. 
 
400 Ao comentar o apontamento, o Gestor ressalta que a função do poder 
estadual em relação à Atenção Primária à Saúde (APS), é a de mediador entre município e 
governo federal e também de monitoramento e avaliação da implantação da estratégia de 
Saúde da Família e do funcionamento da APS e seus resultados. Cabe ao município a tarefa 
efetiva de escolha e implantação do PSF para reorientação do modelo de atenção à saúde e 
organização de atenção. 

401 O Gestor apresentou as ações realizadas pela SES, por meio do Programa 
Estruturador Saúde em Casa visando ao aumento da cobertura do PSF e o incremento das 
ações da APS nos municípios de MG. Informou que a Secretaria, por intermédio de ações da 
Superintendência de Atenção à Saúde, realiza capacitações para a melhoria da Gestão da APS 
e do PSF: Programa de Educação Permanente, publicação de Linhas Guia e de Protocolos de 
Patologias Clínicas, Cursos do Canal Minas Saúde e, ainda, o Plano Diretor de Atenção 
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Primária à Saúde - PDAPS, o qual se “constitui num intenso e extenso programa de 
capacitação dos profissionais da APS para a gestão das ações da equipe da saúde e do 
município”.  

402 Ainda de acordo com o Gestor entre os produtos do PDAPS estão o 
diagnóstico local e municipal, quantitativo e qualitativo, da APS e a elaboração de um Plano 
Municipal de Fortalecimento da Atenção Primária, onde se inclui o Plano Municipal de 
Investimento em Estrutura Física da APS. O município é orientado a fazer desses diagnósticos 
e planejamentos uma base para a priorização da Atenção Primária à Saúde e do PSF em suas 
ações de saúde no Plano Municipal de Saúde. 

403 Com relação à capacitação dos Gestores municipais, informa que a SES 
promove o Curso de Gestão Microrregional de Saúde com o objetivo de capacitação da gestão 
municipal, o desenvolvimento de uma gestão colegiada das redes de atenção à saúde, 
coordenadas pela APS. O curso tem entre seus conteúdos um forte destaque para a APS e seus 
instrumentos de planejamento, fortalecendo o seu papel central para o Gestor municipal. 

404 Segundo o Gestor, a partir de 2011, será iniciada, em piloto, a capacitação 
de profissionais para exercerem função exclusiva nas Equipes de Saúde da Família, 
coordenando o cuidado e favorecendo uma gestão com foco na clínica e na necessidade de 
saúde da população. Acrescenta que está previsto incentivo financeiro para auxiliar e 
estimular o município na contratação de profissionais para exercerem a gerência das equipes. 

405 A SES reconhece a alta rotatividade dos profissionais das equipes 
decorrente da peculiaridade da APS que, por ser gerida em nível municipal, a permanência 
dos profissionais de saúde fica atrelada, muitas vezes, à presença de um determinado Gestor. 
Dessa forma, a mudança de gestão municipal, com freqüência, implica mudança de grande 
parte dos profissionais da equipe. E, em conseqüência, a chegada de novos profissionais 
acarreta necessidade constante de capacitação dos profissionais. 

406 Ao proceder à análise dos comentários do Gestor, temos a observar que, 
não obstante a orientação, incentivo e capacitação oferecidos pela SES-MG aos municípios na 
elaboração efetiva e adequada dos seus instrumentos de planejamento e gestão, esta auditoria 
identificou deficiências em grande parte dos municípios mineiros quanto à elaboração e 
apresentação desses instrumentos A auditoria constatou que, até a data da realização das 
entrevistas in loco, 83% dos Municípios mineiros não haviam elaborado o Plano Municipal de 
Saúde para 2010 a 2013. Constatou, ainda, que 67% não elaboraram a Programação Anual de 
Saúde para 2009 e 25% não elaboraram o Relatório Anual de Gestão para 2008. A mesma 
condição foi encontrada pela aplicação do questionário eletrônico, embora esses percentuais 
tenham caído para 61%, 59% e 8%, respectivamente. 

407 Esta auditoria entende que a SES-MG deva reavaliar sua estratégia de 
atuação junto aos municípios de modo a reforçar suas práticas de orientação, incentivo e 
capacitação, inclusive com a participação ativa e simultânea do CIB e do COSEMS nos 
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processos de formulação e adoção de planejamento para a gestão da saúde em acordo aos 
princípios do SUS; bem como, na elaboração adequada dos instrumentos básicos de 
planejamento, observando sua convergência com os da administração pública. 

408 Ressalta-se a necessidade da realização de capacitação continuada, tendo 
em vista a alta rotatividade dos profissionais, voltada para a gestão na área da saúde, com 
ênfase em processo de planejamento e a elaboração prática de seus instrumentos básicos, e, 
ainda, a articulação junto às instituições de ensino para a realização de cursos de pós-
graduação em gestão da saúde. 

409 Esta auditoria enfatiza a importância do fortalecimento dos processos 
gerenciais nos municípios com menor porte populacional, em especial naqueles com até 
20.000 habitantes, voltando-se para o aprimoramento do processo de planejamento, tendo em 
vista as dificuldades constatadas nesses municípios. Para tanto, destaca-se a importância de 
um profissional responsável exclusivamente pelo PSF, além do Gestor municipal e, conforme 
já exposto, a capacitação desses em administração da saúde com ênfase em planejamento 
como processo. Em vista disso, propõe-se a elaboração e manutenção de política de educação 
permanente para as Equipes de Saúde da Família que contemple o planejamento para a 
tomada de decisões. 

410 No item 4.1 do relatório preliminar, Capítulo 4- Implantação do PSF em 
Minas Gerais - que versa sobre alocação dos recursos financeiros na atenção básica e no PSF, 
foram apontados falta de controle financeiro da gestão do PSF e da atenção básica pelo Gestor 
municipal e contabilização incorreta dos recursos do Programa.   

411 Quanto à contabilização, observou-se que os recursos destinados ao PSF 
não se encontram devidamente escriturados na subfunção 301- Atenção Básica, dispersando-
se nas demais subfunções da Saúde, tornando falho o registro da movimentação de recursos 
monetários, fragilizando a gestão financeira quanto às decisões relativas ao financiamento e à 
alocação de recursos e também quanto ao monitoramento, à avaliação e ao controle. 

412  Da mesma forma, verificou-se que parte dos municípios mineiros não 
incluem todos os gastos do PSF contabilizados na subfunção 301 – Atenção Básica.  

413 Segundo a Portaria n. 42/1999/MOG, a função saúde é composta por 6 
subfunções, iniciando-se pela função 301 – Atenção Básica que agrega o PSF. Mas enquanto 
a classificação funcional é especificada com abrangência nacional, não se encontra norma que 
unifique a nomenclatura e o código para a classificação dos programas, para União, Estados e 
Municípios. Esta auditoria pesquisou, nos arquivos do Tribunal de Contas do Estado, os 
programas incluídos na subfunção 301 - Atenção Básica nas prestações de contas municipais 
para os exercícios de 2002 a 2008, e foram encontradas várias nomenclaturas para os 
programas ali constantes. Tendo em vista os fatos apresentados, propôs-se a adoção pelos 
Gestores de saúde municipal o efetivo exercício da gestão financeira associada ao PSF, 
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combinando-o com a observância estrita das normas contábeis necessárias ao controle da 
política pública da saúde por todos os níveis de governo. 

414  Com relação a este item, o Gestor não apresentou comentários.  

415 No que se refere à implantação das equipes de saúde da família, relatada 
no item 4.2, a auditoria constatou que grande parte da população mineira não está coberta 
pelas equipes do PSF, além de elevada proporção de habitantes por equipe de saúde da família 
para a capacidade de atendimento. 

416 Em parte significativa dos municípios a cobertura populacional pelas 
equipes do PSF é inferior a 100%, motivada por problemas relativos às dificuldades de 
atração e fixação de profissionais de saúde, principalmente de médicos, e de atendimento do 
usuário das UBS e da população rural pelas equipes, assim como insuficiência de instalações 
físicas e recursos financeiros, prejudicando assim a assistência à saúde de grande parte da 
população e a garantia do princípio da eqüidade. 

417  A esse respeito, a SES/MG argumenta que tem, entre os objetivos para a 
Atenção Primária à Saúde, o aumento da cobertura populacional do PSF e, para tanto, criou 
mecanismos de incentivo aos municípios, principalmente por meio do “Incentivo Mensal” a 
cada equipe de saúde da família, com o repasse de valores que podem variar de R$500,00 a 
R$2.000,00 por equipe, considerando critérios de equidade estabelecidos no “Índice de 
Necessidade de Saúde” dos municípios mineiros e considerando o cumprimento de metas de 
indicadores pactuados entre a SES e cada município, especialmente o indicador de cobertura 
populacional da APS pelo PSF.  Esta equipe esclarece que o Índice de Necessidade de Saúde, 
elaborado pela Fundação João Pinheiro em parceria com o Centro de Desenvolvimento e 
Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de 
Minas Gerais (Cedeplar/Face/UFMG) forma, juntamente com o denominado Índice de Porte 
Econômico, o fator de alocação de recursos financeiros destinados à saúde no Estado. Esse 
índice foi construído em 2004 por meio de análise estatística e é composto por variáveis 
referentes ao ano 2000, como taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, taxa de 
fecundidade, proporção de óbitos por causas mal definidas e taxa de alfabetização. 

418 Ainda de acordo com a Secretaria, para fazer jus ao incentivo financeiro, o 
município que já alcançou 100% de cobertura compromete-se a mantê-la, e o que não atingiu 
esse percentual programa-se junto à  SES/MG para um aumento progressivo dessa cobertura, 
levando em consideração sua capacidade estrutural e seu porte populacional. 
 
419 Acrescenta que há possibilidade de a cobertura real do PSF em Minas 
Gerais ser maior do que a apresentada no sistema de informação (SIAB), devendo ser 
corrigidos processos operacionais para que se regularize. De acordo com metodologia de 
cálculo da SES, considerando uma média de 3.450 habitantes por equipe, o Estado 
apresentou, em outubro de 2010, 69,20% de cobertura de saúde da família. 
 
420 Segundo a Secretaria, muitos municípios alegam dificuldades 
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operacionais na alimentação e atualização do banco de dados do SIAB. Alegam, ainda, falta 
de estímulo para realizar essas ações, visto que após a alimentação do sistema, os dados 
permitem um consolidado por equipe ou microárea de saúde, mas não consideram 
especificidades da gestão clínica, fundamentais para o planejamento e monitoramento de 
ações da equipe e de indicadores do município. Cita como exemplo a impossibilidade de 
identificar o número de consultas médicas para cada paciente hipertenso ou gestante, ou a 
faixa etária das mulheres que se submeteram ao exame preventivo de câncer de colo de 
útero, etc. 

 
421 No sentido de corrigir esses fatos, apesar de o Estado não ter gestão direta 
sobre a alimentação do Sistema, a Secretaria tem estimulado os municípios quanto ao 
lançamento de dados no SIAB e monitorado o indicador de cobertura populacional e, ainda, 
tem previstas e pactuadas ações de capacitação para municípios e gerências regionais de 
saúde nesse sistema de informações. 
 
422 A esse respeito, é importante ressaltar que, não obstante o crescimento da 
média anual de cobertura populacional do PSF no período analisado, a partir do percentual 
relativo ao mês de janeiro de 2010, de 66,04%, estima-se uma população descoberta pelo 
programa de aproximadamente 34% do total da população do estado de Minas Gerais. 

 
423 A partir de 2002, observa-se uma queda significativa da variação 
percentual anual da cobertura populacional pelas duas modalidades de equipe, indicando 
uma tendência à estabilidade do percentual de cobertura da população cadastrada nos últimos 
anos. 
 
424 Para se alcançar a meta de 100% de cobertura, é importante a 
implementação de políticas que estimulem a atração e fixação dos profissionais que compõem 
as equipes, principalmente médicos, por ser um dos motivos que dificulta as atividades de 
promoção à saúde, além de procurar identificar as necessidades de recursos financeiros e 
alocá-los de forma mais efetiva  para garantir as ações do PSF. Ressalte-se, ainda, a 
necessidade de um planejamento específico em relação ao atendimento da população rural e 
melhoria das instalações físicas das UBS para possibilitar um maior acesso ao usuário e mais 
eficiência no atendimento por parte da equipe. Não obstante o empenho do Gestor em 
estabelecer o “Incentivo Mensal” como estímulo à equipe da saúde família, para que aumente 
a cobertura populacional, ainda há oportunidade de melhoria. 
 
425 Quanto à alimentação de bancos de dados do SIAB pelo município, é 
importante mencionar, conforme relatado no item 4.3 do relatório preliminar, que, apesar do 
aporte de recursos pelo Estado, 44% das UBS não possuem microcomputadores, ferramenta 
que proporciona agilidade e consistência à alimentação dos dados nos sistemas gerenciais da 
saúde, como o SIAB, o que pode comprometer a confiabilidade desses dados. Além disso, 
das 56% UBS que possuem microcomputadores, somente 44% têm acesso à internet.  
 
426 Conforme relatado no item 4.2, constatou-se que a proporção de 
habitantes por Equipe de Saúde da Família implantada em Minas Gerais encontra-se acima 
da média e do número máximo de habitantes recomendados pelo Ministério da Saúde, 
respectivamente, de  3.000  e 4.000 habitantes por equipe, número esse  considerado elevado 
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para a capacidade de atendimento das equipes de grande parte dos municípios mineiros. Esse 
fato leva à sobrecarga de trabalho e afeta a qualidade do atendimento pelos membros das 
equipes e o acolhimento ao cidadão, especialmente, ao morador da zona rural. 
 
427 Em relação ao número de habitantes cobertos por equipe, o Gestor 
considera a média recomendada de 3.000 habitantes/equipe a escala ideal, no entanto, 
entende que a equipe de saúde da família é capaz de realizar atendimento, com qualidade, a 
uma população acima da média recomendada. Acrescenta que realiza constantemente, por 
meio de seus Núcleos de Atenção Primária à Saúde (NAPRIS), ações de monitoramento e 
acompanhamento da situação e funcionamento da APS nos municípios, de forma espontânea 
ou motivada por denúncia ou auditorias. Em caso de haver irregularidades o município é 
notificado para corrigir a situação sob pena de perder direito ao incentivo estadual e federal.  
 
428 Conforme já mencionado, a recomendação do Ministério da Saúde, 
Portaria n. 648/2006/GM/MS, é de 3.000 habitantes por equipe, entretanto,  há uma 
superação ao número máximo admitido de 4.000 habitantes. Considerando o total da 
população de 19.852.798 no Estado de Minas Gerais em 2009 (SIAB/CNES), o número de 
habitantes por equipe era de 4.898, portanto, bem superior ao recomendado. Observe-se que 
39% dos Gestores entrevistados durante os trabalhos de auditoria relataram que o parâmetro 
máximo de habitantes por equipe dado pelo Ministério da Saúde já não são adequados à 
capacidade de trabalho das equipes. Além disso, 67% das equipes que têm dificuldades de 
atendimento aos usuários que procuram a UBS alegam o número elevado de famílias 
cadastradas. Embora o Gestor considere que a equipe de saúde da família tenha capacidade 
para atender a uma população acima da média recomendada, no intuito de melhorar a 
qualidade do atendimento ao usuário e o aumento da cobertura populacional do PSF no 
Estado, é importante a adequação das diretrizes da estratégia do PSF às reais condições de 
trabalho da equipe.  Assim, há necessidade de revisão e redução da média recomendada, bem 
como do número máximo de habitantes por equipe e a expansão do número de equipes nos 
municípios. 
 
429 Ainda conforme relatado no item 4.2, em parte dos Municípios mineiros 
ocorre descumprimento da jornada de 40 horas semanais por profissionais das equipes do 
PSF, sobretudo por médicos, devido à flexibilização da carga horária e à falta de fiscalização 
pelos Gestores e Conselhos Municipais de Saúde, levando a uma sobrecarga de trabalho dos 
profissionais e comprometendo o acolhimento do usuário, a cobertura populacional e a 
qualidade do atendimento pelas equipes.  
 
430 Essa flexibilização na contratação e cumprimento da jornada decorre da 
dificuldade de atração e fixação de profissionais de saúde, principalmente médicos.  
 
431 Cumpre-se destacar que os vínculos contratuais da maior parte dos 
profissionais da equipe mínima do PSF apresentam precariedades, com a predominância de 
formas de contratação não precedidas de concurso público ou de processo seletivo, 
motivados por dificuldades enfrentadas pelo Gestor municipal como problemas de perfil, 
atratividade e rotatividade dos profissionais, entendimento quanto à forma de contratação, 
insuficiência de recursos financeiros e insegurança acerca da continuidade do PSF. Isto tem 
gerado questionamentos por instituições competentes quanto à legalidade das formas 
contratuais, assim como instabilidade dos profissionais e, conseqüentemente, 
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comprometimento do vínculo com os usuários e da implementação das diretrizes da 
estratégia Saúde da Família. 
 
432 Quanto ao descumprimento da jornada de trabalho, o Gestor não 
apresentou comentários. 
Em relação aos vínculos profissionais, o Gestor informa que a questão é objeto de estudo 
pela SES, com o objetivo de auxiliar os municípios na contratação e manutenção de 
profissionais nas ESF.  
 
433 A equipe entende que um dos maiores desafios do Programa PSF é a 
contratação de profissionais de saúde, especialmente, médicos, dada a dificuldade de atração 
e fixação desses profissionais. 
 
 
434 Em relação às condições de funcionamento das unidades básicas de 
saúde, constantes no item 4.3, observou-se um número significativo de UBS estruturado em 
locais adaptados e com infraestrutura deficiente. Apesar do apoio financeiro concedido pelo 
estado de Minas Gerais aos municípios, diversas UBS não possuem equipamentos essenciais 
à prestação de serviços da Atenção Básica à Saúde.  
 
435 De acordo com o Gestor, desde o ano de 2005 a SES vem investindo na 
melhoria da estrutura física das unidades e das condições de trabalho das equipes. Segundo 
ele, foram doados 997 veículos, entre 2006 e 2010, visando facilitar o atendimento 
domiciliar, totalizando um investimento de 17 milhões de reais. 
 
436 Também foi realizado investimento em tecnologia visando chegar a 
telemedicina e teleconsultoria a 607 municípios mineiros, com previsão de ampliação nos 
próximos anos, de forma a proporcionar um aumento significativo da capacidade resolutiva 
das ESF. De acordo, ainda, com o Gestor, estima-se que o Teleminas Saúde contribui para a 
redução em média 70% de encaminhamentos aos municípios pólo, reduzindo assim custos 
desnecessários de transporte e encaminhamentos e uma comodidade e segurança ao 
profissional da ponta. 
 
437 Informa que, em 2009, foi publicada a resolução 1707 estabelecendo 
critérios para estrutura física das UBS a serem construídas no Estado. Esses critérios também 
servem para normalizar as ações de orientação e fiscalização da Vigilância Sanitária 
Estadual. 
 
438 Além disso, desde 2005 foram investidos mais de 290 milhões de reais 
como incentivos para a ampliação, reforma e construção de Unidades de Atenção Primária à 
Saúde no Estado, o que proporcionou a construção ou reforma de 1629 Unidades de Saúde, 
beneficiando mais de 1800 equipes e 6 milhões de usuários em todo o Estado. 
 
439 A última resolução publicada exigiu dos municípios candidatos a 
apresentação de seu Plano Municipal de Investimento na Atenção Primária à Saúde – 
PMIAPS, com horizonte entre 2009 e 2012, para análise técnica para a construção de UBS 
do Saúde em Casa. 
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440 A SES/MG comprometeu-se a disponibilizar complementação financeira 
para os municípios contemplados com recursos do Ministério da Saúde para construção de 
UBS em sua última portaria. O objetivo é que essas unidades sejam construídas segundo os 
padrões de Minas Gerais que a Secretaria considera melhores para as equipes de saúde e para 
a população que os do MS. 
 
441 Apesar dessas ações promovidas pela Secretaria, a equipe técnica 
constatou que ainda há grande número de UBS funcionando de forma precária, sem os 
equipamentos essenciais à atenção básica. Importante salientar que a ausência desses 
equipamentos prejudica a prestação de serviços de saúde ao usuário, o que pode acarretar a 
transferência para outros níveis de atenção, o aumento da demanda por atendimento nos 
hospitais e, portanto, sobrecarregar o atendimento nesses estabelecimentos. 
 
442 Quanto às linhas de atuação relativas ao atendimento das equipes, 
relatadas no item 4.4, observou-se a coexistência do modelo do PSF com o modelo tradicional 
e, além disso, UBS funcionando de forma precária. A coexistência de modelo misto de UBS 
evidenciada pela oferta de serviços médicos de referência (clínico, ginecologista, obstetra, 
pediatra e cirurgião) nas mesmas unidades do PSF compromete um dos principais 
pressupostos do programa relacionado com a formação de vínculo entre o profissional de 
saúde e a comunidade, além de repercutir diretamente na própria concepção do modelo no que 
concerne à promoção de um serviço resolutivo, com sequelas na regionalização e 
hierarquização das redes de serviços. 
 
443 Ainda tendo em vista as linhas de atuação estabelecidas, as equipes do PSF 
encontram dificuldades na realização do atendimento, devido a deficiências no planejamento, 
gerenciamento e na infraestrutura das UBS, e inclusive na própria divulgação do programa, o 
que compromete a assimilação do modelo pelo usuário de saúde e a participação da 
comunidade - agente ativo na melhoria de suas condições de saúde.  
 
444 Constatou-se que as equipes não realizam todas as visitas domiciliares às 
famílias e indivíduos a elas destinados. Também há dificuldades de promoção da mobilização 
da população e da participação da comunidade de forma a efetivar o controle social.  
 
445 Sob esse aspecto, a maior parte dos usuários entrevistados durante os 
trabalhos de auditoria informaram que não participam das reuniões do Conselho Municipal de 
Saúde. Afirmaram, ainda, que não participam de grupos voltados para o atendimento da 
demanda programada a grupos e situações de riscos especiais à saúde, como atenção ao idoso, 
atenção ao adolescente, etc. 
 
446 Ainda, dentre as dificuldades de efetivação das linhas de atuação das 
equipes do PSF pode-se apontar a elevada proporção de habitantes por equipe especificada 
pelo MS. Situação agravada diante da evidência de que o enfermeiro se incumbe também de 
ações de coordenação das atividades da UBS, subtraindo-lhe tempo para as atividades a ele 
inerentes. Além disso, quando existe um servidor responsável pela coordenação direta da 
Equipe de Saúde da Família, em grande parte dos casos, esse profissional não realizou curso 
ou capacitação específica em administração ou gestão.  
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447 Outras causas residem na deficiência nas estruturas das UBS, já 
comentadas, e no fato de número significativo de Gestores municipais não adotarem práticas 
educativas de educação permanente. 
 
448 A respeito dessas constatações, o Gestor alegou que o modelo misto de 
atendimento não faz parte da política de APS da SES/MG. No entanto, respeitando as 
escolhas e as especificidades de cada município, o Estado também procura orientar Gestores e 
profissionais quanto ao funcionamento das unidades e equipes não PSF, para que utilizem os 
princípios da APS na programação de suas ações de forma a concretizar um acompanhamento 
à população que seja resolutivo e satisfatório. 
 
449 No que se refere ao trabalho em equipe, a Secretaria alegou que o Plano 
Diretor de Atenção Primária à Saúde - PDAPS tem todas as suas ferramentas de trabalho 
orientadas para o fortalecimento das ações da equipe de saúde. O diagnóstico situacional e a 
programação de metas dependem da participação de toda a equipe; a organização da agenda é 
feita por categoria profissional, mas pactuada na equipe. A SES/MG desenvolveu e 
apresentou a todos os municípios mineiros o Prontuário de Saúde da Família, formatado para 
o trabalho em equipe com espaço para a inserção das observações de todos os seus membros e 
a construção coletiva do cuidado. 
 
450 Outra iniciativa da SES/MG é o Canal Minas Saúde o qual possibilita o 
acesso da Equipe de Saúde da Família à informação e capacitação em processos e ações de 
saúde no estado. Trata-se de TV coorporativa, transmitida via satélite com a maior parte da 
programação gerada a partir da SES/MG, com pontos de acesso nas UBS do estado e nas 
GRS. Todos os equipamentos para os municípios (antena, televisor, instalação, etc.) foram 
doados pela SES/MG. Ainda de acordo com a Secretaria, os programas transmitidos tratam 
dos temas relevantes para o sistema de saúde de Minas Gerais. 
 
451 Quanto à falta de capacitação do servidor responsável pelo gerenciamento 
da equipe, o Gestor informou que, em 2009-2010, foi realizado um curso de especialização 
em Gestão da Clínica, com aulas pelo canal e pelo Portal Minas Saúde com capacitações 
sobre todas as diretrizes clínicas da SES e organização dos processos de trabalho das equipes 
para o melhor atendimento da população. 
 
452 No que se refere à interação com a comunidade, a Secretaria argumenta 
que  a orientação comunitária é um dos princípios da APS a partir da qual a ESF é convidada 
a avaliar seus processos de trabalho no PDAPS. Além disso, cada produto do PDAPS deve ser 
discutido e apresentado ao Conselho Municipal de Saúde. 
 
453 Em 2010 as reuniões do Conselho Estadual de Saúde começaram a ser 
transmitidas a todo estado pelo Canal Minas Saúde. O Gestor reconhece que, contudo, 
permanece a necessidade de um fortalecimento do controle social na saúde como um todo. 
Para a APS esse será o tema de uma oficina do PDAPS de 2011. 
 
454 Constata-se, tendo em vista as ações implementadas, que a Secretaria 
reconhece as dificuldades do trabalho das equipes, no entanto, há oportunidade de melhoria.  
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455 No capítulo 5 do Relatório Preliminar “Monitoramento e Avaliação”, 
foram avaliados os mecanismos de monitoramento e avaliação da política de atenção básica e 
do PSF utilizados pela gestão local, assim como aos resultados proporcionados pelo 
programa, medido pela evolução de indicadores relevantes da atenção básica nos municípios 
mineiros. 
 
456 Quanto aos procedimentos relativos ao monitoramento e à avaliação, bem 
como os mecanismos utilizados para realizá-los, a análise visou apreender se o Estado e os 
Municípios estão monitorando e avaliando o PSF e quais os mecanismos utilizados sob a 
perspectiva da eficácia, efetividade e controle social do programa.  
 
457 Para tal objetivo, buscou-se enfatizar os principais instrumentos de 
planejamento adotados (PMS, PAS e RAG), com foco no Relatório Anual de Gestão 2008 
(RAG/2008). O RAG constitui-se em peça relevante para as ações de auditoria, fiscalização e 
controle, sendo concebido como instrumento privilegiado de prestação de contas dos recursos 
transferidos fundo-a-fundo. 

 
458 Esta auditoria verificou que o processo de monitoramento e avaliação 
encontra-se comprometido devido à insuficiência na estrutura básica e no conteúdo dos 
instrumentos de planejamento utilizados (PMS, PAS e RAG). Esses, quando elaborados, não 
apresentam os elementos necessários para o efetivo acompanhamento das ações de saúde, 
refletindo escassa utilização das informações para tomada de decisões, para a avaliação dos 
resultados alcançados pelo programa e dos serviços prestados à população com o objetivo de 
efetivar o controle social. 
 
459 Ao comentar os apontamentos, o Gestor não se manifesta em relação às 
deficiências encontradas nos instrumentos de planejamento municipais. No entanto, informa 
que o Monitoramento e Avaliação são estimulados no Plano Diretor de Atenção Primária à 
Saúde, além de ser tema de uma de suas oficinas. O Gestor salienta que são discutidos os 
impactos locais dos indicadores e metas propostos no contrato de gestão do Programa Saúde 
em Casa, pactuados com cada município e monitorados ao longo de 2010. Ressalta também 
que os indicadores foram pactuados quanto a suas metas, forma de avaliação, fórmula e 
periodicidade. 
 
460 Esta auditoria acredita que a observância dos procedimentos relativos ao 
monitoramento e à avaliação no âmbito dos Municípios, bem como dos mecanismos 
utilizados para realizá-los perpassam pela análise dos principais instrumentos de planejamento 
adotados. 
 
461 A precariedade dos instrumentos de monitoramento e avaliação 
comprometeu a correlação entre metas, resultados obtidos e recursos utilizados. Nessas 
condições, a avaliação e o monitoramento deixam de fornecer informações para melhoria e 
aperfeiçoamento da gestão, das ações e dos serviços prestados à população e para a efetivação 
do controle social.   
 
462 Tratando-se de atividades institucionais de caráter permanente, o papel da 
avaliação e monitoramento deve ser compreendido como instrumento que contribui para a 
melhoria do desempenho da equipe e para a qualidade dos serviços por ela prestados.  



          
 

 114

 
463 Relativamente à evolução de indicadores relevantes da atenção básica nos 
municípios mineiros, verificou-se que grande parte dos municípios mineiros tiveram 
dificuldades de atingir as metas pactuadas, no período de 2002 a 2008.  
 
464 Dentre os fatores que podem ter contribuído para esse resultado estão: a 
baixa oferta de ações características da Atenção Básica e do escopo do PSF, decorrente, 
sobretudo, da sobrecarga de trabalho das equipes, correlacionada ao elevado tamanho de 
população adstrita a cada equipe; a grande extensão territorial com a conseqüente dificuldade 
de atendimento aos habitantes da área rural e o descumprimento da carga horária pelo médico. 
Como conseqüência, esses fatores podem acarretar o aumento da demanda por atendimento 
nas unidades terciárias de saúde, especialmente nos setores de urgência/emergência. 
 
465 Por fim, fato constatado é que a mudança do modelo de atenção à saúde 
constitui-se em desafio. Torna-se necessário consolidar a qualidade da atenção prestada por 
meio de ações, projetos e políticas voltados para a integração entre os diferentes níveis de 
atenção, qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais, expansão da rede de serviços, 
ampliação da participação e controle social, entre tantos outros exemplos, em direção aos 
ideais de equidade, integralidade, resolubilidade e humanização do SUS. 
 
466 Considera-se que os comentários e esclarecimentos enviados pelo Gestor 
possibilitam o aperfeiçoamento de análises e elementos textuais do relatório final de auditoria 
no Programa Travessia, inclusive quanto ao ajuste da redação de algumas recomendações 
propostas. 
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“Gozai a vossa bela 
saúde, só é jovem 
quem passa bem” 

                                                                                                                       Voltaire 
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7. CONCLUSÃO                 

 

467 A gestão do Programa Saúde da Família (PSF) pelos municípios mineiros 
foi avaliada pela presente auditoria quanto: 

1. à formulação da política de atenção básica e do PSF nos municípios mineiros e sua 
coerência com a política nacional; 

2. à implantação do PSF segundo as diretrizes e objetivos definidos no momento de sua 
formulação, especificamente, quanto ao fortalecimento da estratégia Saúde da Família 
via alocação de recursos; à efetiva implantação das equipes de saúde da família; às 
condições de funcionamento das unidades básicas de saúde; e à conformidade do 
atendimento oferecido pelas equipes de saúde da família com as linhas de atuação 
previstas; 

3. aos mecanismos de monitoramento e avaliação da política de atenção básica e do PSF 
utilizados pela gestão local, assim como aos resultados proporcionados pelo programa, 
medidos pela evolução de indicadores relevantes da atenção básica nos municípios 
mineiros. 

468 Quanto à formulação, considerando que o aspecto ascendente do 
planejamento do SUS depende de formulação adequada dos seus instrumentos básicos em 
todas as esferas de gestão e em todos os níveis de atenção da saúde, considerando, ainda, que 
estes não foram elaborados ou apresentam-se inadequados nos municípios de Minas Gerais, 
esta auditoria entende que, na perspectiva de seu planejamento, a política de Atenção Básica 
no Estado não se encontra coerente com a política nacional. 

469 Para o alinhamento da política de Atenção Básica dos municípios mineiros 
à política nacional, quanto à função planejamento faz-se necessário o aprimoramento da 
cultura do planejamento e de seu papel central no processo decisório. 

470 Esta auditoria destaca, assim, a importância do fortalecimento dos 
processos gerenciais nos municípios com menor porte populacional, em especial naqueles 
com até 20.000 habitantes, voltando-se para o aprimoramento do planejamento como 
processo, compreendendo as funções planejamento, execução, controle e avaliação. 

471 Para tanto se destaca a necessidade de profissional responsável 
exclusivamente pelo PSF, além do Gestor municipal, e a capacitação destes em administração 
da saúde com ênfase em planejamento como processo. E conformando recursos humanos com 
qualidade propõe a elaboração de política de educação permanente para as Equipes de Saúde 
da Família que contemple o planejamento para a tomada de decisões. 



          
 

 117

472 Relativamente à implantação do PSF, considerando a restrição 
orçamentária e os aspectos operativos da saúde, esta auditoria observou que o controle dos 
recursos pelo Gestor e sua utilização autônoma não se faz observar na maioria dos municípios 
mineiros. 

473 E dada importância da gestão financeira para se assegurar processos 
eficientes de captação e alocação de recursos e para sustentar a eficácia da programação das 
ações do PSF restou destacado o prejuízo desta programação e suas conseqüências para a 
Atenção Básica e para os demais níveis de atenção, no município e nas esferas de gestão 
estadual e federal do SUS. 

474 Outra conseqüência da manutenção desta postura pelo Gestor, pela equipe 
dirigente da saúde e pelo conjunto da administração pública é o prejuízo dos processos de 
monitoramento, avaliação e correção de possíveis desvios relativos à execução do Plano 
Municipal de Saúde e seus objetivos de médio prazo. 

475 Importa, assim, a mudança de postura, quanto à gerência financeira, pelos 
agentes públicos municipais, lembrando que não existe uma única estrutura organizacional 
adequada para a área financeira dos serviços de saúde. O importante é a aplicação de 
princípios organizacionais básicos a todas as organizações: 

• linhas objetivas de autoridade; 
• linhas nítidas de responsabilidade; 
• autonomia de funcionamento com observância do conjunto da organização; e 
• monitoramento, avaliação e controle adequados à realidade da organização. 

 

476 Ainda quanto ao controle financeiro esta auditoria destaca que parte dos 
municípios mineiros não incluem todos os gastos do PSF na subfunção 301 – Atenção Básica, 
sendo que o Programa não apresenta unidade de classificação que viabilize a análise das ações 
estratégicas agregadas do SUS em Minas Gerais. 

477 No que se refere às equipes de saúde da família constatou-se que elas não 
se encontram efetivamente implantadas no Estado, considerando o grande número de 
municípios com cobertura populacional inferior a 100%, o elevado número de habitantes por 
equipe, a inobservância na contratação e cumprimento da jornada de trabalho e a diversidade 
e precariedade das formas contratuais. Inobstante o crescimento da cobertura populacional 
pelo PSF em Minas, constatou-se um déficit de cobertura populacional pelas equipes em 
grande parte dos municípios mineiros. No período de 2001-2010, a cobertura populacional 
média pelas equipes de saúde da família em Minas Gerais apresentou um crescimento de 
153%, passando de 26,02% em 2001 para 66,04% em 2010 (SIAB/CNES). Porém, cerca de 
50% dos municípios apresentam ainda cobertura pelas equipes abaixo de 100%. Além disso, a 
partir de 2002, ocorreu uma queda significativa da variação percentual da cobertura 
populacional indicando uma tendência à estabilidade do percentual de cobertura. 

478 Constatou-se ainda uma elevada proporção de habitantes por equipe, acima 
de sua capacidade de atendimento. No período de 2001 a 2009 também ocorreu um 
crescimento significativo do número de equipes implantadas em Minas, de 157%, compatível 



          
 

 118

com o crescimento da cobertura populacional ocorrida nesse período. Contudo, em 2009, o 
número de habitantes por equipe no estado era de 4.898 (SIAB/CNES). Pela população 
abrangida pelos municípios pesquisados, por meio de questionário eletrônico e amostra, o 
número de pessoas por equipe foi de 3.833 e 4.840, respectivamente, revelando-se também 
elevado e superior à média recomendada e ao número máximo de pessoas admitido pelo 
Ministério da Saúde. Estes parâmetros são considerados pelos Gestores não adequados à 
capacidade de trabalho das equipes, que também alegaram dificuldades para atender à 
demanda dos usuários diante do elevado número de famílias cadastradas. 

479 Verificou-se que a jornada de trabalho exigida de 40 horas semanais não 
está sendo observada por parte das secretarias municipais de saúde. A jornada contratada e 
cumprida apresentou média inferior a 40 horas semanais para todos os profissionais da equipe 
mínima, indicando a existência de municípios que responderam o questionário eletrônico não 
observando a jornada exigida, sobretudo para os médicos. Além da inobservância das 
secretarias municipais, constatou-se a falta de fiscalização por parte dos Conselhos 
Municipais de Saúde, visto que 39% dos conselhos entrevistados afirmaram não fiscalizar o 
cumprimento da carga horária pelos profissionais das equipes do PSF. 

480 Quanto aos vínculos contratuais dos profissionais da equipe mínima do 
PSF, os resultados obtidos por meio das pesquisas evidenciaram uma grande precariedade das 
relações contratuais entre esses profissionais e as secretarias municipais de saúde. Os 
profissionais decorrentes de concurso público ou de processo seletivo, estatutários e celetistas, 
representam as menores proporções, principalmente dos médicos. As pesquisas revelaram que 
as relações contratuais com a maior parte dos profissionais das equipes são decorrentes de 
vínculos contratuais instáveis, por prazo determinado, com percentuais variando de 66% a 
95%. Essa situação tem gerado uma grande incidência de questionamentos acerca da 
legalidade das contratações, principalmente por parte dos Ministérios Públicos Federais e 
Estaduais, sendo que 70% dos questionamentos ocorreram nos municípios de até 50.000 
habitantes. A instabilidade e rotatividade dos profissionais do PSF favorecida pela 
precariedade contratual foram constatadas pelo Censo realizado pelo Observatório de 
Recursos Humanos em Saúde/UFMG (2006) que revelou a relação que o vínculo trabalhista 
tem com o tempo de trabalho dos profissionais no município.  Os resultados do Censo 
revelaram que “os profissionais com vínculo contrato administrativo e CLT, para todos os 
modelos de APS, apresentam tempo de trabalho inferior àqueles com vínculo estatutário, 
tanto para o ensino superior quanto para o ensino médio e fundamental”. 

481 Relativamente às condições de funcionamento das unidades básicas de 
saúde, observou-se que grande parte dos Municípios mineiros ainda aluga casas e faz algumas 
adaptações, mas são insuficientes para atender às ações a serem realizadas a partir da 
mudança do modelo assistencial. 

482 Na observação direta das condições físicas que garantam o efetivo 
atendimento das necessidades da população dentro dos princípios e diretrizes estabelecidos 
para a Atenção Básica e o PSF, verificou-se que um número significativo de UBS está 
estruturado em locais adaptados e com infraestrutura deficiente. 

483  Com relação aos equipamentos necessários ao funcionamento das UBS, 
verificou-se que, apesar do apoio financeiro concedido pelo Estado de Minas Gerais aos 
municípios, diversas unidades não possuem equipamentos essenciais à prestação de serviços 
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da Atenção Básica à Saúde, especialmente no que se refere aos equipamentos destinados ao 
atendimento de emergência.  

484 A ausência de equipamentos prejudica a prestação de serviços de saúde ao 
usuário, o que pode acarretar a transferência para outros níveis de atenção, o aumento da 
demanda por atendimento nos hospitais e, portanto, sobrecarregando o atendimento nesses 
estabelecimentos. 

485 Quanto aos demais equipamentos necessários à execução das atividades a 
serem realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, constatou-se que 44% das Unidades não 
possuem microcomputadores, ferramenta que proporciona agilidade e consistência à 
alimentação dos dados nos sistemas gerenciais da saúde, como o SIAB, o que pode 
comprometer a confiabilidade desses dados. Somente 44% das Unidades têm acesso à 
internet. Além disso, apenas 6% dos consultórios médicos possuem microcomputador, o que 
dificulta a viabilização de prontuário eletrônico. 

486 Quanto à conformidade do atendimento oferecido pelas equipes do PSF 
com as linhas de atuação previstas, verificou-se que deficiências que perpassam o 
planejamento, adentram no gerenciamento e na infraestrutura das UBS, avançando na própria 
divulgação do programa comprometem a assimilação do modelo pelo usuário de saúde e a 
participação da comunidade - agente ativo na melhoria de suas condições de saúde. 

487  O PSF tem no trabalho da Equipe de Saúde da Família como uma das 
formas de consolidação da mudança de modelo. A partir dessa interação, os profissionais de 
saúde e a comunidade tornam-se participantes ativos de um processo que inclui o 
planejamento no conjunto das ações, bem como o seu desenvolvimento e avaliação. 

488 Assim, o planejamento deve incorporar todo o processo que se inicia na 
identificação dos problemas de saúde até o monitoramento e avaliação, competindo a essa 
importante ferramenta a reorganização do sistema e do processo de trabalho das equipes. 
Contudo, esses instrumentos materializam-se por decisão do Gestor, a quem compete 
reorganizar o modelo por intermédio de ações que visem a garantir a adequação física e os 
equipamentos compatíveis, bem como a modalidade de contratação dos profissionais. 

489 Essas ações devem ser materializadas em propostas ao Conselho 
Municipal de Saúde visando a estabelecer o controle social. A participação dos conselhos 
deve, portanto, a mobilização social na concepção ou reorientação dos interesses e objetivos; 
exige a pactuação de um consenso em torno do significado das propostas de organização dos 
serviços tendo como referência a consolidação do controle social.  

490 A coexistência de modelo misto de UBS evidenciada pela oferta de 
serviços médicos de referência (clínico, ginecologista, obstetra, pediatra e cirurgião) nas 
mesmas unidades do PSF compromete um dos principais pressupostos do programa 
relacionado com a formação de vínculo entre o profissional de saúde e a comunidade, além de 
repercutir diretamente na própria concepção do modelo no que concerne à promoção de um 
serviço resolutivo, com sequelas na regionalização e hierarquização das redes de serviços. 

491  Quanto aos procedimentos relativos ao monitoramento e à avaliação, bem 
como os mecanismos utilizados para realizá-los, a análise visa apreender se o Estado e os 
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Municípios estão monitorando e avaliando o PSF e quais os mecanismos utilizados sob a 
perspectiva da eficácia, efetividade e controle social do programa. 

492  Para tal objetivo, buscou-se enfatizar os principais instrumentos de 
planejamento adotados (PMS, PAS e RAG), com foco no Relatório Anual de Gestão 2008 
(RAG/2008). O RAG constitui-se em peça relevante para as ações de auditoria, fiscalização e 
controle, sendo concebido como instrumento privilegiado de prestação de contas dos recursos 
transferidos fundo-a-fundo. 

493 O processo de monitoramento e avaliação encontra-se comprometido 
devido à insuficiência na estrutura básica e no conteúdo dos instrumentos de planejamento 
utilizados.  Esses não apresentam os elementos necessários para o efetivo acompanhamento 
das ações de saúde, refletindo escassa utilização das informações para tomada de decisões, 
para a avaliação dos resultados alcançados pelo programa e dos serviços prestados à 
população com o objetivo de efetivar o controle social. 

494   Nos instrumentos analisados, observa-se a ausência da adoção de 
metodologia, estabelecendo normas e procedimentos específicos para os instrumentos de 
monitoramento e avaliação, no âmbito de cada esfera de governo, conforme previsto na 
Portaria n. 648/2006/GM/MS.  

495 No entanto, a despeito das inconsistências reveladas na elaboração dos 
instrumentos analisados, todos os Gestores entrevistados afirmam que o RAG/2008 foi 
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. O exame das atas relativas às reuniões dos 
Conselhos Municipais de Saúde, coletadas nas visitas ‘in loco”, evidencia a ausência de 
discussão sobre o conteúdo do RAG aprovado nessas ocasiões. 

496 Quanto à utilização de mecanismos de avaliação, 10% dos Gestores que 
responderam ao questionário eletrônico afirmam que utilizam a metodologia da AMQ e 64% 
não possuem outro mecanismo de avaliação. 

497  Tratando-se de atividades institucionais de caráter permanente, o papel da 
avaliação e monitoramento deve ser compreendido como instrumento que contribui para a 
melhoria do desempenho da equipe e para a qualidade dos serviços por ela prestados.  

498 A mudança do modelo de atenção à saúde constitui-se em desafio. Torna-
se necessário, consolidar a qualidade da atenção prestada por meio de ações, projetos e 
políticas voltados para a integração entre os diferentes níveis de atenção, qualificação e 
aperfeiçoamento dos profissionais, expansão da rede de serviços, ampliação da participação e 
controle social, entre tantos outros exemplos, em direção aos ideais de equidade, 
integralidade, resolubilidade e humanização do SUS. 

499 Finalmente, relativamente à evolução de indicadores relevantes da atenção 
básica nos municípios mineiros, verificou-se que grande parte dos municípios mineiros têm 
tido dificuldades de atingir as metas pactuadas, no período de 2002 a 2008. Para essa análise, 
foram selecionados os seguintes indicadores:  

• Média Anual de Consultas Médicas por habitante nas especialidades básicas, 
pactuadas por município; 

• Proporção de Nascidos Vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal; e 
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• Razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres entre 25 e 59 anos 
e a população feminina nessa faixa etária.  

500 Além desses, selecionou-se um dos indicadores do Programa Saúde em 
Casa: o indicador Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial – ICSAA. 

501  Dentre os fatores que podem ter contribuído para esse resultado estão: a 
baixa oferta de ações características da Atenção Básica e do escopo do PSF decorrente, 
sobretudo, da sobrecarga de trabalho das equipes, correlacionada ao elevado tamanho de 
população adstrita a cada equipe; a grande extensão territorial com a conseqüente dificuldade 
de atendimento aos habitantes da área rural e o descumprimento da carga horária pelo médico. 
Como conseqüência, esses fatores podem acarretar o aumento da demanda por atendimento 
nas unidades terciárias de saúde, especialmente nos setores de urgência/emergência. 

502 Diante do exposto e visando contribuir para a melhoria do desempenho do 
PSF, submetemos este relatório à consideração superior. 
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“A saúde e o prazer são para o homem o que o 

sol e o ar são para as plantas”. 

                                       Massilon 
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8. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Diante do exposto e visando contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do Programa Saúde 
da Família pelos municípios mineiros, submete-se este relatório à consideração superior, com 
as propostas: 

1) Recomendar à Secretaria de Estado da Saúde a adoção das seguintes medidas:  
 
1.1) avaliar a estratégia de atuação junto aos municípios de modo a reforçar as 

práticas de orientação e capacitação da APS nos municípios, inclusive com a 
participação ativa e simultânea do CIB e do COSEMS nos processos de 
formulação e adoção de planejamento para a gestão da saúde em acordo aos 
princípios do SUS, bem como, na elaboração adequada dos instrumentos 
básicos de planejamento, quais sejam o Plano Municipal de Saúde, Relatório 
Anual de Gestão e Programação Anual de Saúde, observando sua convergência 
com os normativos da administração pública; 
 

1.2) manter o incentivo financeiro para construção e/ou reforma de UBS e para 
aquisição de materiais, insumos e equipamentos indispensáveis ao trabalho das 
equipes e ao acesso e atendimento da população adstrita; 

 
1.3) orientar os municípios quanto à implementação de políticas de recursos 

humanos que estimulem a atratividade e a fixação dos profissionais que 
compõem as equipes de Saúde da Família, de maneira a se atender os 
pressupostos da Atenção Básica como vínculo; 
 

1.4) manter a política de incentivo financeiro às equipes de Saúde da Família com o 
objetivo de aumentar a cobertura populacional; 

 
1.5) instituir política de incentivo financeiro para auxiliar os municípios na 

contratação de profissionais para exercerem a coordenação exclusiva das 
equipes PSF e capacitação desses em administração da saúde com ênfase em 
planejamento como processo e a inclusão na política de educação permanente 
para as Equipes de Saúde da Família que contemple o planejamento para a 
tomada de decisões;  
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1.6) promover de capacitação em gestão da saúde direcionada aos membros dos 
conselhos municipais de saúde com vistas ao fortalecimento do controle social; 

 
1.7) promover,  em conjunto com as secretarias municipais de saúde,  campanhas 

para esclarecimento da população feminina, na faixa etária entre 25 e 49 anos, 
quanto à importância dos exames preventivos de câncer, além de realizar 
monitoramento e adotar medidas corretivas para Municípios com baixa oferta 
de Exames Citopatológicos Cérvico-Vaginais. 

 
2) Determinar à Secretaria de Estado da Saúde: 

 
a)  Tendo em vista as competências contidas na Portaria/MS 648, de 28 de março de 

2006, a adoção das seguintes medidas: 
 
2.1) instituir política de formação permanente de Gestores municipais de saúde, e 

coordenadores do PSF em gestão da saúde com ênfase em processo de 
planejamento e a elaboração prática de seus instrumentos básicos; 

 
2.2)  implementar  ações para capacitação de profissionais para exercerem função 

gerencial exclusiva das equipes PSF;  

2.4) articular junto às Comissões Intergestoras Bipartites e Tripartite (CIB e CIT) 
para que promovam maior esclarecimento aos Gestores municipais acerca do 
caráter permanente das ações do PSF, já consolidado no nível da Atenção 
Básica a cargo da gestão municipal; 

2.5) definir de estratégias de articulação com os Gestores municipais para 
institucionalização da avaliação da Atenção Básica; 

2.6) proceder à aplicação efetiva dos procedimentos relativos ao monitoramento e 
avaliação no âmbito dos Municípios, bem como dos mecanismos utilizados 
para realizá-los, perpassando pela análise dos principais instrumentos de 
planejamento. 

b)  Tendo em vista o disposto no Decreto Estadual n. 45468/2010, condicionar o 
repasse de recursos aos municípios à apresentação do Relatório Anual de 
Gestão, lei de criação do Fundo Municipal de Saúde e ato de criação do 
Conselho Municipal de Saúde.  

3) Determinar, ainda, que a Secretaria de Estado da Saúde remeta a este Tribunal, no 
prazo de 60 dias a contar da publicação do Acórdão, Plano de Ação contendo o 
cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das respectivas 
recomendações e determinações prolatadas pelo TCE/MG, com o nome dos 
responsáveis pela implementação de tais medidas. 
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4) Recomendar a este Tribunal encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser adotado por 

esta Corte, bem como do Voto que o fundamentar, e do inteiro teor do presente 
relatório para o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde – COSEMS; 
Retornar os autos à Comissão de Auditoria Operacional - CAOP para que se programe 
a realização do monitoramento do Acórdão que vier a ser prolatado nestes autos. 

 
5) Com o atendimento das determinações e recomendações deste Tribunal pelos Gestores 

e Conselho, espera-se sejam alcançados os seguintes benefícios: 
 

• melhoria da qualidade do atendimento realizado;  
• aumento da cobertura populacional do PSF; 
• maior estabilidade, identidade e comprometimento dos profissionais com o PSF; 
• controle social estimulado; 
• Melhoria dos indicadores de saúde; 
• instrumentos de planejamento elaborados de forma adequada e metodologia  de 

avaliação da Atenção Básica pactuada com os municípios que viabilizem o 
monitoramento do programa e apuração de resultados. 

 
Cabe ressaltar que não basta pactuar resultados ou impactos das políticas sem uma 

clara definição das tecnologias a serem adotadas, das ações específicas que devam ser 
tomadas e das estratégias locais de implementação, como tem sido a tônica dos “pactos de 
indicadores”. As proposições devem ser detalhadas em programações locais por equipe do 
PSF. Um dos benefícios esperados é a conformação dos planos de trabalho com 
conhecimento e comprometimento dos agentes estatais responsáveis, em última instância, de 
modo a transformar os planos em realidade.  

 
Os recursos necessários à viabilização das proposições devem também ser calculados 

e alocados devidamente, sob pena de restringirem-se os processos de pactuação a 
manifestação de intencionalidades, sem conseqüências práticas no cotidiano dos processos de 
trabalho das equipes do PSF. 
 

6) Para que haja transparência das ações governamentais e para que as informações 
constantes no relatório de auditoria alcancem o maior número de pessoas e entidades 
possível, recomendar ao TCE-MG que:  

a. publique o relatório final no sítio do Tribunal; 
 

b. distribua folders; 
 

c. distribua notas à imprensa; 
 

d. divulgue o sumário executivo nos instrumentos de mídia do Tribunal e 
 

e. encaminhe o sumário executivo às Prefeituras Municipais e aos Secretarias Municipais 
de Saúde dos municípios beneficiados pelo Programa Saúde da Família. 
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7) Determinar à Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais que remeta a este 
Tribunal, no prazo de 60 dias a contar da publicação do Acórdão, Plano de Ação 
contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das 
respectivas recomendações e determinações prolatadas pelo TCE/MG, com o nome 
dos responsáveis pela implementação de tais medidas. 
 

8) Encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser adotado pelo Tribunal, bem como do 
Relatório e o Voto que o fundamentarem, e do inteiro teor do presente relatório para o 
Secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais. 

 
9) Retornar os autos à Comissão de Auditoria Operacional – CAOP/DAEEP para análise 

do Plano de Ação e programação da realização do monitoramento das deliberações do 
Acórdão que vier a ser prolatado nestes autos. 
 

10) Arquivar os autos na CAOP/DAEEP. 
      
 

Belo Horizonte, em 09 de agosto de 2011. 
 
 

 
Denise Maria Delgado Santos   Helena A. de Menezes Sousa Sousa 
TC 1419-0      TC 0914-5 
 
 
Alexandre A. Lima      
TC 0641-3 
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“Saúde é algo que faz você achar que 
agora é a melhor época do ano” 

Franklin P. Adams 
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“A saúde é teu maior bem” 
                        César Jihad 
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APÊNDICES                                

APÊNDICE 1  

A IMPLEMENTAÇÃO DO PSF NOS MUNICÍPIOS MINEIROS 

Programas e seus códigos constantes das despesas relativas à Atenção Básica 
incluídas na prestação de contas para o exercício de 2008 

Descrição  Código 
UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 3 
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 6 
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 7 
ATENCAO BASICA DA SAUDE 8 
ATENDIMENTO BASICO DA SAUDE 8 
GESTAO DOS RECURSOS DA SAUDE 8 
Promoção Qualificação  Sistema de Saude 8 
ATENDIMENTO E ASSISTENCIA BASICA A SAUDE 9 
PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR 9 
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 11 
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 12 
ATENDIMENTO BASICO DA SAUDE 12 
Promoção Qualificação Sist.Saude REC SUS 12 
SAUDE BUCAL 12 
SAUDE DA FAMILIA 12 
PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE 13 
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 15 
ATENDIMENTO BASICO DA SAUDE 16 
PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE 16 
Qualificação Sist.Saude Santa Casa 16 
SAUDE E VIDA 16 
ATENDIMENTO A SAUDE 17 
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 17 
PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR 18 
GESTAO DE POLITICA DE SAUDE 19 
Politica de Saude 19 
PROGRAMA VALORIZACAO E SAUDE DO IDOSO 20 
SAUDE DA FAMILIA 20 
Assistencia Domiciliar de Saude 21 
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 21 
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SAUDE BUCAL 21 
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE 22 
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 22 
PROMOCAO DA SAUDE E SEGURANCA DO 
TRABALHADOR 

22 

ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 24 
SAUDE MATERNO INFANTIL 24 
PROMOCAO DE ASSISTENCIA AO PACIENTE DA 
SAUDE 

25 

SAUDE ESPECIALIZADA E DIAGNOSE/TERAPIA 25 
SAUDE MATERNO-INFANTIL 27 
SAUDE PARA TODA A POPULACAO 27 
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 29 
SAUDE DA FAMILIA 29 
SAUDE PARA TODOS 31 
EXPANSAO MELHOR. REDE MUNIC. DE SAUDE 32 
ASSISTENCIA A SAUDE DA COMUNIDADE 33 
VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE 33 
C.DE ATENCAO SAUDE DA MULHER ADOLESCENTE 34 
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 34 
REGULACAO E AMPLIACAO DO SIST.SAUDE 34 
ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE 35 
Planej.Coord. Servidos de Saude 35 
ACOES E SERV.SAUDE PUB.MUNICIPAL 38 
SAUDE BUCAL 39 
Atencao Basica a Saude 40 
ACOES DE SAUDE COLETIVA 41 
ACOES VIGILANCIA EM SAUDE 41 
ADMINISTRACAO DA SAUDE PUBLICA 41 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 41 
VIGILANCIA EM SAUDE 43 
SAUDE MENTAL 51 
Saude Materno-Infantil 56 
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 65 
SAUDE DA FAMILIA 68 
GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 71 
SAUDE 75 
SAUDE PARA TODOS 75 
GESTÃO DA ASSISTENCIA DE SAUDE 83 
POSTOS DE SAUDE 86 
ASSISTENCIA A SAUDE 89 
CAMPANHAS SAUDE EDUC.SANITARIA 90 
SAUDE 112 
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 130 
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 131 
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 133 
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE 133 
Assistência Domiciliar de Saude 203 
SAUDE GERAL 208 
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 210 
SAUDE DA FAMILIA 211 
ATENDIMENTO BASICO A SAUDE 212 
PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO DA SAUDE - 
PAB 

217 

ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 252 
ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA NAS 
UNIDADES DE SAUDE 

302 

ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA NAS 
UNIDADES DE SAUDE 

302 

SAUDE PREVENTIVA 303 
PROM. EXECUÇAO AÇOES SAUDE COLETIVA 401 
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 402 
PROGRAMA SAUDE EM CASA 403 
APLIC.REC.VINC.E CONV.SAUDE 411 
Prom. Exec. Ações de Saúde Colet. e Preventivas 426 
Posto Saúde 428 
SAUDE MATERNO-INFANTIL 432 
COORDENADORIA DAS AÇOES DE SAUDE 501 
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 502 
Seção de Ações de Saúde 508 
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 805 
ATENCAO BASICA NA SAUDE 806 
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICAS 1001 
ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE 1001 
ASSISTENCIA A SAUDE DA COMUNIDADE 1001 
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 1001 
ATENCAO BASICA A SAUDE 1001 
PROM.E EXEC.ACOES SAUDE COLETIVVA 1001 
PROMOCAO EXEC. ACOES SAUDE COLETIVA 1001 
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICAS 1001 
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DOMICILIAR 1002 
ATENCAO A SAUDE 1002 
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 1002 
ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 1002 
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DOMICILIAR 1002 
ATENCAO A SAUDE 1002 
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 1002 
ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 1002 
AÇÕES EM SERVIÇOS  DE SAUDE DOMICILIAR 1003 
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DE ALTA COM 1003 
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DE ALTA COMPL 1003 
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 1003 
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PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 1003 
SAUDE PARA TODOS 1003 
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DE PROGRAMA 1004 
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DO PROGRAMA - PSF 1004 
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1004 
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS 1006 
ACOES EM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE 1007 
PROGRAMA ACOES SAUDE ASSIST.ESPECIALIZADA 1008 
SAUDE DA FAMILIA 1010 
Assistência & Saúde 1013 
GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 1090 
CONSTRUCAO REFORMA DE UNIDADES SAUDE 
BASICA 

1202 

SAUDE GERAL E PROMOÇAO DA SAUDE PUBLICA 2003 
PROGRAMA SAUDE TOTAL 2017 
CONVENIOS MINISTERIO DA SAUDE 2047 
PROGR.MELHORIA NA SAUDE DA COMUNIDADE 2094 
MODERNIZACAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA 2102 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2118 
ADMINISTRACAO E COORDENACAO DA SAUDE 
PUBLICA 

2205 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2206 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2210 
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APÊNDICE 2 

Porte Populacional dos Municípios Mineiros, conforme estimativas populacionais para 
2009, pelo IBGE. 

 

Fonte: IBGE 
Elaboração: TCEMG 

Distribuição dos Municípios que preencheram o Questionário Eletrônico em Minas 
Gerais, por porte populacional. 
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Relação entre a distribuição dos Municípios de Minas Gerais e dos Municípios que 
preencheram o questionário eletrônico, por porte populacional. 

 

          Fonte: IBGE e Questionário eletrônico preenchido pelos Gestores nov/dez 2009 
          Elaboração: TCEMG 

Relação percentual entre os Municípios que preencheram o questionário eletrônico e o 
total de Municípios de Minas Gerais, por porte populacional. 

 

Fonte: IBGE 
Elaboração: TCEMG 
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APÊNDICE 3 

Recursos, materiais e equipamentos em condições de uso nas UBS dos Municípios 
mineiros que responderam o questionário eletrônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Questionário eletrônico preenchido pelos Gestores de  Saúde em Nov/dez/2009 
                     Elaboração: TCEMG 

 

 

 

 

 

 

 Municípios Participação (%) 

Esfigmomanômetro 470 95,0% 
Glicosímetro 462 93,3% 
Balança pediátrica 469 94,8% 
Balança adulto 485 98,0% 
Espéculo vaginal 465 93,9% 
Mesa ginecológica 441 89,1% 
Sonar Doppler portátil 294 59,4% 
Eletrocardiógrafo 157 31,7% 
Desfibrilador 50 10,1% 
Monitor cardíaco 27 5,5% 
Laringoscópio 162 32,7% 
Tubos endotraqueais 95 19,2% 
Computador em cada 
consultório médico 

30 6,1% 

Computador para registros 
administrativos 

276 55,8% 

Linha telefônica 306 61,8% 
Conexão à internet 222 44,9% 
Tv com conexão via 
satélite 

249 50,3% 

Prontuário eletrônico 23 4,7% 
Autoclave 334 67,5% 



          
 

 140

APÊNDICE 4 

Proporção (%) de profissionais do PSF por intervalo de remuneração, segundo o porte 
populacional, nos municípios que participaram do questionário eletrônico Nov/dez. 2009 

  

Intervalo de Remuneração Médico 
(%) 

Enfermeiro     
(%) 

Técnico 
Enfermagem  

(%) 

ACS               
(%)  

0 a 5.000 

até R$500,00 0,00 0,00 15,91 48,48 
 

de R$500,01 a R$1.000,00 0,00 0,00 75,00 46,97  
de R$1.000,01 a R$2.000,00 0,00 39,53 1,52 0,00  
de R$2.000,01 a R$3.000,00 0,76 44,96 0,00 0,00  
de R$3.000,01 a R$4.000,00 3,03 9,30 0,00 0,00  
de R$4.000,01 a R$5.000,00 12,88 0,78 0,76 0,00  
mais de R$5.000,01 78,03 0,78 0,00 0,00  
Trabalho Voluntário 0,00 0,00 0,00 0,00  
Indeterminado 0,00 0,00 0,00 0,00  
Não InformadoI 5,30 4,65 6,82 4,55  
Total 100,00 100,00 100,00 100,00  

5.001 a 
10.000 

até R$500,00 0,00 0,00 15,58 46,10 
 

de R$500,01 a R$1.000,00 0,00 1,34 76,62 51,30  
de R$1.000,01 a R$2.000,00 0,00 32,89 3,25 0,00  
de R$2.000,01 a R$3.000,00 0,65 51,68 0,00 0,00  
de R$3.000,01 a R$4.000,00 3,25 10,74 0,00 0,00  
de R$4.000,01 a R$5.000,00 10,39 0,67 0,00 0,00  
mais de R$5.000,01 83,77 1,34 0,00 0,00  
Trabalho Voluntário 0,00 0,00 0,00 0,00  
Indeterminado 0,00 0,00 0,00 0,00  
Não InformadoI 1,95 1,34 4,55 2,60  
Total 100,00 100,00 100,00 100,00  

10.001 a 
20.000 

até R$500,00 0,00 0,00 20,19 53,85 
 

de R$500,01 a R$1.000,00 0,00 0,00 73,08 43,27  
de R$1.000,01 a R$2.000,00 0,00 44,12 2,88 0,00  
de R$2.000,01 a R$3.000,00 0,96 42,16 0,00 0,00  
de R$3.000,01 a R$4.000,00 4,81 10,78 0,96 0,00  
de R$4.000,01 a R$5.000,00 10,58 0,98 0,00 0,00  
mais de R$5.000,01 80,77 0,00 0,00 0,00  
Trabalho Voluntário 0,00 0,00 0,00 0,00  
Indeterminado 0,00 0,00 0,00 0,00  
Não InformadoI 2,88 1,96 2,88 2,88  
Total 100,00 100,00 100,00 100,00  
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20.001 a 
50.000 

até R$500,00 0,00 0,00 8,96 38,81 
 

de R$500,01 a R$1.000,00 0,00 1,54 80,60 55,22  
de R$1.000,01 a R$2.000,00 0,00 41,54 2,99 0,00  
de R$2.000,01 a R$3.000,00 0,00 47,69 0,00 0,00  
de R$3.000,01 a R$4.000,00 4,48 7,69 0,00 0,00  
de R$4.000,01 a R$5.000,00 14,93 0,00 1,49 0,00  
mais de R$5.000,01 79,10 0,00 0,00 0,00  
Trabalho Voluntário 0,00 0,00 0,00 0,00  
Indeterminado 0,00 0,00 0,00 0,00  
Não InformadoI 1,49 1,54 5,97 5,97  
Total 100,00 100,00 100,00 100,00  

50.001 a 
100.000 

até R$500,00 0,00 0,00 5,00 50,00 
 

de R$500,01 a R$1.000,00 0,00 0,00 85,00 45,00  
de R$1.000,01 a R$2.000,00 0,00 40,00 0,00 0,00  
de R$2.000,01 a R$3.000,00 0,00 30,00 0,00 0,00  
de R$3.000,01 a R$4.000,00 5,00 20,00 0,00 0,00  
de R$4.000,01 a R$5.000,00 15,00 0,00 0,00 0,00  
mais de R$5.000,01 75,00 5,00 0,00 0,00  
Trabalho Voluntário 0,00 0,00 0,00 0,00  
Indeterminado 0,00 0,00 0,00 0,00  
Não InformadoI 5,00 5,00 10,00 5,00  
Total 100,00 100,00 100,00 100,00  

100.001 a 
500.000 

até R$500,00 0,00 0,00 6,67 46,67 
 

de R$500,01 a R$1.000,00 0,00 0,00 73,33 53,33  
de R$1.000,01 a R$2.000,00 0,00 35,71 6,67 0,00  
de R$2.000,01 a R$3.000,00 0,00 50,00 0,00 0,00  
de R$3.000,01 a R$4.000,00 0,00 14,29 0,00 0,00  
de R$4.000,01 a R$5.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00  
mais de R$5.000,01 80,00 0,00 0,00 0,00  
Trabalho Voluntário 0,00 0,00 0,00 0,00  
Indeterminado 0,00 0,00 0,00 0,00  
Não InformadoI 0,00 0,00 13,33 0,00  
Total 100,00 100,00 100,00 100,00  

mais de 
500.000 

até R$500,00 0,00 0,00 0,00 33,33 

 
de R$500,01 a R$1.000,00 0,00 0,00 66,67 66,67  
de R$1.000,01 a R$2.000,00 0,00 50,00 33,33 0,00  
de R$2.000,01 a R$3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
de R$3.000,01 a R$4.000,00 0,00 50,00 0,00 0,00  
de R$4.000,01 a R$5.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00  
mais de R$5.000,01 66,67 0,00 0,00 0,00  
Trabalho Voluntário 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Indeterminado 0,00 0,00 0,00 0,00  
Não InformadoI 0,00 0,00 0,00 0,00  
Total 100,00 100,00 100,00 100,00  

Fonte: Gestores Municipais de Saúde/Questionário Eletrônico 
Número de respostas no questionário eletrônico: Médicos = 495 respostas; Enfermeiros = 481 respostas; Técnico 
de Enfermagem = 495; ACS = 495 
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                                                              “A melhor saúde é não 
sentirmos a nossa saúde” 

                        Jules Renard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



          
 

 144

     

                                                                                                   

                       
ANEXOS                                                        

ANEXO 1 

DELINEAMENTO AMOSTRAL – AUDITORIA OPERACIONAL NO PROGRAMA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF- NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Francisco Carlos Cardoso de Campos 

Belo Horizonte 

Outubro de 2009 

 

DELINEAMENTO AMOSTRAL – AUDITORIA OPERACIONAL NO PROGRAMA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF- NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

1) INTRODUÇÃO 
 

O presente documento contém o delineamento de amostra de Municípios a ser objeto 
de entrevistas realizadas in loco, com objetivo de consistir dados e informações fornecidos 
pelos Secretários Municipais de Saúde, em um questionário em formato eletrônico, 
respondido pela rede mundial de computadores (Internet). 

Para definir o tamanho da amostra e os seus elementos serão aqui descritos os passos 
metodológicos percorridos.  

2) DEFINIÇÃO DO TIPO DE ESTUDO 
 

Os estudos científicos se dividem em dois grupos: os estudos observacionais e os 
estudos experimentais. Nos estudos observacionais são realizadas estimativas (das médias e 
de proporções) nas quais há interesse em conhecer o grau de confiança (intervalos de 
confiança) e o erro padrão das estimativas. Os estudos experimentais “se relacionam com 
testes de diferenças entre duas ou mais estatísticas, e requerem a definição do nível de 
significância (α) e do poder do teste (1- β)” (ARANGO, 2009, p. 341). 
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O presente estudo consiste num estudo observacional, no qual irá se aplicar um 
questionário a todos os Gestores municipais de saúde (Secretários Municipais de Saúde) do 
Estado de Minas Gerais e se fará uma auditoria in loco numa amostra de Municípios, com o 
objetivo de consistir os dados das respostas dos secretários. O que se pretende, portanto, com 
a amostra, é poder afirmar, com certo grau de certeza baseada no calculo estatístico, o quanto 
as observações dos auditores tomadas nos Municípios incluídos na amostra coincidem com as 
respostas dos secretários contidas no questionário eletrônico. Portanto, a partir do processo de 
comparação, será possível afirmar, com probabilidade conhecida, a precisão das afirmações 
dos secretários coletadas no questionário eletrônico, permitindo um conhecimento mais 
aprofundado da realidade do funcionamento do Programa de Saúde da Família. 

 Mais do que as médias e variância correspondentes aos fenômenos observados, o 
presente estudo deverá se preocupar mais com proporções ou percentuais de ocorrência dos 
mesmos, o que tem implicações no cálculo da amostra de Municípios. 

 

3) O UNIVERSO DO ESTUDO E A UNIDADE DE ANÁLISE 
 

A equipe de auditores se coloca frente a uma questão que, neste momento, precisa ser 
decidida definitivamente, qual seja, o da seleção da unidade de análise e, conseqüentemente, 
do universo a ser pesquisado.  

Uma auditoria no PSF, ao realizar controle externo de caráter finalístico, 
complementando o controle de conformidade, procedimental, pretende aferir os resultados do 
programa, emitindo opinião sobre a economicidade e a eficiência na utilização dos recursos 
públicos: 

 

Os Tribunais de Contas têm a atribuição constitucional de garantir o uso regular e 
efetivo dos recursos públicos, por intermédio do controle exercido sob duas 
modalidades: o controle tradicional ou de conformidade e o controle finalístico, 
com ênfase na aferição de resultados emitindo opinião independente sobre a forma 
como tais recursos são despendidos. 

Na maioria dos países, o controle de conformidade ocorre por meio das tradicionais 
auditorias contábil-financeiras e de legalidade, geralmente denominadas auditorias 
de conformidade. O controle finalístico da administração pública é realizado por 
meio da auditoria de desempenho e baseia-se no princípio de que ao Gestor público 
cabe prestar contas de suas atividades à sociedade - accountability - ao respeitar as 
normas legais e procedimentais, assim como ao gerenciar recursos públicos sob sua 
responsabilidade com economia e eficiência, na busca de resultados pretendidos e 
de metas pactuadas. (TCE MG, 2009, p. 2) 

 

Nesse sentido, o objeto desta auditoria seria o Gestor público, responsável legal e 
técnico pelo PSF, e não cada equipe de profissionais do programa tomada isoladamente. 
Embora o desempenho do programa dependa do trabalho dos profissionais de cada equipe, o 
que se pretende aferir são as capacidades do Gestor público (Secretário Municipal) em 
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administrar os recursos públicos de forma eficaz e eficiente, com vistas ao alcance de 
resultados e impactos sanitários (efetividade das intervenções).  

Conseqüentemente, a unidade de análise do estudo é cada secretário municipal de 
saúde e o universo o seu conjunto para todos os 853 Municípios do Estado. 

4) O PLANEJAMENTO DA AMOSTRA 
 

Para que se possam utilizar ferramentas estatísticas, é necessário que a amostra de 
Municípios seja probabilística. Isso quer dizer que cada município do Estado de Minas Gerais 
contará com a mesma chance teórica de compor a amostra. 

4.1) PRIMEIRA APROXIMAÇÃO: AMOSTRA ESTRATIFICADA 

Numa primeira aproximação foi construída uma amostra estratificada que, 
posteriormente, por motivos de limitação do número de auditores disponíveis e da exigüidade 
do tempo disponível para a realização das auditorias in loco, foi abandonada.  

São descritos a seguir os passos metodológicos utilizados no desenho amostral. 

Devido à reconhecida heterogeneidade dos Municípios mineiros, faz-se necessária a 
construção de uma amostra estratificada. Nessa técnica,  

a população de N elementos ou unidades amostrais é previamente dividida em 
grupos mutuamente exclusivos (chamados extratos), e dentro dos quais são 
sorteadas amostras casuais simples de tamanho nh, chama-se amostragem aleatória 
estratificada ou, simplesmente, amostragem estratificada (SILVA, 2001, p. 53) 

Para permitir a comparação com os resultados obtidos no 1° Censo de Recursos 
Humanos em Atenção Primária de Saúde do Estado de Minas Gerais, realizado em 2006 pela 
Secretaria de Estado da Saúde, pelo Observatório de Recursos Humanos em Saúde daquele 
órgão, serão utilizados os mesmos extratos neste estudo, quais sejam: 

 

O número de Municípios calculado para compor a amostra foi dividido 
proporcionalmente ao tamanho de cada estrato e os Municípios então serão sorteados em cada 
um dos estratos. 
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Não se calcularam amostras separadas para cada um dos estratos por limitações do 
número de auditores, pois nesse caso, o número de Municípios seria muito maior. 

Simultaneamente foi feita a estratificação pela condição do município na 
regionalização sanitária do Estado, incluindo Municípios pólo das macrorregiões, pólos de 
microrregiões e demais Municípios, na mesma proporção em que figuram no Plano Diretor de 
Regionalização – PDR. 

4.1.2) O TAMANHO DA AMOSTRA 

O cálculo do tamanho da amostra está condicionado à confiabilidade desejada e à 
margem de erro tolerada.  

4.1.3) CONFIABILIDADE 

A confiabilidade, nível ou grau de confiança (GC), corresponde ao nível de certeza 
com que as afirmações estão sendo feitas, isto é, à probabilidade de que o verdadeiro valor do 
fenômeno no universo em estudo esteja dentro dos limites de um “intervalo de confiança” 
calculado sobre os dados da amostra. 

 A confiabilidade “é a chance da única amostra examinada ser uma daquelas que 
resultarão em um Intervalo de Confiança que inclui o verdadeiro valor populacional”, seria a 
“probabilidade de a amostra retratar a população” (OLIVEIRA, 2004, p.69). 

Em geral, adotam-se graus de confiança de 90, 95 ou de 99% para os estudos 
científicos. Isso porque, o grau de confiança não é a única característica que é desejável para 
uma estimativa. Deseja-se também que a estimativa seja precisa, isto é, que o intervalo em 
que se espera que esteja o valor verdadeiro não seja muito amplo. Acontece que ao se 
aumentar a confiabilidade, perde-se simultaneamente em precisão.  

Adotaremos neste estudo um Nível de Confiança de 95%, que segundo as simulações 
realizadas demonstra ser adequado aos recursos disponíveis para a realização da pesquisa. 

4.1.4) MARGEM DE ERRO 

A margem de erro é a diferença máxima tolerada, no momento da construção da 
amostra, entre o valor da estimativa obtida com base nos dados da amostra e o valor 
populacional desconhecido (“verdadeiro”).  

Para cada Nível de Confiança adotado deverá ser escolhido essa amplitude máxima 
desejada entre para a diferença entre a estimativa obtida na amostra (por exemplo, a média m 
obtida na amostra) e a média µ (“verdadeiro valor”) da população, também chamada de “d”, 
cuja expressão é referida por vários autores como precisão ou erro de amostragem (SILVA, 
2001, p.98): 

)(96,1 xDPd =  

Onde:  

d            é o erro de amostragem 
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1,96    corresponde ao Nível de Confiança de 95%, por ser o número de desvios padrão a que 
corresponde uma área abaixo da curva normal das médias amostrais que inclui 95% 
dos casos 

DP( x )    é o valor do desvio padrão da média amostral 

Segundo Nilza Nunes da Silva, “o pesquisador deverá decidir sobre o valor máximo 
aceitável para o erro de amostragem d . Assim, ele estará fixando a precisão do processo de 
amostragem antes de sortear a amostra e obter seus resultados” (SILVA, 2001, p. 98) 

4.1.5) TAMANHO DA AMOSTRA 

O cálculo do tamanho da amostra para estimar uma proporção varia se se tratar de uma 
população desconhecida (ou infinita) com amostragem com reposição, ou então uma 
população conhecida e de tamanho finito e construída com amostragem sem reposição.  

 O presente estudo corresponde ao segundo caso. 

 A fórmula utilizada para o cálculo é a seguinte: 

2
2 ..

d
qpzn =  

Onde: 

n      tamanho da amostra; 
z      é o fator z equivalente ao Nível de Confiança desejado; 
p      é a proporção da categoria a ser estimada  
q      é o complemento de p, isto é, (1-p); 
d      é a Margem de Erro; 
N      é o tamanho da população 

No nosso caso, feitas as escolhas correspondentes, temos: 

z    = 1,96 (valor da Normal Reduzida para 95% de confiança); 
p    = 1% ou 0,01 
q    = 99% ou 0,99  
e    = 5% ou 0,05 
N    =853, que é o numero de Municípios de Minas Gerais 

Temos, então, um n=72,99, que deve ser arredondado para 73. 

É usual fazer uma correção para populações pequenas, que é o caso. Para isso, utiliza-
se a seguinte equação: 

[ ]Nn
n

n o

/)1(1 0 −+
=  

Fazendo-se os cálculos, obtém um n corrigido de 73,07, o que não altera o tamanho da 
amostra. 
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4.1.6) OS MUNICÍPIOS SELECIONADOS 

Os Municípios de Minas Gerais foram ordenados pelo tamanho de suas populações e 
estes foram ordenados em ordem crescente. 

Construíram-se sete estratos de população, mantendo-se os limites dos intervalos 
utilizados no 1° Censo de Recursos Humanos na Atenção Primária. 

Com as projeções de população atualizadas para 2009, obtiveram-se os seguintes 
percentuais de participação dos Municípios nos estratos e na amostra: 

 

 Para cada estrato, os Municípios foram ordenados em ordem crescente de população e 
numerados. 

 Pela importância de incluir um dos Municípios maiores de 500.000, ajustou-se a 
amostra para 74 Municípios. 

 Nas tabelas seguintes estão apresentados os Municípios selecionados para compor a 
amostra, por estrato. 

Estratos
Número de 

Municípios
%

Número de 

municípios da 

amostra
Menos de 5.000 225 26,38% 19,3

5.001 a 10.000 264 30,95% 22,6

10.001 a 20.000 182 21,34% 15,6

20.001 a 50.000 117 13,72% 10,0

50.001 a 100.000 38 4,45% 3,3

100.001 a 500.000 23 2,70% 2,0

Maiores de 500.000 4 0,47% 0,3

Total 853 100,00% 73,0

Fonte: DATASUS/MS

Número de municípios por estrato de tamanho de população e 

participação na amostra
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Estrato
Ordem Sorteada 

Aleatoriamente
Município

35 310320 Araçaí
36 312640 Fortuna de Minas
37 312460 Estrela Dalva
50 311590 Chácara
57 311500 Cascalho Rico
58 313000 Ibituruna
81 312550 São Gonçalo do Rio Preto
93 311980 Córrego Danta
94 316105 São Félix de Minas
99 314370 Morro do Pilar
145 316300 São José da Safira
149 311520 Conceição da Barra de Minas
162 313260 Itamarati de Minas
187 313730 Lagoa dos Patos
188 310480 Augusto de Lima
203 317043 União de Minas
215 315030 Piedade do Rio Grande
220 312705 Fronteira dos Vales
223 312660 Francisco Dumont
12 310445 Aricanduva
27 310880 Braúnas
45 311600 Chalé
70 312540 Felício dos Santos
78 315935 Santa Rita de Minas
80 316910 Toledo
92 312600 Florestal
94 314655 Pai Pedro
105 314380 Munhoz
154 313890 Machacalis
165 316220 São João Batista do Glória
169 313970 Maravilhas
174 312380 Engenheiro Navarro
180 313480 Jacuí
182 310640 Belo Vale
183 312880 Guidoval
191 310390 Araújos
202 313360 Itapeva
229 314350 Morada Nova de Minas
245 315920 Santa Rita de Caldas
248 313370 Itatiaiuçu
262 316150 São Geraldo
264 316255 São João do Manhuaçu
19 311350 Carbonita
25 314160 Mercês
30 315230 Porto Firme
31 315550 Rio Paranaíba
54 315770 Santa Juliana
64 314015 Mário Campos
75 317005 Ubaporanga
113 311270 Capitão Enéas
131 315390 Raposos
142 311200 Candeias
143 315680 Sabinópolis
145 313860 Lima Duarte
155 313770 Lajinha
156 314860 Peçanha
179 316295 São José da Lapa
181 310090 Águas Formosas

5.001 a 10.000

10.001 a 20.000

Menos de 5.000
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Posterior consideração do número elevado de Municípios a serem visitados, optou-se 
por uma amostra menor, de 34 Municípios. 

Estrato
Ordem Sorteada 

Aleatoriamente
Município

6 311050 Camanducaia
11 314320 Monte Santo de Minas
24 311730 Conceição das Alagoas
25 311300 Caraí
45 313090 Inhapim
52 316040 Santo Antônio do Monte
69 311930 Coromandel
82 314600 Ouro Fino

107 313190 Itabirito
112 310730 Bocaiúva

4 316940 Três Pontas
18 317130 Viçosa
30 316250 São João del Rei
10 310560 Barbacena
11 316860 Teófilo Otoni

Maiores de 500.000 1 313670 Juiz de Fora

20.001 a 50.000

50.001 a 100.000

100.001 a 500.000
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Estrato
Ordem Sorteada 

Aleatoriamente
Município

Menos de 5.000
22 311490 Casa Grande 1 1
63 313830 Leandro Ferreira 2 1
66 315727 Santa Bárbara do Monte Verde 3 1
70 312735 Glaucilândia 4 1
89 315970 Santa Rosa da Serra 5 1
118 314120 Matutina 6 1
127 313530 Japaraíba 7 1
154 315910 Santana dos Montes 8 1
155 315760 Santa Fé de Minas 9 1

5.001 a 10.000 7 316590 Senador Modestino Gonçalves 1 1
19 310720 Bocaina de Minas 2 1
84 316540 Sapucaí-Mirim 3 1

89 314435 Naque 4 1
118 310945 Cabeceira Grande 5 1
121 314170 Mesquita 6 1
145 311820 Conquista 7 1
159 316380 São Miguel do Anta 8 1
230 314770 Passa Tempo 9 1
243 315540 Rio Novo 10 1

10.001 a 20.000 30 315230 Porto Firme 1 1
37 313290 Itamogi 2 1
43 313650 Jordânia 3 1
59 313050 Ilicínea 4 1

60 311130 Campo do Meio 5 1
116 313340 Itapagipe 6 1
180 313780 Lambari 7 1

20.001 a 50.000 17 311370 Carlos Chagas 1 1
32 311910 Corinto 2 1
47 314460 Nepomuceno 3 1
50 316040 Santo Antônio do Monte 4 1
52 312670 Francisco Sá 5 1

50.001 a 100.000 33 313240 Itajubá 1 1
100.001 a 500.000 22 314330 Montes Claros 1 1
Maiores de 500.000 2 311860 Contagem 1 1

34  
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5) SEGUNDA APROXIMAÇÃO:  AMOSTRA POR CONGLOMERADOS 

O delineamento de uma amostra de Municípios de um determinado estado federado 
utilizando uma amostra casual simples ou uma amostra aleatória estratificada, se forem 
tomados os procedimentos metodológicos para garantir a todos os Municípios uma mesma 
probabilidade de pertencer à amostra, terá seus membros necessariamente dispersos pelo 
território. No caso de Minas Gerais, pela grande extensão territorial e número elevado de 
Municípios, a cobertura de uma amostra desse tipo implica em consideráveis custos logísticos 
e um tempo prolongado gasto nos deslocamentos. Limitações simultâneas no número de 
auditores, somadas a restrições de cronograma, poderiam colocar em risco o êxito da 
iniciativa.  

Uma alternativa para o planejamento de uma amostra probabilística dos Municípios de 
Minas Gerais, tomando como pressuposto uma grande restrição de número de auditores e para 
tornar mínimos os deslocamentos dos auditores até os Municípios, seria a utilização de uma 
amostra por conglomerados: 

Quando os elementos da população são reunidos em grupos e, por sua vez, alguns 
destes são sorteados para compor a amostra, o procedimento denomina-se 
amostragem por conglomerados.  

O exemplo mais simples a ser considerado é o sorteio de uma amostra composta de 
500 escolares. Em vez de sortear os escolares (elementos) diretamente de uma 
listagem de alunos, poder-se-iam sortear algumas escolas e considerar todas as 
crianças dessas escolas para compor a amostra. (SILVA, 2001, p.75) 

 No caso atual, deseja-se que haja representação dos Municípios na amostra tanto pelo 
tamanho de sua população quanto pela sua situação no processo de regionalização do sistema 
de saúde, isto é, pela sua condição ou status no Plano Diretor de Regionalização – PDR- do 
SUS MG, seja de pólo macrorregional, pólo microrregional ou município ordinário. A se 
utilizar a amostragem por conglomerados temos que buscar a representação simultânea dessas 
diversas condições.  

A amostragem por conglomerados pode ser feita em único estágio quando os grupos 
possuem um mesmo número de elementos, o que não é o caso. Como o numero de 
Municípios em cada microrregião ou macrorregião varia muito, é necessário construir a 
amostra por conglomerado em estágios sucessivos. 

Essa metodologia é utilizada pela Fundação IBGE para a realização da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios, sendo que “no primeiro estágio sorteiam-se amostras de 
Municípios para cada uma das sete regiões geográficas do Brasil; no segundo, setores 
censitários são sorteados em cada município, e nestes são sorteados os domicílios” (SILVA, 
2001, p. 76) 

CONSTRUÇÃO DA AMOSTRA: MODALIDADES DE SORTEIO 

a) Sorteio em estágio único 

Nesta modalidade sorteou-se  um certo número de microrregiões e incluindo todos os seus 
Municípios na amostra. 
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Porém, tomando-se a distribuição do numero de Municípios por microrregião de saúde 
do PDR, pode-se observar que determinadas microrregiões possuem um número reduzido de 
Municípios. 

Assumindo-se um tamanho de amostra n=34, calculado anteriormente, uma amostra 
de, por exemplo, quatro microrregiões (número de auditores do grupo de ), teríamos um 
numero de amostras possível de C34,4 (combinação de 34, 4 a 4 elementos). Se nosso sorteio 
recaísse sobre uma das possibilidades da microrregião que possui o menor número de 
Municípios, teríamos um n = 13, bem abaixo do nosso propósito: 

 

 

 

 

 

Mesmo ampliando-se o número de microrregiões sorteadas, precisaríamos de um 
grande número de microrregiões para compor nossa amostra de Municípios, anulando o 
benefício esperado de termos um reduzido número de microrregiões a visitar pelo reduzido 
grupo de auditores disponíveis. 

Isso indica a necessidade de adotarmos outra modalidade de sorteio, o sorteio por dois 
estágios com probabilidade proporcional ao tamanho dos conglomerados (PTT). 

No primeiro sorteio, obteremos quatro macrorregiões (número orientado pelo 
quantitativo de auditores), das nove macrorregiões existentes. Utilizando um gerador de 
números aleatórios, de 1 a 13 obtivemos 3, 5, 6, 13 que correspondem às seguintes 
Macrorregiões quando organizadas em ordem alfabética: 

Macrorregião Ordem para sorteio 

CENTRO 1 

CENTRO SUL 2 

JEQUITINHONHA 3 

LESTE 4 

LESTE DO SUL 5 

NORDESTE 6 

NOROESTE 7 

NORTE DE MINAS 8 

OESTE 9 

SUDESTE 10 

SUL 11 

TRIANGULO DO NORTE 12 

TRIANGULO DO SUL 13 

 

 

Microrregiao
Número de 

municípios
CONTAGEM 3
ITABIRITO 3
NANUQUE 3
VARGINHA 4
Total 13  
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Macrorregiões selecionadas: 

Macrorregião Ordem 

JEQUITINHONHA 3 

LESTE DO SUL 5 

NORDESTE 6 

TRIANGULO DO SUL 13 

 

No interior de cada macrorregião, sortearam-se as microrregiões  mostradas na tabela 
seguinte:  

 

Macrorregiao Microrregiao
Numero de 

municipios

Soma 

acumulada de 

municipios

DIAMANTINA 15 15

MINAS NOVAS/TURMALINA/CAPELINHA 8 23

AGUAS FORMOSAS 9 32

ALMENARA 16 48
ARACUAI 6 54
ITAOBIM 5 59
NANUQUE 3 62
PADRE PARAISO 4 66
PEDRA AZUL 4 70

TEOFILO 

OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 16 86
ARAXA 8 94
FRUTAL/ITURAMA 11 105
UBERABA 8 113
MANHUACU 24 137
PONTE NOVA 19 156
VICOSA 9 165

Jequitinhonha

Nordeste

Triangulo do Sul

Leste do Sul

 

Em cada microrregião foram sorteados 4 municípios, garantindo-se, para cada um a 
idêntica probabilidade de integrar a amostra, de 0,218. 
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Descricao Macrorregiao DescricaoMicrorregiao Posicao DescricaoMunici

pio

JEQUITINHONHA MINAS NOVAS/TURMALINA/CAPELINHA 1 Aricanduva

JEQUITINHONHA MINAS NOVAS/TURMALINA/CAPELINHA 2 Capelinha

JEQUITINHONHA MINAS NOVAS/TURMALINA/CAPELINHA 3 Chapada do Norte

JEQUITINHONHA MINAS NOVAS/TURMALINA/CAPELINHA 4
Jose Goncalves 
de Minas

JEQUITINHONHA MINAS NOVAS/TURMALINA/CAPELINHA 5 Leme do Prado

JEQUITINHONHA MINAS NOVAS/TURMALINA/CAPELINHA 6 Minas Novas

JEQUITINHONHA MINAS NOVAS/TURMALINA/CAPELINHA 7 Turmalina

JEQUITINHONHA MINAS NOVAS/TURMALINA/CAPELINHA 8 Veredinha

NORDESTE ALMENARA 1 Almenara

NORDESTE ALMENARA 2 Bandeira

NORDESTE ALMENARA 3 Divisopolis

NORDESTE ALMENARA 4 Felisburgo

NORDESTE ALMENARA 5 Jacinto

NORDESTE ALMENARA 6 Jequitinhonha

NORDESTE ALMENARA 7 Joaima

NORDESTE ALMENARA 8 Jordania

NORDESTE ALMENARA 9 Mata Verde

NORDESTE ALMENARA 10 Monte Formoso

NORDESTE ALMENARA 11 Palmopolis

NORDESTE ALMENARA 12 Rio do Prado

NORDESTE ALMENARA 13 Rubim

NORDESTE ALMENARA 14 Salto da Divisa

NORDESTE ALMENARA 15
Santa Maria do 
Salto

NORDESTE ALMENARA 16
Santo Antonio do 
Jacinto  
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NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 1 Angelandia

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 2 Ataleia

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 3 Campanario

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 4 Franciscopolis

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 5 Frei Gaspar

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 6 Itambacuri

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 7 Ladainha

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 8 Malacacheta

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 9 Nova Modica

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 10 Novo Cruzeiro

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 11

Ouro Verde de 
Minas

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 12 Pescador

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 13 Pote

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 14

Sao Jose do 
Divino

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 15 Setubinha

NORDESTE
TEOFILO 
OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI 16 Teofilo Otoni

TRIANGULO DO SUL FRUTAL/ITURAMA 1 Carneirinho

TRIANGULO DO SUL FRUTAL/ITURAMA 2
Comendador 
Gomes

TRIANGULO DO SUL FRUTAL/ITURAMA 3 Fronteira

TRIANGULO DO SUL FRUTAL/ITURAMA 4 Frutal

TRIANGULO DO SUL FRUTAL/ITURAMA 5 Itapagipe

TRIANGULO DO SUL FRUTAL/ITURAMA 6 Iturama

TRIANGULO DO SUL FRUTAL/ITURAMA 7 Limeira do Oeste

TRIANGULO DO SUL FRUTAL/ITURAMA 8 Pirajuba

TRIANGULO DO SUL FRUTAL/ITURAMA 9 Planura

TRIANGULO DO SUL FRUTAL/ITURAMA 10
Sao Francisco de 
Sales

TRIANGULO DO SUL FRUTAL/ITURAMA 11 Uniao de Minas  
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LESTE DO SUL MANHUACU 1 Abre Campo

LESTE DO SUL MANHUACU 2 Alto Caparao

LESTE DO SUL MANHUACU 3 Caputira

LESTE DO SUL MANHUACU 4 Chale

LESTE DO SUL MANHUACU 5
Conceicao de 
Ipanema

LESTE DO SUL MANHUACU 6 Durande

LESTE DO SUL MANHUACU 7 Ipanema

LESTE DO SUL MANHUACU 8 Lajinha

LESTE DO SUL MANHUACU 9 Luisburgo

LESTE DO SUL MANHUACU 10 Manhuacu

LESTE DO SUL MANHUACU 11 Manhumirim

LESTE DO SUL MANHUACU 12 Martins Soares

LESTE DO SUL MANHUACU 13 Matipo

LESTE DO SUL MANHUACU 14 Mutum

LESTE DO SUL MANHUACU 15 Pocrane

LESTE DO SUL MANHUACU 16 Alto Jequitiba

LESTE DO SUL MANHUACU 17 Reduto

LESTE DO SUL MANHUACU 18 Santa Margarida

LESTE DO SUL MANHUACU 19
Santana do 
Manhuacu

LESTE DO SUL MANHUACU 20
Sao Joao do 
Manhuacu

LESTE DO SUL MANHUACU 21
Sao Jose do 
Mantimento

LESTE DO SUL MANHUACU 22 Sericita

LESTE DO SUL MANHUACU 23 Simonesia

LESTE DO SUL MANHUACU 24 Taparuba

LESTE DO SUL PONTE NOVA 1 Acaiaca

LESTE DO SUL PONTE NOVA 2 Alvinopolis

LESTE DO SUL PONTE NOVA 3 Amparo do Serra

LESTE DO SUL PONTE NOVA 4 Barra Longa

LESTE DO SUL PONTE NOVA 5
Diogo de 
Vasconcelos

LESTE DO SUL PONTE NOVA 6 Dom Silverio

LESTE DO SUL PONTE NOVA 7 Guaraciaba

LESTE DO SUL PONTE NOVA 8 Jequeri

LESTE DO SUL PONTE NOVA 9 Oratorios

LESTE DO SUL PONTE NOVA 10
Piedade de Ponte 
Nova

LESTE DO SUL PONTE NOVA 11 Ponte Nova

LESTE DO SUL PONTE NOVA 12 Raul Soares

LESTE DO SUL PONTE NOVA 13 Rio Casca

LESTE DO SUL PONTE NOVA 14 Rio Doce

LESTE DO SUL PONTE NOVA 15
Santa Cruz do 
Escalvado

LESTE DO SUL PONTE NOVA 16
Santo Antonio do 
Grama

LESTE DO SUL PONTE NOVA 17
Sao Pedro dos 
Ferros

LESTE DO SUL PONTE NOVA 18 Sem-Peixe

LESTE DO SUL PONTE NOVA 19 Urucania  



          
 

 159

 

 

ANEXO 2 
 
      |  Plano                                                       ESTRATÉGIAS  
          Nacional                                                  PARA A                        Reorientar 
          de Saúde                  Volume I                 GESTÃO DA                o sistema 
          2004-2010                Prioridades              MUDANÇA                 de saúde 

• Numa maior coordenação vertical, entre níveis de cuidados, através de redes de 
referenciação e plataformas de articulação com outras forças vivas da comunidade; 
• no reforço da gestão horizontal em saúde, particularmente na articulação entre os 
diversos sectores – nas escolas, no local de trabalho, junto dos idosos e pessoas 
vulneráveis na comunidade, na segurança alimentar, na segurança nas estradas, no 
desenvolvimento dos recursos humanos da saúde; 
• na revisão dos incentivos à produtividade, ao desempenho e ao mérito. 

Tendo em conta a situação na EU e a situação em Portugal, estabelecem-se como metas 
gerais para o sistema de saúde português as contempladas no seguinte quadro.   
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


