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RESUMO 

 

No contexto das doenças crônicas não transmissíveis, que imperam no novo cenário 

epidemiológico, faz-se necessária a reformulação do modelo de assistência e a inclusão de 

novas tecnologias com o objetivo de formar redes de atenção à saúde capazes de responder de 

forma satisfatória a essa demanda emergente. Diante desse cenário, a Gestão da Clínica traz 

ferramentas importantes, dentre elas as Linhas-Guia (LG) cujas recomendações orientam a 

prática dos profissionais no manejo de condições crônicas prioritárias no Sistema Único de 

Saúde. Contudo, por motivos de ordem política e organizacional, a implantação dessas 

ferramentas acontece de forma incipiente, sem a efetividade e perenidade esperadas. O 

objetivo do estudo foi verificar, nos municípios da região de saúde de Itabira, a interferência 

na implantação das LG dos seguintes processos de trabalho da Atenção Primária à Saúde: 

territorialização, cadastro populacional, diagnóstico situacional, protocolos municipais, 

agenda, educação permanente, plano de cuidado, conselhos locais de saúde, acesso e 

coordenação da Atenção Primária. Para isso, a partir de um estudo quantitativo transversal, foi 

utilizada a metodologia multi-attribute utility theory (MAUT). Os resultados apontam para os 

processos de trabalho agenda, diagnóstico e acesso, os quais apresentaram uma correlação de 

moderada a boa, estatisticamente significativa. Verificou-se a frequência de implantação das 

LG de forma individualizada, evidenciando um número maior de municípios utilizando as LG 

da gestante, hipertensão e diabetes. Observou-se ainda que, apesar de estarem sob uma mesma 

jurisdição, existem iniquidades na operacionalização dos processos de trabalho entre os 

municípios. Por fim, foi encontrada uma relação direta, moderada (0,55) no que tange aos 

processos de trabalho da Atenção Primária e implantação das LG. Discute-se que os processos 

de trabalho citados como tendo melhor correlação configuram estratégias fundamentais para 

fortalecimento de vínculos e garantia do continuum do cuidado. As LG usadas mais 

frequentemente auxiliam os profissionais no manejo das condições de saúde mais comuns e, 

por consequência, apresentam maior aplicabilidade na rotina assistencial. Buscou-se entender 

as iniquidades entre os municípios a partir das interações socioculturais locais. Os achados, de 

forma geral, contribuem para com a gestão no âmbito da Avaliação em Saúde municipal, 

regional e estadual, evidenciando condicionantes para uma efetiva implantação das LG. Além 

disso, fortalece a metodologia MAUT como ferramenta avaliativa na área da saúde. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Protocolos Clínicos. Gestão em Saúde. Avaliação 

em Saúde. 



7 

 

ABSTRACT 

 

In the context of chronic non-communicable diseases,  in which prevails over the new epidemiological 

scenario, it is required to reformulate the assistance model and the inclusion of new technologies aiming 

healthcare networks capable of responding satisfactorily to this emerging demand. Given this scenario, 

the clinical management introduces important tools, among them, Linhas-Guia (LG/Guidelines), whose 

recommendations guide the practice of professionals in the management of priority chronicle conditions 

at SUS (Brazilian Health Service). However, political and organizational bureaucracy results in a lack 

of effectiveness and expected longevity of the implantation of these tools in an incipient way. The goal 

of this study was to verify the interference in the implementation of the Guidelines for the following 

Primary Health Care work processes in the municipalities under the jurisdiction of the Regional Health 

Management of Itabira: territorialization, population registry, situational diagnosis, municipal protocols, 

agenda , permanent education, care plan, local health councils, access and coordination of Primary Care. 

In this regard, it was used a multi-attribute utility theory (MAUT). The results indicate that the work 

processes agenda, diagnosis, and access presented a correlation of moderate to good, statistically 

significant. The frequency of LG implantation was verified in an individualized way, emphasizing a 

larger number of municipalities using pregnant women, hypertension, and diabetes’ LG. It was also 

detected inequities in the operationalization of work processes between municipalities, even though 

belonging to the same jurisdiction. Finally, a direct connection, moderate relationship (0.55) was found 

regarding Primary Care working processes and LG implantation. It argues the work processes cited as 

having the best correlation constitute fundamental strategies to reinforce the bonds and guarantee the 

continuum of care. The most frequently used LGs help professionals in the management of the most 

common health conditions and, consequently, have a greater applicability in the care routine. The aim 

was to understand the inequities between municipalities based on local socio-cultural interactions. The 

findings widely contribute to the management, within the scope of Health Assessment, at municipal, 

regional and state level, highlighting the conditions for an effective implementation of LG. Moreover, it 

strengthens the MAUT methodology as an evaluation tool in the health area. 

  

Keywords: Primary Health Care. Clinical Protocols. Health Management. Health Assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de saúde do mundo, incluindo o serviço brasileiro de saúde pública, 

vivenciam uma crise fundamental que consiste na incoerência entre a situação sanitária e a 

resposta social oferecida por esses sistemas. Tal crise caracteriza-se por uma situação de 

saúde do século XXI, fortemente dominada pelas doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), sendo respondida por um sistema desenvolvido no século XX, fragmentado e 

reativo, focado nas condições e nos eventos agudos (MENDES E. V., 2011). 

Para tal situação, a Atenção Primária à Saúde (APS), apoiada por uma rede 

assistencial coesa, é considerada a resposta mais oportuna por ser atribuída de potentes 

ferramentas como a assistência interdisciplinar, a coordenação do cuidado, o controle das 

doenças e a prevenção de agravos. Dessa forma, torna-se capaz de responder com eficácia à 

grande maioria dos problemas de saúde apresentados pela população (MENDES E. V., 2012). 

Entendendo a APS como um macroprocesso para assegurar as necessidades e 

expectativas dos usuários deve ser executado um conjunto de atividades, os processos de 

trabalho. A territorialização, o diagnóstico situacional, a organização de uma agenda 

compartilhada pela equipe e a atuação da coordenação da APS são exemplos de processos de 

trabalhos considerados na literatura como importantes, pois apresentam o potencial de 

vincular a população à equipe de referência, auxiliar na determinação de condições 

prioritárias, propiciar o acompanhamento longitudinal, além de dar consistência e perenidade 

ao trabalho desenvolvido (SANTOS et al., 2010; MINAS GERAIS, 2013a.; CAMPO 

GRANDE, 2015). 

No contexto do desafio das DCNT, os índices de morbimortalidade são 

negativamente afetados pelo foco reparativo e reabilitador ainda predominante nos sistemas 

de saúde, interferindo na capacidade funcional dos indivíduos e gerando um preocupante 

impacto socioeconômico. O adequado controle dessas doenças reduziria o quantitativo de 

internações hospitalares por reagudizações e a necessidade de acompanhamento no nível 

secundário de saúde, gerando redução dos custos para o sistema e principalmente uma 

melhora significativa na qualidade de vida desses sujeitos (SILVESTRE; NETO, 2003). 

Além dessa inconsistência do modelo assistencial focado nas condições agudas, 

outros grandes desafios estão sendo enfrentados pelos gestores do Sistema Único de Saúde 

(SUS) atualmente por consequência desse novo perfil epidemiológico predominante no 

cenário da saúde brasileiro (TRINDADE, 2008; PIRES; GOTTEMS, 2009; HEIMANN et al., 

2011; SAVASSI, 2012). 
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Dentre esses desafios estão a pressão crescente por incorporação de novas 

tecnologias, a atuação de outros poderes – como o judiciário, por exemplo – e a necessidade 

de ajustar a oferta de serviços do sistema à demanda, seja pelo financiamento insuficiente ou 

mesmo pela conhecida Lei de Wildavsky, que diz que os gastos com os serviços de saúde 

aumentarão até atingir o limite de recursos disponíveis. Ou seja, tal tendência de crescimento 

incontrolado dos gastos dos sistemas materializa-se a partir da constatação de que as 

necessidades em saúde são potencialmente infinitas (TRINDADE, 2008; PIRES; GOTTEMS, 

2009; HEIMANN et al., 2011; SAVASSI, 2012). 

Existe, também, uma dominante irracionalidade que rege as microdecisões 

clínicas que, por sua vez, operam as organizações de atenção à saúde. A racionalidade clínica 

ainda está longe de ser conquistada, especialmente no que concerne à variabilidade dos 

procedimentos de saúde ofertados à população. Esse alto grau de incertezas presente no 

exercício dos serviços de saúde leva a diferenças significativas nos julgamentos dos 

profissionais; como consequência, existe o risco iatrogênico para a população, o aumento dos 

custos gerais do sistema, a redução da qualidade dos serviços e da sua efetividade (MENDES 

E. V., 2011). 

Neste contexto, surge como uma importante solução a Gestão da Clínica. Essa 

expressão, usada especialmente na literatura nacional, refere-se a um conjunto de tecnologias 

de microgestão aplicáveis ao SUS, destinado a prover serviços humanizados e de qualidade, 

além de reduzir as desigualdades injustas, considerando a lógica de equidade que rege a 

assistência pública à saúde. Pode-se entender também a Gestão da Clínica como uma ponte 

entre os gestores e os operadores do cuidado à saúde na busca de consensos para qualificar a 

atenção ao usuário. Entre os seus objetivos está assegurar o estabelecimento de padrões 

clínicos ótimos, melhorando a prática clínica e limitando a autonomia médica como resposta 

da política pública ao imperativo de contenção de custos. Assim, espera-se ganhos de eficácia 

e eficiência nos sistemas de saúde (ANDRADE et al., 2008; MENDES E. V., 2011; SILVA, 

2011). 

As Linhas-Guia (LG) são uma ferramenta da Gestão da Clínica tida como diretriz 

organizativa do fluxo dos usuários em uma rede de atenção, uma vez que sistematizam o 

continuum do cuidado. Trata-se, portanto, de uma ferramenta  de  articulação de recursos e 

práticas entre os pontos de atenção de uma rede assistencial, objetivando a condução 

oportuna, ágil e específica dos usuários pelas possibilidades de diagnóstico e terapia, em 

resposta às demandas epidemiológicas mais relevantes (HENNIG et al., 2010; MENDES E. 

V., 2011; RAMALHO, 2011). 
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Desta forma, o presente estudo procura investigar os fatores relacionados ao bom 

desempenho dos municípios no que se refere à implantação das LG, mais especificamente, 

obtendo informação a partir de processos de trabalhos rotineiramente implantados na APS. 

Acredita-se que uma vez identificados, estes fatores poderão ser potencializados pela gestão 

local, atuando como catalisadores na efetivação dessas diretrizes. 

Atualmente, muitos estudos de avaliação da eficácia da APS têm surgido 

(FACCHINI et al., 2006; CAMARGO JR. et al., 2008; HENRIQUE; CALVO, 2008; 

ROCHA P. et al., 2008; SOUZA et al., 2008; EGRY et al., 2009; LEITE, 2009; CARNEIRO 

et al., 2014; FRACOLLI et al., 2014; ROLIM-ENSSLIN et al., 2014). As metodologias são 

variadas, tanto quantitativa, na maioria com instrumentos padronizados (FACCHINI et al., 

2006; HENRIQUE; CALVO, 2008; ROCHA P. et al., 2008; EGRY et al., 2009; LEITE, 

2009; CARNEIRO et al., 2014; FRACOLLI et al., 2014; ROLIM-ENSSLIN et al., 2014) , ou 

qualitativa (CAMARGO JR. et al., 2008; SOUZA et al., 2008). No entanto, o presente estudo 

pretende fazer uso da metodologia multi-attribute utility theory (MAUT), conhecida também 

como Apoio Multicritério à Decisão (AMD), que consiste em uma ferramenta adequada 

quando há o envolvimento de múltiplos fatores no processo avaliativo, permitindo a 

identificação, caracterização e combinação de diferentes variáveis (ADUNLIN et al., 2015). 

O uso desta ferramenta metodológica permite o uso de indicadores rotineiramente utilizados 

na prática da APS, viabilizando um processo avaliativo com custos e recursos reduzidos. 

O que motiva este trabalho é a inquietação da autora, fisioterapeuta com atuação 

na APS, diante de uma realidade vista e vivida por ela, na qual a clínica baseada em 

evidências e a prática clínica andam muito distanciadas. A literatura aponta algumas 

motivações para esse distanciamento, mas ainda se discute pouco sobre estratégias de 

enfrentamento e modificação do cenário atual. Além disso, por observação empírica, a autora 

verificou como é intrigante a notável tendência dos municípios cujos processos primários da 

APS apresentam maior nível de organização a experimentarem resultados mais satisfatórios 

na estruturação e consistência da rede de atenção local como um todo, principalmente sendo 

orientada por LG e outras diretrizes. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral  

 

Analisar a relação entre os processos de trabalho da APS e a implantação das LG 

nos municípios sob jurisdição da Gerência Regional de Saúde de Itabira/MG. 

 

2.2 Específicos 

 

♦ Avaliar os determinantes que afetam em maior proporção a implantação das LG 

com relação aos processos de trabalho da APS. 

♦ Verificar a aplicabilidade da metodologia MAUT na avaliação dos municípios 

analisados quanto à organização dos processos de trabalho da APS. 

♦ Formular um índice, considerando os processos de trabalho, que sirva como 

indicador da potencialidade municipal para implantação das LG. 

♦ Quantificar as dificuldades e facilidades dos 24 municípios da Região de Saúde de 

Itabira no processo de implantação das LG. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Resgate histórico – A reforma sanitária e o SUS 

 

Considerando as semelhanças econômicas, políticas, sociais e culturais entre os 

países latinos, mas, sobretudo, pautando-se na singularidade que cada um carrega nesses 

mesmos quesitos (econômico, político, social e cultural), é ricamente discutido na literatura o 

movimento que culminou nas reformas do setor social a fim de mitigar a pobreza e reduzir as 

desigualdades socioeconômicas, a saber, as reformas que buscaram fortalecer os sistemas de 

saúde e garantir cobertura universal às populações, como a Reforma Sanitária no Brasil 

(ATUN et al., 2015).  

Muitos destes movimentos, ocorridos a partir do final da década de 80, 

desenrolaram-se sobre contextos de violação de direitos humanos, vividos em decorrência da 

ditadura militar, e/ou experimentaram algumas das piores desigualdades de renda do mundo. 

Assim, moldaram as reformas e a trajetória de universalidade baseados nos princípios de 

equidade, solidariedade e ação coletiva, com lições relevantes para os países que estão 

avançando para cobertura de saúde universal (PAIVA; TEIXEIRA, 2014; ATUN et al., 

2015).  

Sobre o sistema público de saúde brasileiro cabe ressaltar que desde sua criação 

foi sendo constituído de forma fragmentada. Da previdência social emerge a assistência à 

saúde, e com ela a segmentação de suas clientelas. A assistência à saúde era sempre 

condicionada ao contrato de trabalho formal, ofertada num formato com características de 

seguro e não de direito de cidadania. Isso pôde ser observado a princípio com as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (1923), instituições criadas a partir da Lei Elói Chaves para 

fornecer garantias aos trabalhadores e vinculadas às empresas, e posteriormente nos Institutos 

de Aposentadorias e Pensões, os IAPs (1930), atrelados a categorias profissionais 

(MENICUCCI, 2014).   

Além disso, nesse momento histórico, a política de saúde brasileira encontrava-se 

dividida entre a medicina previdenciária e a saúde pública. A primeira, a cargo dos institutos 

de pensão e incentivada pelo governo militar, focava na saúde individual da classe 

trabalhadora das zonas urbanas; a segunda voltava as ações, prioritariamente preventivas, às 

zonas rurais e setores mais pobres da população. Havia ainda o interesse governamental sobre 

a privatização de parte dos serviços médicos estatais, então considerados inadequados por não 
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apresentarem lucratividade (PAIM, 2008; MENICUCCI, 2014; PAIVA; TEIXEIRA, 2014; 

ATUN, 2015). 

A ampliação da cobertura da assistência da previdência social se dava de forma 

gradativa – após as Caixas e os IAPs, ocorre em 1966 a junção de todos os institutos no 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), expandindo por consequência a assistência 

médica a todos os assalariados urbanos. Na ocasião, para atender a nova demanda, o governo 

opta por comprar os serviços de saúde da rede privada, ao invés de provê-los diretamente. 

Somado a esse mercado, as empresas, por meio de convênios subsidiados pelo então INPS, 

encarregavam-se da prestação de assistência à saúde de seus empregados, o que seria o berço 

dos planos de saúde e a trajetória dual do sistema brasileiro, partindo da prática de aquisição 

de serviços de saúde de pessoas jurídicas para pessoas físicas (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2012; MENICUCCI, 2014; PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

O período foi marcado por uma profunda crise de recursos e pelo enfraquecimento 

do Ministério da Saúde e sua capacidade de ação. Concentração de renda, perda do poder 

aquisitivo do salário mínimo, aumento dos preços, crise dos serviços públicos de transporte e 

saúde foram consequência da adoção de um modelo econômico que incentivava o 

desenvolvimento a partir da concentração da riqueza (PAIVA; TEIXEIRA, 2014).  

Ao final da década de 70, o país é afetado fortemente pela crise econômica 

internacional decorrente do aumento do preço do petróleo. Após alguns anos de tentativas 

fracassadas de investimento pelo governo, chega ao fim o ciclo de crescimento econômico 

pelo qual passava o país, o que aumentou as tensões sociais e incitou a população a se 

mobilizar por mudanças, inclusive no campo da saúde (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). Ocorre 

nesse momento o renascimento de movimentos envolvendo os trabalhadores, estudantes, 

setores populares, intelectuais e profissionais da classe médica, articulando forças contrárias 

às políticas de saúde autoritárias e privatizantes. Em 1976 forma-se o Centro Brasileiro de 

Estudos de Saúde (Cebes), propiciando um conjunto de debates sobre a democratização da 

saúde, publicação vasta de material, promoção de reuniões e outras iniciativas que, 

posteriormente, vão constituir a ideia da Reforma Sanitária (PAIM, 2008; PAIVA; 

TEIXEIRA, 2014). 

No mesmo contexto, a Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

(Abrasco), criada também em 1976, atuava junto ao Cebes na defesa da participação social, da 

promoção da saúde, da unificação e universalização do sistema de saúde e da democratização 

do Estado (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). Tais proposições, que compunham o ideário destes e 

demais movimentos reformistas, alinhavam-se às orientações da Organização Pan-Americana 
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da Saúde (Opas) e Organização Mundial de Saúde (OMS) relativas à ampliação da atenção 

básica como estratégia para alcance da universalidade (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012; 

PAIVA; TEIXEIRA, 2014; ATUN, 2015).  

Antecipando propostas institucionais da reforma sanitária, algumas iniciativas 

governamentais apontavam uma inclinação à mudança na lógica do sistema vigente, como por 

exemplo, um esforço do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(Inamps) para ampliar as ações do setor público e reduzir a participação do setor privado via 

contratos (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Em 1985, com o fim do regime militar após a posse de José Sarney, a estrutura 

política autoritária vigente se enfraquece em alguns pontos. Ocorre, em 1986, a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, reunindo diferentes setores da sociedade e contabilizando, 

em suas plenárias, quase cinco mil participantes, dentre eles, cerca de mil delegados indicados 

pela sociedade civil. Discutiu-se e aprovou-se na oportunidade as principais demandas do 

movimento sanitarista, que pretendiam um sistema de saúde único (PAIM, 2008; PAIVA; 

TEIXEIRA, 2014). O Relatório Final da referida Conferência traduziu a doutrina da Reforma 

Sanitária prevendo muito além de mudanças administrativas e financeiras ao propor a 

ampliação do próprio conceito de saúde, através da apresentação de componentes políticos, 

organizacionais, jurídicos e comportamentais, conformando uma profunda mudança de 

paradigma (PAIM, 2008). 

O novo sistema de saúde, nos moldes da reforma sanitária, passa de projeto a 

objeto em construção a partir da promulgação da Constituição de 1988, que encerraria a 

conjuntura da transição democrática. Fica constitucionalmente previsto o direito universal à 

saúde e o dever do Estado de prevê-la. Em 1990, a Lei 8.080 e seu complemento via Lei 

8.142 são publicados a fim de regulamentar o recém-criado Sistema Único de Saúde em todo 

o território nacional. Ficam constitucional e legalmente previstas, entre outras conquistas, o 

atualizado conceito de saúde contemplando sua multideterminação, o direito universal e 

igualitário ao sistema então criado, a sua natureza pública, o dever do Estado na produção de 

saúde, o controle social, a organização em rede, a subordinação do setor privado às normas do 

setor público e o financiamento autônomo (BRASIL, 1990a; BRASIL, 1990b; PAIM, 2008; 

GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012; MENICUCCI, 2014; PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Analisando a trajetória do SUS, entre as estratégias para ampliação do alcance das 

proteções sociais, registram-se avanços importantes. O avanço na universalização da 

cobertura das ações e serviços, a expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 
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respectivo aumento na transferência de incentivos financeiros a ela condicionados são pontos 

de destaque nessa reflexão (GUANAIS, 2013; ATUN et al., 2015).  

No entanto, ainda hoje diversos desafios resistem e perpassam o processo de 

consolidação do SUS. Alguns citados pelos pesquisadores são: definição das 

responsabilidades federativas, alocação de profissionais de saúde para atender às necessidades 

da população, integração entre o nível primário e outros níveis de atenção, estrutura física da 

atenção primária, acesso a serviços especializados, consistência no planejamento regional, 

equidade tanto no acesso quanto na qualidade das ações e serviços, fortalecimento do controle 

social, entre outros (VIANA et al., 2008; GIOVANELLA et al., 2009; CASTRO; 

MACHADO, 2010; MOURA et al., 2010; FAUSTO et al., 2014; MENDES, J. D. V.; 

BITTAR, 2014; GIOVANELLA et al., 2015; PINAFO et al., 2016; FAUSTO et al., 2017). 

Gastão Wagner, então presidente da Abrasco, define o atual contexto do SUS 

como paradoxal, por se pretender uma política pública num cenário de grande desprestígio 

das políticas públicas. Reconhece-se a forte interferência do interesse do capital no 

(in)sucesso das iniciativas de efetivação plena do SUS. Contudo, é legítima a existência de 

uma base social no país que crê e luta pela democratização e pela justiça social. E é da 

organização e representação dessa parcela da sociedade, a partir de novas formas de atuação 

política, que se dará a superação do descompasso entre ideários, entre legislação e sistema 

legislado (CAMPOS, G. W., 2015). 

 

3.2 Gestão da clínica e diretrizes clínicas 

 

Diante do cenário de mudanças no SUS que buscam atender as demandas do atual 

paradigma das doenças crônicas, tem-se buscado trabalhar com tecnologias de microgestão 

dos sistemas de atenção à saúde. O termo gestão da clínica foi adotado nacionalmente para 

expressar o conjunto dessas tecnologias e tem sido, com frequência, pauta nos espaços de 

discussão e construção coletiva no SUS (MENDES, E. V., 2011). Ao mesmo tempo, há um 

esforço nacional no âmbito do SUS no intento de fortalecer a APS, o que traz à luz do debate 

os processos de trabalho desse nível assistencial. Todos esses conceitos estão interligados e o 

seu entendimento pautará a discussão proposta pelo presente estudo.  

A gestão da clínica é o conjunto de tecnologias de microgestão, estruturado com 

base em evidências científicas sólidas com a finalidade de garantir qualidade à atenção à 

saúde. O conceito foi adaptado por Mendes (2001) para atender as singularidades nacionais. 

Tem suas origens em dois movimentos: o managed care (atenção gerenciada), antigo sistema 
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de atenção à saúde dos Estados Unidos, e o britânico clinical governance (governança 

clínica), mais recente (MENDES, E. V., 2001; MENDES, E. V., 2011; MENDES, E. V., 

2012). 

A qualidade que se pretende alcançar é pautada na atenção à saúde centrada na 

pessoa. Essa deve ser gerada de forma efetiva e estruturada em bases científicas, sendo segura 

e não fonte de danos às pessoas usuárias e aos profissionais de saúde. Pretende ser eficiente, 

provida com os custos ótimos; além disso se propõe a ser oportuna, prestando assistência no 

tempo certo, ser equitativa e humana, reduzindo as desigualdades injustas e respeitando a 

singularidade do indivíduo (MENDES, E. V., 2011; MENDES, E. V., 2012).    

As tecnologias da gestão da clínica contemplam a gestão da condição de saúde, a 

gestão de caso, a auditoria clínica, a lista de espera e as diretrizes clínicas (MENDES, E. V., 

2012). Sendo as LG um tipo de diretriz clínica, vai ser aprofundada a discussão nessa 

vertente. 

As diretrizes clínicas podem ser definidas como a sistematização de 

recomendações técnicas cujo propósito é fornecer subsídios teóricos aos profissionais e 

usuários dos sistemas de saúde, influenciando suas decisões a respeito da atenção apropriada, 

em circunstâncias clínicas específicas (HENNIG et al., 2010; MENDES, E. V., 2011; 

RAMALHO, 2011). Cumprem-se três funções primordiais – gerencial, educacional e 

comunicacional – e devem-se pautar a organização dos processos nas redes de atenção a partir 

de evidências científicas (HENNIG et al., 2010; RAMALHO, 2011). Assim, são capazes de 

garantir o uso consciente, explícito e prudente da melhor evidência para respaldar decisões a 

respeito da atenção à saúde e integram a capacidade individual com a recomendação clínica 

externa ótima, provinda de pesquisa científica (MENDES, E. V., 2011). 

Quando as diretrizes clínicas normalizam o padrão de atendimento a uma 

determinada patologia ou condição, em um ponto de atenção específico, são chamadas 

protocolos clínicos. Quando se referem a todo o processo de atenção, em todos os pontos da 

rede, obedecendo à ação coordenadora da atenção primária, são chamadas LG (HENNIG et 

al., 2010; MENDES, E. V., 2011; RAMALHO, 2011).  

 

3.3 A implantação das LG 

 

As LG, também chamadas linhas de cuidado ou guidelines, pretendem, enquanto 

diretrizes, orientar a atenção à saúde apropriada em relação a uma determinada condição de 

saúde, norteando todo o processo que, por sua vez, desenrola-se em todos os pontos da rede 
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de cuidado. Considera-se como condição de saúde ao longo da sua história natural as 

intervenções de promoção à saúde, preventivas e curativas (MENDES, E. V., 2011). 

As orientações de uma LG contemplam processos extremamente dinâmicos que 

partem prioritariamente da rede básica, ou outro ponto de entrada do sistema, para os diversos 

níveis assistenciais, sendo necessário pactuações entre todos os atores envolvidos na dinâmica 

assistencial. O usuário é considerado o elemento estruturante de todo o processo de produção 

de saúde (MALTA; MERHY, 2003; FRANCO; MAGALHÃES JR, 2004; MALTA; 

MERHY, 2010). 

Como em qualquer diretriz clínica, deve-se refletir, no corpo da LG, o processo de 

elaboração, mas sugere-se a seguinte padronização da estrutura: uma clara definição da 

condição de saúde que se está normatizando; uma explicação das diferentes intervenções 

alternativas; um sumário das evidências obtidas com seus níveis de evidência e as referências 

bibliográficas; as recomendações derivadas das evidências obtidas; e uma discussão de 

adaptações locais, de evidências frágeis ou inexistentes (MENDES, E. V., 2011). 

Um aspecto importante das LG é que, na sua elaboração, elas devem ser 

desenvolvidas por graus de risco, o que necessariamente envolvem a estratificação dos riscos 

e que normatizam as ações referentes a cada estrato singular. Dessa forma, são desenhadas 

intervenções específicas com potencial de obter resultados positivos (MENDES, E. V., 2011). 

Alguns autores discutem sobre a implantação das diretrizes clínicas, dentre elas as 

LG, e apontam as principais barreiras nesse processo. As mais citadas são a insuficiência de 

incentivos financeiros; questões individuais relativas à formação, obtenção de conhecimento, 

habilidades e atitudes; conflitos nas relações entre profissionais e usuários e profissionais 

entre si; além de fatores organizacionais, entre os quais pode-se incluir os processos de 

trabalho da APS (HARBOUR, 2008; MENDES, E. V., 2011). 

Para superar essas dificuldades, mostra-se efetiva a associação de fatores diversos. 

Com efetividades variadas, a literatura cita a distribuição de material físico, auditorias clínicas 

e feedback, espaços para educação permanente, opinião de líderes, orientação em prontuários 

eletrônicos e aumento do incentivo financeiro (HARBOUR, 2008; MENDES, E. V., 2011). 

No intento de equacionar o caminhar das LG, ordena-se tanto o processo de 

trabalho em saúde, quanto demandas de organização do sistema de saúde e suas interfaces 

(MALTA; MERHY, 2010). Apesar do reconhecimento da desestruturação dos processos de 

trabalho da APS como barreira, os estudos ainda não apresentam evidências consistentes 

sobre interferências específicas desses processos na implantação das LG na rotina dos 

serviços desse nível de atenção.  
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Por reconhecer a importância da Gestão da Clínica na garantia de padrões clínicos 

ótimos e melhoria da qualidade nas práticas assistenciais, além de verificar a necessidade de 

uma implantação efetiva das diretrizes em suas regiões de saúde, o governo de Minas Gerais, 

ao longo dos anos,  estimula o emprego das LG desde sua concepção e elaboração até a 

implantação nas unidades de saúde (WERNECK et al., 2009; MINAS GERAIS, 2014). O 

diagnóstico realizado sobre o emprego dessas ferramentas gerou a seguinte análise: 

Assim, percebe-se que no atual cenário identificado nos municípios 

mineiros, com grande variabilidades de práticas clínicas, forte pressão por 

incorporação de novas tecnologias, imensas dificuldades de ajustar a 

demanda da população (às vezes agravada por decisões judiciais) à oferta de 

serviços existentes, faz-se necessário a definição de padrões ótimos, gerados 

mediante a utilização de evidências científicas, devidamente estabelecidos e 

pactuados com as diversas partes interessadas (representações da sociedade 

como os conselhos de saúde, poder judiciário, etc.) (MINAS GERAIS, 

2014, p.8) 

Para tanto, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) instituiu 

em 2013 um grupo de trabalho para revisão das Diretrizes Clínicas já publicadas a fim de 

atualizar suas recomendações e adequá-las a atual realidade sanitária do estado (MINAS 

GERAIS, 2013a). 

Em 2014, em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

(COSEMS-MG), aprova o Projeto Facilitador para Implantação das Diretrizes Clínicas, 

objetivando assegurar o funcionamento das redes de atenção no âmbito das unidades regionais 

de saúde ao atuar in loco nos processos de implantação, de forma mais próxima das equipes 

de saúde municipais (MINAS GERAIS, 2014).  Na ocasião, os municípios manifestaram 

interesse no projeto por meio da assinatura de um termo de adesão, autorizando e viabilizando 

a visita de um profissional facilitador devidamente capacitado pela SES-MG. Tal profissional 

tinha a responsabilidade de realizar a interface entre as equipes técnicas das Unidades 

Regionais com as equipes de saúde dos municípios, atuando localmente de forma a facilitar o 

alcance do objeto geral: a implantação das LG (MINAS GERAIS, 2014). As atividades do 

projeto foram desenvolvidas durante um ano, alcançando bons resultados. Com a mudança de 

gestão em 2015, as ações foram interrompidas. Os municípios permanecem com os esforços 

locais recebendo assistência técnica estadual quando solicitada. Das intervenções realizadas 

durante o referido projeto, foram gerados dados pouco utilizados para os objetivos 
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previamente traçados, contudo potencialmente importantes para fins avaliativos e orientador 

de condutas posteriores. 

Para fortalecer as iniciativas envolvendo as LG no estado, foi realizado em 14 de 

maio de 2014 em Belo Horizonte, o Seminário de Sensibilização para Implantação das 

Diretrizes Clínicas. Cerca de 200 participantes entre representantes do poder judiciário, 

presidentes e diretores do COSEMS-MG, coordenadores e trabalhadores das unidades 

regionais de saúde e os facilitadores do projeto para implantação reuniram-se para discutir os 

papéis dos atores envolvidos e a importância das diretrizes clínicas no intento de uma saúde 

mais efetiva e eficiente. Foram apresentadas estratégias traçadas para incremento e incentivo à 

utilização das LG no âmbito municipal, entre elas o Projeto Facilitador para Implantação das 

Diretrizes Clínicas (SES-MG, 2018).   

 

3.4 Os municípios mineiros e a utilização das LG 

 

No estado de Minas Gerais, orienta-se a adoção de doze LG, referentes às doenças 

e agravos mais frequentes e relevantes do ponto de vista epidemiológico, além de alguns 

ciclos de vida. Contemplam a atenção à saúde da criança, do adolescente, da gestante, do 

idoso e da pessoa que vive com deficiência, além de tratarem sobre hipertensão, diabetes, 

tuberculose, hanseníase, transtornos mentais, saúde do trabalhador e saúde bucal (MINAS 

GERAIS, 2005; MINAS GERAIS, 2006a; MINAS GERAIS, 2006b; MINAS GERAIS, 

2006c; MINAS GERAIS, 2006d; MINAS GERAIS, 2006e; MINAS GERAIS, 2006f; 

MINAS GERAIS, 2006g; SES-MG, 2017).  

Identifica-se como realidade dos municípios mineiros uma variabilidade de 

práticas incompatível com o padrão de qualidade que se busca nos sistemas de saúde. Além 

disso, os gestores estaduais e municipais têm procurado atender à demanda pela incorporação 

dessas tecnologias leves, que tem um considerável potencial resolutivo, principalmente em 

relação ao ajuste das reais necessidades populacionais (às vezes agravadas por decisões 

judiciais) à oferta de serviços disponíveis. Esse cenário justifica a definição de padrões 

ótimos, gerados mediante a utilização de evidências científicas, devidamente estabelecidos e 

pactuados com as diversas partes interessadas (representações da sociedade civil organizada 

como os Conselhos de Saúde, do poder judiciário, etc) (MINAS GERAIS, 2014). Todavia, a 

implantação e utilização desses instrumentos que permitem a organização dos serviços de 

saúde, a partir da definição desses padrões assistenciais, demandam especial apoio e atenção 

das instâncias superiores aos municípios, especialmente das referências do sistema estadual de 
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saúde. O ato simplista de publicar e enviar o documento aos profissionais de saúde é pouco 

efetivo e pode resultar no engavetamento das diretrizes (MENDES, E. V., 2011; MINAS 

GERAIS, 2014). 

 

3.5 Processos de trabalho da APS 

 

Pode-se dizer, de modo geral, que o processo de trabalho é o conjunto de 

procedimentos pelos quais há a atuação do homem, através dos meios de produção, sobre um 

determinado objeto com o objetivo de obter um produto específico, que atenderá, em 

hipótese, a sua finalidade (FARIA et al., 2009).  

O conceito de processo de trabalho em saúde se refere às estratégias de 

operacionalizações específicas das diferentes áreas que compõem o campo da saúde, 

ampliando a abordagem para além dos limites das áreas profissionais especializadas e indo de 

encontro com práticas sociais. Perpassando tanto aspectos estruturais como relacionados aos 

agentes e sujeitos da ação, ele tem sido um termo constantemente utilizado nas áreas de 

atenção à saúde, gestão em saúde, modelos assistenciais, trabalho em equipe de saúde e 

cuidado em saúde (PEDUZZI; SCHRAIBER, 2017). 

A organização e a gestão dos processos de trabalho em saúde, em especial do 

trabalho de uma equipe na APS, constituem um dos eixos centrais da reordenação da atenção 

à saúde no SUS (FARIA et al., 2009). De acordo com Malta e Merhy (2003), a coordenação 

do cuidado em saúde pela APS e a vinculação da população às equipes desse nível assistencial 

são pressupostos para a efetivação das LG em rede. Nesse sentido, alguns processos de 

trabalho adotados pelas equipes de APS, além de se apresentarem como fundamentos desse 

nível de atenção, parecem ser determinantes na implantação das diretrizes clínicas, em 

especial das LG.  

 

3.5.1 A territorialização 

 

Um importante processo a ser desenvolvido é a territorialização, que vem sendo 

utilizada como um dos mais importantes pressupostos na organização dos processos de 

trabalho e das práticas de saúde no Brasil ao longo das últimas décadas. Tem por objetivo  

estabelecer as áreas de responsabilidade das equipes de saúde para que possam fazer o 

planejamento que consiste no diagnóstico, identificação e priorização dos problemas de saúde, 
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além da programação, operacionalização e monitoramento das ações (MINAS GERAIS, 

2013a; CAIRES; SANTOS Jr, 2017). 

A noção de base territorial é fundamental para a organização do sistema por ser 

um ponto imprescindível para a caracterização da população e de seus problemas de saúde, 

assim como para o dimensionamento do impacto das ações sobre os níveis de saúde da 

população local. Além disso, permite o desenvolvimento de um vínculo entre os serviços e a 

população, mediante práticas de saúde orientadas por categorias de análise de cunho 

geográfico. Assim, quando se fala em território na APS, refere-se a um espaço singular, com 

limites geográficos e características próprias, como identidade, que é resultado de sua história, 

tanto ambiental quanto social (GONDIM et al., 2008; MINAS GERAIS, 2013a). 

Observações empíricas sugerem que o conhecimento do território sanitário pelas 

equipes de saúde da família interfere positivamente na utilização das LG, uma vez que oferece 

subsídios para o desenvolvimento dos processos de trabalho secundários, como o diagnóstico 

situacional, que, por sua vez, está intimamente relacionado à classificação de risco dos 

sujeitos quanto às condições clínicas apresentadas cujo desenvolvimento está previsto nas LG.  

 

3.5.2 O cadastro populacional 

 

 Trata-se de uma ferramenta fundamental no desenvolvimento das ações das 

equipes de APS, uma vez que é a partir do cadastro que se define a população sob sua 

responsabilidade. A territorialização é um pressuposto para a realização do cadastro 

populacional, posto que define a população alvo. Por conseguinte, este será fundamento para 

o desenvolvimento do diagnóstico situacional, discutido a seguir, pois oferta informações 

sobre status socioeconômico e presença de condições ou patologias crônicas prioritárias 

definidas por políticas específicas ou pela própria equipe (MINAS GERAIS, 2013a, CAIRES; 

SANTOS Jr, 2017). 

 Para análise da situação de saúde da população, os dados coletados no cadastro 

das famílias devem ser utilizados e revisados de forma sistematizada, tendo em vista a 

qualidade e continuidade da assistência prestada. Ademais, esse procedimento é de extrema 

importância para a junção da relação de responsabilidade entre os profissionais da área da 

saúde e a comunidade (CAIRES; SANTOS Jr, 2017). 
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3.5.3 O diagnóstico situacional 

 

Entende-se por diagnóstico situacional (ou organizacional) como o resultado de 

um processo de coleta, tratamento e análise dos dados coletados no local onde se deseja 

realizá-lo. Esses dados são oriundos da participação efetiva das pessoas que atuam no local de 

estudo. O diagnóstico pode ser considerado como uma das mais importantes ferramentas de 

gestão. É uma pesquisa das condições de saúde e risco de uma determinada população para 

posteriormente planejar e programar ações (SANTOS et al., 2010). 

Como tratado anteriormente, observações sistemáticas dos processos de trabalho 

sugerem que o diagnóstico situacional confere base sólida às ações das equipes de saúde da 

família, especialmente no que se refere ao acompanhamento das condições prioritárias 

segundo as diretrizes contidas nas LG. 

 

3.5.4 A agenda 

 

As equipes de APS devem estruturar uma agenda conjunta de trabalho, com o 

objetivo principal de organizar as formas de acesso do cidadão à Unidade Básica de Saúde 

(UBS): atenção à demanda espontânea e atenção à demanda programada. Para construir a sua 

agenda de trabalho, a equipe de saúde precisa estar atenta para alguns princípios que garantam 

a produção de um cuidado coordenado, a estruturação da ferramenta de forma articulada entre 

todos os membros da equipe e a abordagem familiar, que seja responsável pelo cidadão e 

responda às suas necessidades de forma resolutiva  (MINAS GERAIS, 2013b). 

A programação dos atendimentos e demais serviços, especificamente, objetiva 

respeitar os princípios do primeiro contato, da longitudinalidade, da integralidade do cuidado 

e viabilizar o vínculo com a equipe de saúde. Nessa perspectiva, procura-se organizar o 

serviço, pautando-se não mais pelos eventos agudos, mas pela abordagem das condições 

crônicas (MINAS GERAIS, 2013b).  

Essa prática abrange todos os ciclos de vida dos indivíduos e das famílias – desde 

o nascimento à velhice, e todas as suas peculiaridades – e estrutura-se a partir das LG, sendo 

operacionalizada por redes integradas de atenção, com o objetivo de promover a saúde, 

identificar precocemente e controlar as patologias de relevância, prestar assistência de forma 

integrada e resolutiva (MINAS GERAIS, 2013b). 

 

 



27 

 

3.5.5 O acesso 

 

Acesso na saúde pública trata-se do quanto, proporcionalmente, a população 

alcança serviços de saúde apropriados, ou seja, é a capacidade do sistema em atender a 

população em sua necessidade de saúde. Identificam-se várias dimensões do acesso: a 

disponibilidade dos serviços, a acessibilidade geográfica, o grau de acolhimento, a capacidade 

de compra dos usuários e a aceitabilidade recíproca entre profissionais de saúde e população 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001; MENDES, E. V., 2017).  

A definição clara do território de responsabilização das equipes também favorece 

o acesso, reconhecem Gondim et al. (2008) e Caires e Santo Jr (2017). 

 Mendes (2017), numa revisão bibliográfica publicada recentemente, identifica 

um esforço disseminado para introdução de mecanismos de acesso pautados na racionalidade 

que proporcionem uma atenção oportuna, mais eficiente e equitativa. É previsto que haja 

racionalização da demanda, da oferta e dos sistemas logísticos para que o acesso se conforme 

adequadamente. Nesse sentido, a discussão sobre acesso ideal está intimamente ligada à 

utilização das diretrizes clínicas no complexo processo de reorganização dos sistemas de 

saúde. 

 

3.5.6 Os protocolos municipais 

 

Os protocolos são diretrizes clínicas que, assim como as LG, contêm 

recomendações sistematizadas sobre uma dada condição de saúde, mas, de forma singular, 

assumem o papel de detalhar parte do processo do cuidado em um ponto de atenção à saúde 

específico com maior precisão e menor variabilidade (MENDES, E. V., 2011). Sua 

implantação seria, na teoria, menos complexa se comparado às LG por envolver um único 

serviço, mas a implantação de ambas as diretrizes guardam características singulares, tanto no 

que tange os aspectos que atuam como facilitadores, quanto aspectos de interferência negativa 

no processo. 

A sua utilização está prevista na modelagem das redes integradas de atenção à 

saúde que tem por objetivo normalizar, em detalhes, toda a carteira de serviços disponível 

(MENDES, E. V., 2011). Por orientar condutas pontuais dos serviços, são desenvolvidos de 

acordo com a realidade local, por especialistas do próprio serviço conhecedores daquele 

cenário e suas especificidades. 
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3.5.7 A educação permanente 

 

A formação e desenvolvimento de trabalhadores da saúde, tendo em vista a 

articulação entre as possibilidades de desenvolver a educação dos profissionais e a ampliação 

da capacidade resolutiva dos serviços de saúde, são os pilares da educação permanente em 

saúde. Propõe-se colocar como eixo da aprendizagem o trabalho realizado no cotidiano dos 

serviços, numa configuração permanente, participativa e multiprofissional. Desenvolve-se em 

espaços de reflexão sobre a prática, a atualização técnico-científica e o diálogo entre os 

diversos atores envolvidos na produção de saúde (PEDUZZI et al., 2009). A educação 

permanente é tratada ainda como aspecto integrante do desenho institucional das redes de 

atenção à saúde (MENDES, E. V., 2011). 

 As LG e os protocolos clínicos estão frequentemente na pauta das atividades 

de educação permanente, entre outras abordagens.  

 

3.5.8 O plano de cuidado 

 

 Instrumento que contempla objetivos e intervenções previstas na gestão de 

casos específicos. Constrói-se a partir da definição conjunta de metas segundo os graus de 

importância definidos pela pessoa usuária e o estabelecimento de soluções dos problemas 

acordados. O plano de cuidado deve considerar os conhecimentos, habilidades, 

potencialidades, expectativas, preferências e os recursos trazidos pela pessoa e pela família. É 

importante também que haja conhecimento dos recursos existentes na comunidade que 

possam auxiliar na condução do plano de cuidado (MENDES, E. V., 2011). 

 No ato da implementação do plano de cuidado é prevista a consulta constante 

às LG e aos protocolos clínicos (MENDES, E. V., 2011).  

 

3.5.9 Os conselhos locais de saúde 

 

 De caráter institucionalizado, deliberativo e participativo, os conselhos locais 

de saúde são instâncias de prática do controle social no SUS, onde a população pode ter uma 

representação efetiva e consciente na busca por melhorias nos serviços de saúde da sua 

comunidade (RIBEIRO; NASCIMENTO, 2011). 
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Organizam-se nos territórios, sendo representativos de localidades específicas, das 

quais levará as demandas às instâncias superiores e para onde buscará soluções para os 

problemas sanitários apresentados, prioritariamente (RIBEIRO; NASCIMENTO, 2011). 

 

3.5.10 A coordenação da APS 

 

A coordenação da APS acontece, na maioria dos municípios, através de servidores 

que atuam como referências para as equipes de saúde da família e demais serviços desse nível 

de atenção. No exercício de sua função, deve elaborar e executar a Política Municipal e as 

Estratégias da Atenção Básica em consonância com as políticas estadual e nacional, incluindo 

a implantação das LG, em todos os seus estágios de desenvolvimento, garantindo a 

manutenção da sua utilização (CAMPO GRANDE, 2015).  

Uma análise geral desses serviços sugere que uma responsabilização concreta da 

coordenação da APS pelos processos de trabalho desenvolvidos pelas equipes reflete na 

consistência e perenidade dos mesmos, internalizando-os na rotina dos serviços e dos 

profissionais (CAMPO GRANDE, 2015). 

 

3.6 Avaliação em saúde 

 

Segundo Tanaka e Tamaki (2012), a avaliação pode ser entendida como 

julgamento de valor referente a uma intervenção ou qualquer um de seus componentes a fim 

de auxiliar a tomada de decisão. Busca-se aumentar a eficiência, eficácia e efetividade das 

atividades desenvolvidas pelo serviço ou pela organização (TANAKA; TAMAKI, 2012).  

A inserção da temática avaliação em saúde na agenda sanitária do país permeia o 

final dos anos 80 e início dos anos 90, concomitantemente às políticas de valorização do 

planejamento em saúde e aos esforços governamentais para unificação e descentralização do 

SUS. Tal movimento seria desdobramento da Declaração de Alma-Ata e, em parte, 

consequência do estímulo à utilização de práticas avaliativas pela OMS. Alma-Ata 

fortaleceria ainda as discussões sobre a Atenção Primária e ampliaria a visão sobre o cuidado 

e a participação da própria população na produção de saúde (FRACOLLI et al., 2014; 

FURTADO; VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Anteriormente a esse período, as discussões sobre avaliação em saúde 

encontravam duas barreiras: o Estado autoritário, vigente no início dos anos 80 e sua 

resistência a qualquer tipo de análise de suas políticas sociais incipientes; e a sociedade pouco 
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vigilante com relação aos programas e serviços estatais, não reivindicando responsabilidades 

e ações transparentes (FURTADO; VIEIRA-DA-SILVA, 2014).  

Atualmente, a avaliação em saúde é concebida como um espaço de saberes e 

práticas em busca de autonomia em relação às demais subáreas que compõem a Saúde 

Coletiva. Utiliza a noção de espaço social, entendido como um campo em consolidação cujo 

esforço tem se direcionado para ampliação do seu conceito para além da dimensão racional ou 

do uso instrumental dos resultados, superando até mesmo a falsa oposição entre abordagens 

de caráter quantitativo versus qualitativo. O que importa num processo avaliativo seria, nesse 

sentido, a utilização de todas as ferramentas possíveis para análise do objeto previamente 

construído (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2005).  

Sugere-se que seja observado um conjunto de princípios na estruturação de um 

processo avaliativo em saúde: a utilidade, a oportunidade, a factibilidade, a confiabilidade, a 

objetividade e a direcionalidade. Dessa forma, configura-se um processo avaliativo 

consistente de acordo com o tempo e os recursos disponíveis (TANAKA; TAMAKI, 2012).  

Especificamente sobre a Atenção Primária, os investimentos na ampliação da ESF 

e seu consequente crescimento em todo o território nacional impõem a necessidade de 

reflexão sobre sua concepção, operacionalização e sustentabilidade, além de especial atenção 

aos cuidados prestados pela equipe e análise da sua qualidade (CARNEIRO et al., 2014).  

Para tanto, é importante entender que, ao confrontar sistemas de saúde 

internacionais com o nacional, fica evidente que a incorporação de concepções de Atenção 

Primária distintas (em sistemas de acesso universal ou sistemas de seguros sociais, por 

exemplo) associa-se ao modelo de proteção social de cada país. Além disso, atualmente há o 

entendimento que não há concepções de APS nacional e internacional, e sim modelos que se 

adaptam aos contextos sociais, econômicos e políticos de formas singulares. Essas 

conformações únicas encontram dificuldades nos processos padronizados de avaliação da 

Atenção Primária. Somada à singularidade apontada, atua como dificultador a polaridade da 

assistência em saúde produzida no país ao induzir uma segmentação a partir da oferta público 

e privada. A partir das particularidades dos diversos países, e até mesmo de regiões distintas 

de um mesmo país, é compreensível que a metodologia da avaliação seja, quando possível, 

conduzida de forma personalizada em obediência às realidades diversas (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2012; TANAKA; TAMAKI, 2012; FRACOLLI et al., 2014). 

Percebe-se, nos últimos anos, uma maior produção literária sobre avaliação em 

saúde, principalmente de estudos nacionais e relacionados à APS. Entretanto, ainda é preciso 

um aprofundamento da análise organizacional e do desempenho da APS, adotando uma visão 
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crítica diante dos mecanismos institucionais de monitoramento e avaliação. Percebe-se que as 

iniciativas de análise do desempenho nesse contexto não retratam de forma específica o 

desempenho do município e/ou equipe avaliados pois, no geral, apresentam caráter genérico e 

diversificado (FRACOLLI et al., 2014; ROLIM-ENSSLIN et al., 2014). 

Com a finalidade de se avaliar o desempenho das ações e serviços da atenção 

primária, alguns instrumentos surgem na literatura com frequências e efetividades variadas. O 

WHO Primary Care Evaluation Tool (PCET), criado pela OMS, objetiva uma abordagem 

estruturada com base na governança, gerenciamento e geração de recursos, além de prever 

qualidade no acesso, integralidade, coordenação e continuidade do cuidado. Composto por 

três questionários, aborda a organização e o financiamento da atenção primária, a visão dos 

médicos de família e a percepção dos usuários dos serviços. Sua utilização tem sido observada 

em países que passam por reformas profundas nos sistemas de saúde, quando as decisões 

políticas precisam, mais do que nunca, de evidências científicas sólidas que justifiquem e 

fortaleçam tais reformas (FRACOLLI et al., 2014). 

Alguns instrumentos têm sido desenvolvidos para estudar a eficácia da APS em 

populações específicas. Com o intuito de avaliar a percepção dos profissionais da atenção 

primária sobre o papel que desempenham e questões específicas sobre o manejo do transtorno 

de déficit de atenção e hiperatividade nos sistemas, foi desenvolvido o ADHD Questionnaire 

for Primary Care Providers (AQ-PCP). Esse instrumento tem como base as orientações 

American Academy of Pediatrics Guidelines for treatment of ADHD para tratamento do 

transtorno e uma cuidadosa revisão sobre os papéis dos profissionais da atenção primária 

(FRACOLLI et al., 2014). 

O Aplicativo para Atenção Primária em Saúde (PACOTAPS) foi testado em um 

serviço de atenção primária de Pelotas (RS) e utiliza dados epidemiológicos secundários para 

caracterizar a população por idade e sexo, para obter a demanda ambulatorial e para 

processamento das fichas de atendimento realizados no serviço (FRACOLLI et al., 2014). 

Com foco em aspectos da prática geral como acesso, questões interpessoais de 

cuidado e continuidade da atenção, o General Practice Assessment Questionnaire (GPAQ) 

auxilia no levantamento da percepção dos usuários sobre os cuidados primários prestados 

pelos médicos. Esse foi elaborado no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Nacional de 

Atenção Básica da Universidade de Manchester, no Reino Unido.  

O Primary Care Assessment Tool (PCATool) foi elaborado por Bárbara Starfield 

e sua equipe de pesquisadores nos Estados Unidos com base no modelo de avaliação da 

qualidade de serviços de saúde proposto por Donabedian, pautado, por sua vez, na 
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mensuração de aspectos estruturais, processuais e de resultados dos serviços. O PCAToll 

avalia a existência e a intensidade dos atributos essenciais da APS – primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade e coordenação da atenção – e de seus três derivados – atenção 

centrada na família, orientação comunitária e competência cultural – que qualificam as ações 

dos serviços da APS (DONABEDIAN, 1988; STARFIELD, 2002; FRACOLLI et al., 2014).  

Desenvolvido para auxiliar na prática, no desempenho e na organização dos 

cuidados médicos operados na APS, o instrumento avaliativo European Task Force on 

Patient Evaluation of General Practice Care (EUROPEP) contempla dimensões como 

relação e comunicação, cuidados médicos, informação e apoio, continuidade e cooperação, 

organização dos serviços, satisfação do usuário e informações gerais destes, como dados 

socioeconômicos e de saúde, além de atitudes após a experiência com o serviço (FRACOLLI 

et al. 2014).  

Fracolli et al. (2014) realizaram um levantamento nas bases de dados nacionais e 

internacionais dos instrumentos utilizados no processo avaliativo da APS que resultou em 

cinco principais instrumentos: PCET, AQ-PCP, GPAQ, PACOTAPS e PCATool. Foi adotado 

a concepção de que, na temática estudada, a premissa é a busca por um conhecimento que seja 

reconhecido pela comunidade científica e que será capaz de auxiliar na tomada de decisão. 

Foi verificado, para tanto, que o PCATool é o instrumento, dentre os avaliados, que mais se 

aproxima da proposta da ESF. 

No Brasil, o EUROPEP e o PCATool têm sido instrumentos frequentemente 

adotados para avaliar a APS. Além deles, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) é o instrumento institucional de escolha para avaliação 

da APS nacionalmente. Lançado em 2011 pelo Ministério da Saúde, o programa é uma das 

maiores iniciativas mundiais para melhorar o desempenho dos serviços de atenção primária. 

Destina-se a incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde 

oferecidos aos usuários da APS, estimulando a adesão aos padrões de qualidade através da 

medida de indicadores epidemiológicos, pesquisa de diagnóstico externo relativo à 

infraestrutura, processos de trabalho e satisfação do usuário (FRACOLLI et al., 2014; 

MACINKO et al., 2017; MATTA-MACHADO et al., 2017; NEVES et al., 2017; ROCHA, T. 

A. H. et al., 2017).  

Os municípios que aderem ao PMAQ passam necessariamente por quatro fases 

que se complementam e conformam um ciclo contínuo: 1) adesão e contratualização, 2) 

desenvolvimento, 3) avaliação externa e 4) recontratualização. Em suma, as equipes de 

atenção básica interessadas se cadastram, incluindo equipes de saúde bucal e os núcleos de 



33 

 

apoio à saúde família, para que então seja realizada a avaliação externa de desempenho das 

equipes e da gestão, além da avaliação dos indicadores contratualizados e a verificação da 

realização do momento autoavaliativo pelos profissionais. O ciclo segue com o incremento de 

novos padrões e indicadores de qualidade, estimulando a institucionalização de um processo 

cíclico e sistemático a partir dos resultados verificados na fase anterior (NEVES et al., 2017; 

BRASIL, 2015). 

A cada ciclo do PMAQ os municípios fazem jus a um incentivo financeiro que 

varia de acordo com o número de equipes contratualizadas, com a disponibilidade 

orçamentária do Ministério da Saúde e com o fator de desempenho alcançado. 

A metodologia MAUT, por sua vez, visa a gerar um melhor entendimento a 

respeito dos problemas complexos do universo da gestão, seja no âmbito pessoal, comunitário 

ou empresarial. Ademais, ela permite realizar avaliação seja qual for o cenário, além de 

conhecer o resultado das decisões e intervenções propostas. Por considerar os critérios 

julgados relevantes pelo próprio agente decisor, a metodologia propõe facilitar o processo 

decisório a partir de perspectivas singulares, gerando novas alternativas de ação que atendam 

suas as expectativas (ROLIM-ENSSLIN et al., 2014; ADUNLIN et al., 2015). 

Ainda, são diferenciais da metodologia MAUT a capacidade de abordar diferentes 

tipos de informações, a possibilidade de absorver e reproduzir os objetivos dos decisores, a 

oportunidade concedida aos decisores de reflexão sobre seus objetivos, prioridades e 

predileções, além de permitir o desenvolvimento de meios para informar as decisões a partir 

do considerado mais adequado pelo pesquisador (ROLIM-ENSSLIN et al., 2014).  

Independente do instrumento utilizado, a avaliação em saúde deve assumir caráter 

participativo e um compromisso com a melhoria dos níveis de saúde de uma dada população, 

levando em consideração as necessidades dessa população e os objetivos dos serviços de 

saúde. Deve-se, com isso, subsidiar a tomada de decisão garantindo viabilidade à implantação 

das ações resultantes desse processo. Para alcance dos seus objetivos, a avaliação em saúde 

deve assumir caráter permanente na prática dos serviços (TANAKA; TAMASI, 2012).   
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo é quantitativo, transversal e exploratório. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM), sob o parecer CAAE 65928517.9.0000.5108 (ANEXO A). Empregou-se a 

metodologia MAUT, que consiste em uma ferramenta adequada quando há o envolvimento de 

múltiplos fatores no processo avaliativo, permitindo a identificação, caracterização e 

combinação de diferentes variáveis (ADUNLIN et al., 2015). É um instrumento que apoia o 

agente decisor frente a um problema complexo, oferecendo subsídios para solucioná-lo a 

partir de diferentes critérios e pontos de vista (JANNUZI et al., 2009). As fases realizadas 

serão descritas a seguir. 

 

4.1 Fase 1 - Perspectiva de análise – tomadores de decisão 

 

Nesta fase é definida a avaliação que será realizada assim como quais são os 

tomadores da decisão (PRAT et al., 2011). Trata-se, portanto, dos objetivos descritos no 

presente estudo. A avaliação foi a verificação da interferência do nível organizacional dos 

processos de trabalho da APS na implantação das LG. Para cumprir este objetivo criou-se um 

índice multicritério, a partir dos processos de trabalho, para conhecer a potencialidade de cada 

município em relação à facilidade de implantação das LG.  

Desta forma, os gestores (tomadores de decisão) mediante um único valor (índice 

multicritério) assinado para cada município avaliado (alternativas) poderão ter a informação 

de quais municípios terão mais capacidade de implantação das diferentes LG.  

 

4.2 Fase 2 - Alternativas avaliadas 

 

Alternativa é o elemento que está sendo avaliado para que o decisor tenha maior 

informação (PRAT et al., 2011). No presente estudo, trata-se dos 24 municípios sob jurisdição 

da Gerência Regional de Saúde de Itabira / SES-MG (FIG. 1). Os municípios que não 

apresentaram os dados necessários foram descartados da amostra.  

Minas Gerais é um estado brasileiro localizado na região sudeste do país. Comparado 

com as demais unidades federativas, possui a quarta maior área territorial e é o segundo em 

quantidade de habitantes. Seu território é subdividido em 853 municípios, a maior quantidade 

entre os estados brasileiros (IBGE, 2017). 



35 

 

Considerando a organização do sistema de saúde local, os municípios são 

agrupados em 13 regiões de saúde, sendo a região de saúde de Itabira composta por 24 

municípios, contemplados na amostra deste estudo (FIG. 1). Todos eles estão sob a jurisdição 

e recebem apoio institucional da Gerência Regional de Saúde de Itabira, órgão da SES-MG). 

Ao todo, a região apresenta uma população de um pouco mais de 400.000 habitantes 

(MALAQUIAS et al., 2010; IBGE, 2017). 

 

 

Figura 1 – Municípios sob jurisdição da Gerência Regional de Saúde de Itabira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: MALACHIAS et al., 2010. 
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4.3  Fase 3 - Seleção dos critérios 

  

Os critérios selecionados são aqueles aspectos que apresentam mais relação com a 

avaliação que está sendo realizada. Os critérios selecionados devem representar de forma fiel 

aquilo que está sendo avaliado (PRAT et al., 2011). Os dados utilizados no presente trabalho 

foram secundários (ANEXO B), fornecidos pela SES-MG e consistem em informações sobre 

os processos de trabalho da Atenção Primária e a implantação das LG nos municípios sob 

jurisdição da Gerência Regional de Saúde (GRS) de Itabira (figura. 1). Os dados foram 

previamente estruturados pela SES-MG para o desenvolvimento de atividades administrativas 

específicas e sua utilização foi devidamente autorizada (ANEXO C). Referem-se ao ano de 

2014, data de realização da última coleta, conforme esclarecido pela própria SES. 

No presente estudo foram utilizados os processos de trabalhos da APS como 

critérios conforme apresentado na Tabela 1 e conceitualmente descritos no capítulo 

referencial teórico. Os critérios devem ser discriminantes, ou seja, que a informação 

apresentada por eles seja capaz de diferenciar os municípios e suas respectivas capacidades de 

organização para implantação das LG. Por outro lado, os critérios deverão ser quantificáveis, 

ou seja, capazes de avaliar um a um os diferentes critérios para cada município avaliado. 

 

Tabela 1 – Critérios (processos de trabalho da APS) utilizados no estudo e os possíveis status 

apresentados pelos municípios segundo dados disponibilizados. 

Critérios Respostas 

1. Territorialização Não Parcialmente Sim 

2. Diagnóstico situacional Não existe Desatualizado Atualizado 

3. Agenda Não Parcialmente Sim 

4. Coordenação da atenção 

primária 

Não Sim, sem 

periodicidade 

Sim, com 

periodicidade 

5. Protocolo municipal Não  Parcialmente Sim  

6. Cadastro populacional Não  Parcialmente Sim  

7. Conselhos locais de saúde Não  Parcialmente Sim  

8. Educação permanente Não  Parcialmente Sim  

9. Plano de cuidado Não  Parcialmente Sim  

10. Acesso Não  Parcialmente Sim  
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4.4 Fase 4 - Estabelecimento de uma escala de utilidade para a pontuação de cada 

critério e sua perspectiva de avaliação 

 

O objetivo desta fase é comparar as quantificações dos critérios selecionados 

numa mesma escala ordinal. Pode acorrer que alguns critérios selecionados tenham unidades 

de medida diferentes (tempo, custo, porcentagem de eficiência, etc.), ou seja, quantificados 

por meio de atributos (ALARCÓN, 2005).  

No presente estudo, os critérios selecionados têm respostas quantificadas 

mediante atributos (não, parcialmente, sim e equivalentes) (TAB. 1). Assim, nesta fase será 

feita a conversão destas respostas em variáveis numéricas  por meio de uma escala ordinal 

decrescente de um (1) a zero (0). Ou seja, um (1) caso a resposta/quantificação for a mais 

desejável (positiva) em relação a organização do processo (sim, sim – com periodicidade, 

atualizado); cinco décimos (0,5) uma resposta intermediária (parcialmente, sim – sem 

periodicidade, desatualizado);  e zero (0) quando a resposta for negativa (não, não existe). 

Após esta etapa, foi realizada uma análise de Correlação de Spearman entre as 

variáveis de cada município e o número de LG implantadas. Nos casos de correlação 

negativa, o critério foi descartado para o cálculo do índice multicritério, pois um coeficiente 

de correlação negativo indica que esse critério (processo de trabalho) não reflete numa maior 

capacidade de implantação das LG.  

 

4.5 Fase 5 - Determinação do peso de cada critério selecionado 

 

O peso é a medida numérica que mede a importância relativa de cada critério. 

Caso o decisor entenda que uns critérios são mais importantes do que outros (baseado na 

literatura ou opinião de especialistas), estes terão peso maior (BARBA-ROMERO; 

POMEROL, 1997; PRAT et al., 2011). Para o presente estudo, optou-se por considerar pesos 

iguais para os diferentes critérios, pressupondo que cada processo de trabalho da APS tem a 

mesma importância. 

 

4.6 Fase 6 - Cálculo do índice multicritério 

 

Para cada alternativa avaliada (município) foi calculado o índice multicritério. 

Este índice multicritério se refere à soma ponderada das avaliações dos diferentes critérios 

avaliados. Como neste estudo os pesos considerados para cada critério foram os mesmos (fase 
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5), para calcular o índice multicritério trata-se de uma média das avaliações de todos os 

critérios avaliados. Na equação 1 pode-se observar como será feito este cálculo (sendo n o 

número de critérios avaliados): 

 

Índice multicritério município i = Avaliação critério 1 município i peso critério 1 + .... + Avaliação 

critério n município i peso critério n  

{Equação 1} 

 

4.7 Fase 7 - Validação dos resultados  

 

Trata-se de verificar se a metodologia multicritério realizada serve realmente para 

o objetivo proposto (PRAT et al., 2011). No presente estudo, pretendeu-se analisar se aqueles 

municípios que obtiveram um maior índice de avaliação multicritério são aqueles que têm 

maior número de LG implantadas. Para atingir este objetivo, foi realizada uma análise de 

Correlação de Spearman entre o valor do índice multicritério e o número de LG implantadas 

para cada município. Nesta fase foi verificada a magnitude e significância estatística da 

correlação a partir dos seguintes intervalos: coeficientes de correlação entre 0.00 e 0.25 

mostram pouca ou nenhuma correlação entre os fenômenos estudados; entre 0,26 e 0,5 

significam uma razoável correlação; entre 0,51 e 0,75 refletem moderada a boa correlação 

entre os fenômenos estudados; e entre 0,76 e 1 garantem uma boa a excelente correlação 

(PORTNEY; WATKINS, 2008). 

Para posterior comparação gráfica entre as LG com os índices multicritérios foi 

realizada a conversão do número absolutos de LG implantadas em valor adimensional 

considerando a fórmula x/12, onde x = número de LG implantadas.  
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5 RESULTADOS 

 

A seguir serão apresentados os resultados da MAUT, fase 2 à fase 7, considerando 

que a fase 1 já foi contemplada mediante a descrição dos objetivos do estudo.  

 

5.1  Fase 2 - Alternativas avaliadas 

 

Para análise dos resultados, foi excluído o município de Morro do Pilar que, por 

motivos administrativos, não dispôs dos dados analisados. Assim, as alternativas avaliadas 

foram 23 municípios da GRS Itabira / SES-MG. 

 

5.2  Fases 3 e 4 - Seleção dos critérios e estabelecimento de uma escala de utilidade para 

a pontuação de cada critério e sua perspectiva de avaliação 

 

A atribuição de um valor numérico em escala ordinal de zero (0) e um (1) para 

cada um dos dez processos de trabalho e para cada município está disposta na Tabela 2. A 

análise desta tabela permite identificar municípios com desempenho ideal ao registrarem o 

maior valor (1) em quase todos os critérios; por outro lado,  pode-se observar municípios que 

alcançaram o valor inferior (0) para quase todos os critérios. Entre os extremos, há um 

espectro de desempenhos muito diverso, no qual municípios com bom desempenho em 

determinados critérios podem apresentar valores insatisfatórios em outras. Estes resultados 

demonstram heterogeneidade nos processos de trabalho nos diferentes municípios de uma 

mesma gerência regional e dentro de um mesmo município. 

Na última linha da Tabela 2 é possível verificar os resultados da análise de 

correlação entre os 10 critérios e a implantação das LG. Aqueles critérios (processos de 

trabalho da APS) com um coeficiente de correlação negativo, cadastro populacional, 

conselhos locais de saúde e educação permanente, foram descartados para criação do índice 

multicritério. Entende-se que o nível de desempenho municipal nos processos de trabalho 

analisados informa a potencialidade desse município a atingir maior número de LG 

implantadas. Desta forma, pode-se inferir que quando um processo de trabalho apresenta uma 

correlação negativa, tal processo não influencia positivamente a implantação de LG no 

município. Destaca-se que os processos de trabalhos isoladamente: “agenda”, “diagnóstico” e 

“acesso”, apresentaram uma correlação de moderada a boa, positiva e estatisticamente 

significativa.  
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Tabela 2 – Avaliação dos municípios sob jurisdição da Gerência Regional de Saúde de Itabira, referente a dados de 2014,  segundo status de cada 

processo de trabalho da APS, 2017. 

Municípios Diagnostico Território Agenda Coordenação Protocolos 

municipais 

Cadastro 

da população 

Conselhos locais 

de saúde 

Educação 

permanente 

Plano de 

cuidado 

Acesso 

Barão de Cocais 1 1 1 0,5 0 1 0 1 0 1 

Bela Vista de Minas 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Bom Jesus do Amparo 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

Carmésia 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

Catas Altas 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

Dom Joaquim 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Dores de Guanhães 0,5 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 

Ferros 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

Guanhães 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Itabira 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 

Itambé do Mato Dentro 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

João Monlevade 0 0 0 0,5 1 1 1 0 0 0 

Nova Era 0 0,5 0 0 1 1 1 1 0 0,5 

Passabém 0 0 1 0,5 0 1 0 1 1 1 

Rio Piracicaba 0 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0,5 

Santa Bárbara 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

Santa Maria de Itabira 0,5 1 1 0,5 0 1 0 0 0 1 

Santo Antônio do Rio Abaixo 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

São Domingos do Prata 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

São Gonçalo do Rio Abaixo 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

São Sebastião do Rio Preto 0,5 1 1 0,5 0 1 0 0 1 1 

Senhora do Porto 1 1 1 0,5 0 1 0 1 0 1 

Virginópolis 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Coeficiente de correlação  0,51* 0,20 0,54* 0,39 0,13 -0,28 -0,24 -0,01 0,22 0,51* 

Nota: 1: resposta desejada; 0,5: resposta intermediária; 0: resposta indesejada. Valor de p < 0,05
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5.3 Fase 5- Determinação do peso de cada critério selecionado 

 

Foram determinados os pesos para cada critério. Para os sete critérios 

selecionados foram considerados os mesmos pesos para cada um deles. Isto é, os critérios 

diagnóstico situacional, territorialização, agenda, coordenação da APS, protocolo municipal, 

plano de cuidado e acesso tiveram o peso de 1/7 = 0,143 cada um deles. 

 

5.4 Fase 6- Cálculo do índice multicritério  

 

O índice multicritério para cada município, apresentado no Gráfico 1, com base 

nos processos de trabalho, foi calculado segundo a equação: 

 

Índice multicritério = (Avaliação critério “diagnóstico” x Peso) + (Avaliação 

critério “território” x Peso) + (Avaliação critério “agenda” x Peso) + (Avaliação critério 

“coordenação da APS” x Peso) + (Avaliação critério “protocolos municipais” x Peso) + 

(Avaliação critério “plano de cuidado” x Peso) + (Avaliação critério “acesso” x Peso). 

 

Como exemplo, no caso de Barão de Cocais, a avaliação foi obtida por meio do 

seguinte cálculo: 

 

Índice multicritério para Barão de Cocais = (1 x 1/7) + (1 x 1/7) + (1 x 1/7) + 

(0,5 x 1/7) + (0 x 1/7) + (0 x 1/7) + (1 x 1/7) = 4,5/7 = 0,643 

 

Novamente foi observada heterogeneidade quanto aos valores do índice 

multicritério para os diferentes municípios, evidenciada no Gráfico 1 pela variabilidade de 

valores encontrados. Observa-se por exemplo que Virginópolis, e João Monlevade são 

aqueles municípios com menos processos de trabalhos implementados, seguidos, por Santo 

Antônio do Rio, Bela Vista de Minas, Catas Altas, Ferros, Nova Era e Rio Piracicaba. 
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Gráfico 1 – Índice multicritério para cada município sob jurisdição da Gerência Regional de 

Saúde de Itabira – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Fase 7 – Validação dos resultados 

 

É possível verificar na Tabela 3 o número absoluto e percentual de LG 

implantadas por município. Considerando um quantitativo de 12 LG implantáveis, é possível 

identificar uma variedade de organização dos municípios que vai desde a completude na 

implantação dessas diretrizes até a ausência total de LG implantadas. 

As LG mais implantadas na região podem ser observadas no Gráfico 2. É possível 

identificar que as diretrizes referentes à atenção das gestantes, hipertensão e diabetes são as 

mais frequentes nos municípios. Ao passo que as LG que orientam os cuidados com as 

pessoas que vivem com deficiência, saúde bucal e saúde do trabalhador são as menos 

utilizadas.  
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Tabela 3 – Número de LG implantadas e índice multicritério dos municípios sob jurisdição da 

Gerência Regional de Saúde de Itabira 

Municípios 

Número de LG implantadas 
Índice 

Multicritério Valor absoluto % 

Barão de Cocais 11 0,92 0,643 

Bela Vista de Minas 4 0,33 0,286 

Bom Jesus do Amparo 11 0,92 0,571 

Carmésia 5 0,42 0,714 

Catas Altas 1 0,08 0,286 

Dom Joaquim 1 0,08 0,000 

Dores de Guanhães 5 0,42 0,857 

Ferros 6 0,50 0,286 

Guanhães 8 0,67 0,429 

Itabira 5 0,42 0,714 

Itambé do Mato Dentro 8 0,67 0,714 

João Monlevade 7 0,58 0,214 

Nova Era 0 0,00 0,286 

Passabem 6 0,50 0,500 

Rio Piracicaba 2 0,17 0,286 

Santa Bárbara 12 1,00 0,571 

Santa Maria de Itabira 7 0,58 0,571 

Santo Antônio do Rio Abaixo 0 0,00 0,286 

São Domingos do Prata 11 0,92 0,857 

São Gonçalo do Rio Abaixo 8 0,67 0,571 

São Sebastião do Rio Preto 7 0,58 0,714 

Senhora do Porto 12 1,00 0,643 

Virginópolis 0 0,00 0,143 
Nota: LG : linhas-guia; %: porcentagem 
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Gráfico 2 – Prevalência das LG na Região de Saúde de Itabira – 2017 

 

 

O Gráfico 3 apresenta a relação entre a avaliação do índice multicritério e o 

número de LG implementadas. Cada ponto representa a avaliação de um município, onde o 

eixo y refere-se à avaliação do índice multicritério e eixo x representa o número de LG 

implantadas. Como exemplo, o ponto que se situa nas coordenadas (0, 0.143) se refere ao 

município Virginópolis que tem zero LG implantadas e uma avaliação multicritério de 0,143 

(ver valor multicritério na Tabela 3).  

A reta do Gráfico 3 representa o modelo teórico da localização onde deveriam se 

situar os pontos das diferentes avaliações de um município. Como exemplo, um município 

com uma avaliação do índice multicritério de 0,5 deveria ter 6 LG implantadas. Quanto mais 

distantes se localizam os pontos da reta teórica, significa que mais distantes estão essas 

avaliações do modelo teórico realizado. Como se pode observar no gráfico, com exceção de 

três pontos, os dados seguem a tendência teórica.  

Assim, tendo em vista uma relação direta entre o desempenho relativo nos 

processos de trabalho, mensurado por meio dos índices multicritério, e a implantação das LG, 

no geral, municípios melhores avaliados no quesito processos de trabalho da APS foram 

também bem avaliados quanto à implantação das LG. O mesmo ocorreu  com os municípios 

com avaliações insatisfatórias dos processos de trabalho, que mostraram desempenho inferior 

no processo de implantação das LG.  
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Gráfico 3 – Representação gráfica do modelo teórico, considerando uma correlação direta 

perfeita entre as variáveis “processos de trabalho” – índice multicritério e “implantação de 

LG”, versus dados reais  

 

 

Para a validação foi feita uma análise de correlação entre os multicritérios e o 

número de LG implantadas. Foi encontrada uma correlação significativa (p= 0,006) de 0,555, 

indicando uma correlação positiva e moderada a boa entre os fenômenos estudados. Desta 

forma, estes resultados indicam que os municípios com um maior valor de índice multicritério 

tem um maior potencial de implantação das LG 
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6 DISCUSSÃO  

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a interferência da organização dos 

processos de trabalho da APS na implantação das LG, ou seja, procurou contribuir com a 

dinâmica dos serviços quanto a fatores relacionados com Avaliação em Saúde, a partir de 

indicadores e informações já existentes na rotina das APS. 

Os resultados indicaram que há uma relação direta e positiva entre as variáveis, ou 

seja, quanto mais estruturados os processos de trabalho de forma geral, maior a chance do 

município apresentar um bom desempenho na implantação das LG. Esse achado é 

especialmente importante na prática dos gestores dos serviços de saúde que passam a dispor 

de uma ferramenta com capacidade de apontar a potencialidade municipal para 

operacionalização dessas diretrizes, além de auxiliar na identificação de barreiras para sua 

efetivação. Dessa forma, as ações desenvolvidas ganham em especificidade e efetividade, 

sendo oportunas às realidades locais, que são singulares. Em síntese, os processos de trabalho, 

quando verificada a sua fragilidade, poderão ser aprimorados refletindo de forma positiva na 

implantação das LG.  

Além disso, o índice multicritério, apresentado no estudo, utiliza dados facilmente 

acessados pelos gestores, podendo ser usado também para monitoramento das ações a partir 

de dados atualizados.  

Há vários tipos de estudo sobre Avaliação em Saúde focados na APS. Alguns na 

perspectiva do usuário (SOUZA et al., 2008; FAUSTO et al., 2017; ROCHA, T. A. H. et al., 

2017), outros na perspectiva da gestão (CAMARGO JR et al., 2008; ROLIM-ENSSLIN et al., 

2014). Existem ainda os que abordam a vertente da qualidade das ações e serviços (ELIAS et 

al., 2006; TOMASI et al., 2011); outros tratam sobre aspectos de eficácia e eficiência 

(ROLIM-ENSSLIN et al., 2014; NEVES et al., 2017), entre os quais acredita-se enquadrar o 

presente estudo, uma vez que busca contribuir para garantia de efetividade de uma ação 

específica na rotina de trabalho da APS, refletindo na produção de saúde em rede.  

O trabalho realizado por Rolim-Ensslin et al. (2014), de forma semelhante à 

metodologia utilizada neste estudo, buscou construir um modelo de Avaliação de 

Desempenho a ser aplicado às equipes de ESF de um determinado município a partir do 

MAUT. Destacam que a metodologia apresentou um bom enquadramento e possui potencial 

para contribuir de forma significativa, especialmente como instrumento de gestão. Rolim-

Ensslin et al. (2014) concluem descrevendo o MAUT como “uma ferramenta de avaliação 

que não apenas revela a situação do objeto, sujeito a um processo de avaliação e mensuração, 
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mas aponta caminhos e formas de superar as deficiências e de atingir o nível de excelência a 

que toda organização aspira chegar.”. 

Da mesma forma, considerando que a metodologia ainda é pouco estudada e 

difundida na área de conhecimento do presente estudo, percebeu-se com base nos resultados 

aqui encontrados que o MAUT apresenta potencial de se legitimar como ferramenta de 

gestão, no que tange Avaliação em Saúde. Isso porque dele emergiu valorosas características 

e aplicabilidade ao trazer à luz e priorizar ações essenciais no trabalho dos municípios, além 

de ter permitido a quantificação de valores e, por consequência, do peso das ações 

desenvolvidas. 

Reforça-se que o MAUT cumpriu seu papel ao possibilitar a identificação de 

pontos fracos e principalmente potencialidades no processo de trabalho das equipes. Por 

consequência, o estudo apontou estratégias para que os gestores municipais possam alcançar 

melhores resultados na implantação das LG na rede de saúde local, revelando uma relação 

direta dessa ação com o aprimoramento dos processos de trabalho específicos da APS.  

A iniciativa de correlacionar processos de trabalho da APS ao desempenho do 

serviço e qualidade de suas ações aparece também no estudo de Neves et al. (2017). Eles 

avaliaram, entre outros indicadores, processos de trabalho da APS e associaram ao 

desempenho das equipes de saúde bucal em relação a procedimentos preventivos. Entre os 

processos de trabalho estudados, foram contemplados “acolhimento dos usuários”, 

“acolhimento dos usuários com base na avaliação de risco e vulnerabilidade”, “continuidade 

do cuidado” e “realização de atendimentos domiciliares”. Esse estudo corrobora com a análise 

que aqui se propôs e com os resultados encontrados, pois da mesma forma, a identificação de 

aspectos relacionados aos processos de trabalho adotados pelas equipes que são fundamentais 

ao alcance dos objetivos colaboram para a implementação de ações de gestão apropriadas às 

necessidades do serviço, induzindo políticas de saúde mais efetivas. 

Sabe-se que uma das atribuições das secretarias de estado de saúde é ofertar apoio 

técnico e pedagógico aos municípios (MINAS GERAIS, 2014). Além de se apresentar como 

ferramenta para gestão a nível municipal e local, a utilização da metodologia MAUT 

apresenta características que permitem sua apropriação também pelos gestores das regiões de 

saúde e das instâncias estaduais. Como explorado no estudo, ao identificar municípios com 

índice multicritério insatisfatório e esclarecendo em quais processos de trabalho existe maior 

fragilidade, intervenções específicas a nível estadual e regional poderão ser propostas a fim de 

qualificar, objetivamente, o processo de implantação das LG nas redes locais. Torna-se 
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possível ainda a identificação de padrões regionais, o que pode ser explorado em diagnósticos 

situacionais com investigação das possíveis causas.  

Como exemplo, a investigação minuciosa de aspectos comuns a determinados 

municípios – cujos valores de índice multicritério calculados no presente estudo 

apresentaram-se baixos – revelaria aos gestores regionais possibilidades de intervenções 

através de macropolíticas. Percebe-se que esses municípios, de forma geral, assemelham-se 

em porte (número reduzido de habitantes) e em localização (geralmente mais afastados das 

cidades polo). São percepções e hipóteses para novas pesquisas de correlação, também com 

grande potencial na área de Avaliação em Saúde no que se refere à efetividade da APS. 

Observou-se que, apesar de sob uma mesma jurisdição, existem iniquidades na 

operacionalização dos processos de trabalho entre os municípios. Múltiplos fatores podem 

estar relacionados a esse fenômeno, havendo interferências de cunho social, estrutural, 

cultural, entre outros, na produção efetiva de saúde pelos sistemas, o que pode resultar em 

produtos muito diversos em contextos aparentemente similares. 

Para exemplificar, Elias et al., (2006), ao compararem os índices que avaliam a 

APS das unidades assistenciais do município de São Paulo, encontraram realidades diversas 

nos serviços que pretenderam avaliar. As unidades com equipes de saúde da família 

apresentaram, no geral, melhor desempenho quando comparadas com unidades tradicionais de 

atenção primária. Ao mesmo tempo, as unidades com equipe de saúde da família que 

assistiam a população de menor exclusão social, apresentaram índices melhores do que as de 

referência para as populações de maior exclusão social. Esses achados permitem inferir causas 

para as iniquidades relativas ao desempenho das equipes, como peculiaridades locais (inter e 

intramunicipais) referentes à modalidade de atenção adotada para a APS (se ESF ou modelo 

tradicional) e estrato social prevalente no município. 

O presente estudo considerou a avaliação da atenção primária de forma geral, não 

fazendo distinção entre a modalidade de atenção primária (se Estratégia Saúde da Família ou 

modelo tradicional) adotada pelo município, uma vez que os dados disponibilizados não 

faziam menção a essas formas de estruturação da assistência. Entendendo que dentro de um 

mesmo município podem, e geralmente são adotadas as diferentes modalidades de 

conformação da APS, essa diferenciação não se aplicaria ao estudo, uma vez que o mesmo 

pretendeu trabalhar a atenção primária na sua concepção ampliada.  

Observa-se ainda que, no âmbito do estado de Minas Gerias, de forma semelhante 

às práticas nacionais, as equipes e a gestão da Atenção Primária tendem a desconsiderar os 

princípios que determinam a qualidade dos processos de trabalho no exercício de suas funções 
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(MENDES, E. V., 2012). Esse cenário ilustra a citação de Mendes (2012) sobre a 

incompletude do processo de territorialização decorrente de uma programação feita com base 

na oferta, na qual não há o cadastro (e consequentemente o vínculo) de todas as famílias da 

área adscrita, impossibilitando o conhecimento pleno da população. Refere-se ainda à 

interferência de pressões externas, principalmente do setor privado, na programação da oferta 

de serviços em detrimento às reais necessidades de saúde, que deveriam ser conhecidas 

através do diagnóstico situacional local. Essas situações materializam-se de formas diversas 

nos municípios, uma vez que sofrem interferências múltiplas e conformam, por consequência, 

cenários muito singulares. Assim, a heterogeneidade encontrada nos processos de trabalho nos 

diferentes municípios, e dentro de um mesmo município, de uma mesma gerência regional, 

pode ser entendida como a manifestação de uma interação única de fatores econômicos, 

sociais e até mesmo culturais, intrínsecos àquela realidade. 

Malta e Merhy (2010) chamam a atenção para a necessidade de se discutir os 

processos de trabalho em saúde – enquanto novo fundamento teórico –, sua micropolítica e 

importância no entendimento da organização da assistência em saúde. Para eles, a efetivação 

das LG pressupõe uma mudança da assistência que, ainda hoje, experimenta procedimentos 

fragmentados objetivando processos de trabalho que se pautem na responsabilização, 

vinculação e cuidado. Seria na articulação dos processos, de dimensões macro e micro, que a 

LG se completaria. Mas existe uma facilidade de ruptura da LG, por compreender diversas 

variáveis a serem garantidas; e nem sempre elas estão articuladas. A atuação solidária dos 

trabalhadores envolvidos no cuidado apresenta-se como estratégia para superar esse desafio.  

Rodrigues et al. (2011) propõem um olhar para os processos de trabalho das 

equipes de atenção primária como consequência da adoção das diretrizes com foco na atuação 

multiprofissional dessas equipes. Entende-se, dessa forma, que um serviço que trabalha 

pautado em normativas previstas nas diretrizes clínicas organiza seus processos de trabalho de 

forma mais responsável, assertiva e resolutiva, de forma geral. Nessa perspectiva, pode-se 

inferir que os objetos estudados apresentam relação bidirecional, podendo ser a organização 

dos processos de trabalho na APS causa e ao mesmo tempo consequência da atuação 

profissional embasada em diretrizes clínicas.  

Além disso, a utilização de um protocolo em uma unidade de saúde está 

intimamente ligada ao modelo de atenção vigente e os processos de trabalho que se deseja 

implantar (RODRIGUES et al., 2011). Uma vez que o modelo de atenção proposto pelo SUS 

atualmente busca fortalecer ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, bem como 

prever o acompanhamento longitudinal dos usuários, a utilização das LG torna-se 
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imprescindível. Em outras palavras, trata-se de uma ferramenta que auxilia no manejo das 

doenças e condições de saúde e valoriza a atuação específica do sistema desde a detecção de 

fatores de risco, considerando os cuidados ao longo da história natural das doenças. 

Os processos de trabalho “diagnóstico”, “agenda” e “acesso” se destacaram no 

presente estudo, ou seja, evidenciaram uma correlação de moderada a boa, positiva, 

estatisticamente significativa com a implantação das LG e os processos de trabalho.  

Gondim et al. (2008), ao  relacionarem o conceito de território com a formação de 

uma base organizativa para os demais processos de trabalho nos sistemas de saúde locais, 

enfatizam a importância do reconhecimento das interferências das relações humanas, dos 

problemas de saúde e das ações sustentadas na intersetorialidade nesses espaços singulares. 

Nesse sentido, o território deve ser analisado de forma articulada com os elementos 

constitutivos da reprodução da vida social, conformando dessa forma o diagnóstico 

situacional. Pode-se entender então que o processo “diagnóstico situacional”, apesar de 

manter o mesmo grau de importância dos demais processos, é um pilar para o bom 

desenvolvimento desses. É possível ainda, a partir da realização de um diagnóstico local 

detalhado, fazer o levantamento das condições crônicas mais frequentes e relevantes para 

aquela população, o que permitiria a seleção de LG prioritárias para serem implantadas, 

condizentes com aquela realidade sanitária. Dessa forma, as ações previstas nas diretrizes 

assumiriam caráter mais perene, por serem apropriadas pelos atores locais.  

A “agenda”, por sua vez, é uma potente ferramenta para se alcançar o vínculo 

entre equipes de saúde da família e população adscrita (MINAS GERAIS, 2013b). Uma 

relação estreita entre população e serviço pode também auxiliar na introdução e manutenção 

de formas de trabalho específicas, como orientadas pelas LG, por exemplo. Uma vez que 

condutas passam a ser guiadas por critérios pré-estabelecidos e não mais por desejos e perfis 

assistenciais individuais, torna-se necessária uma relação de respeito e credibilidade pelo 

serviço, conquistados através do fortalecimento de vínculo. Além dessa potencialidade, a 

estruturação responsável e criteriosa da agenda das equipes permitiria a previsão das ações 

contempladas nas LG, como acompanhamento sistematizado de usuários com determinadas 

doenças crônicas, ações de caráter preventivo, oportunamente, entre outras.  

Com relação ao “acesso”, também é frequentemente objeto de pesquisa na Saúde 

Pública, em especial na APS, e tem ganhado cada vez mais peso nos debates relacionados à 

área. Mendes (2017) discorre sobre o tema em um extenso documento técnico encomendado 

pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Nele o autor trata o acesso como 

um ponto central dos sistemas de atenção à saúde e o coloca, juntamente com a economia de 
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escala e a qualidade dos serviços, como o responsável pelo estabelecimento da lógica dos 

componentes das redes de atenção à saúde nos territórios sanitários. 

Uma diversidade de outros trabalhos reflete a crescente da discussão acerca do 

atributo acesso, principalmente relacionados ao PMAQ. O programa, cuja criação objetivou 

acelerar o acesso à APS através da Estratégia Saúde da Família, foi tema de edição especial 

do The Journal of Ambulatory Care Management (JACM) em 2017, cuja organização de 6 

estudos desenvolvidos a partir do PMAQ mostram não só esforços exitosos para ampliação do 

acesso ao atendimento primário em saúde do Brasil mas também de identificar uma série de 

desafios enfrentados pela ESF no atendimento às necessidades de populações singulares 

(FAUSTO, 2017; MACINKO, 2017; MATTA-MACHADO 2017; MELLO et al., 2017; 

NEVES et al., 2017; ROCHA, T. A. H. et al., 2017; TOMASI et al., 2017). 

O estudo de Tomasi et al. (2017), por exemplo, verificou que usuários vinculados 

a unidades básicas de saúde com adequado gerenciamento e organização dos processos de 

trabalho têm uma probabilidade aumentada em 13% de receber cuidado de alta qualidade no 

manejo do diabetes, perpassando o acesso às ações e serviços. 

Rocha T. A. H. et al. (2017), por sua vez, identificaram por meio de um estudo 

ecológico longitudinal que a capacidade de realizar o exame de colposcopia diretamente na 

APS está diretamente associada a taxas inferiores de mortalidade por câncer de colo de útero.  

Já os achados de Neves et al. (2017) mostraram que menos de 10% das equipes de 

saúde bucal, dentre as 10.000 avaliadas, eram capazes de oferecer à população toda a cartela 

de serviços recomendados, mostrando a carência de acesso a essas ações específicas.  

Fausto et al. (2017) utilizaram os dados do PMAQ de 2013-2014 para analisar a 

experiência de 109.919 usuários, vinculados a 24.055 unidades básicas de saúde (UBS), em 

relação aos aspectos acessibilidade, continuidade e aceitabilidade.  Os resultados mostraram 

que usuários vinculados a UBS mais estruturadas percebem maior facilidade de acesso aos 

serviços da atenção primária; embora os autores reconheçam que, por si só, as condições 

estruturais não determinam a qualidade dos cuidados em saúde.  

Essa série de artigos retrata algumas possibilidades de estudo do atributo acesso a 

partir do PMAQ, uma das maiores iniciativas do mundo para melhorar o desempenho dos 

cuidados primários em saúde (MACINKO et al., 2017). 

 Ainda sobre acesso, Kuschnir et al. (2010) reafirmam o papel central que assume 

na articulação de redes e de suas linhas de cuidado (LG), propiciado pelo planejamento 

regional e construção de condições técnico-políticas. Assim, torna-se possível a implantação 

de mecanismos regulatórios de forma efetiva (KUSCHNIR et al., 2010). 
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De fato o acesso apresenta íntima relação com condições sine qua non para a 

contínua operacionalização das LG, pois exigem continuidade do cuidado ao longo da rede e 

intervenções oportunas em tempo e espaço. Barreiras relativas ao acesso são também 

dificultadores no processo de implantação das LG. 

A literatura destaca ainda outros processos de trabalho considerados na nossa 

análise. Vale salientar que os conselhos locais, por exemplo, representam avanço inegável no 

exercício do controle social nos serviços da gestão da saúde, isto porque propicia a 

participação popular de forma efetiva, estendendo o poder da representação da sociedade à 

construção e gestão da política de saúde (RIBEIRO; NASCIMENTO, 2011). Nesse sentido, a 

participação popular ganha destaque e se reafirma enquanto uma das principais diretrizes do 

atual sistema de saúde, pois se trata de uma estratégia de defesa do direito garantido no texto 

constitucional (PONTE et al., 2012).  

O cadastro populacional é tratado na literatura como a ferramenta necessária para 

se romper um dos principais problemas do SUS, que é a gestão da oferta, para então se 

instituir verdadeiramente a gestão de base populacional, ou seja, a gestão pautada nas 

necessidades reais de uma população específica considerando seus valores e preferências, e 

não na cartela de serviços ofertados (ORGANIZAÇÃO... 2013, p.6).  

Reflexões sobre educação permanente apontam a necessidade de aprofundar as 

discussões sobre a temática, pois se faz urgente a articulação dos saberes e práticas em saúde, 

de forma flexível, reflexiva e participativa, em busca de qualidade na assistência (MELLO et 

al., 2017).  

Apesar de haver uma clara posição de igualdade de relevância dos processos de 

trabalho na produção de cuidado pela APS, determinados atributos ainda precisam ser mais 

estudados e melhor descritos pelos pesquisadores. Sabe-se, contudo, que a estruturação dos 

processos de trabalho reflete numa melhor qualidade de vida da população através da 

prevenção, promoção e recuperação da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). O presente 

estudo pode ser o primeiro passo para o entendimento das relações dos processos aqui 

estudados com a implantação de políticas de saúde e metodologias de trabalho, como as LG. 

Outro aspecto relevante identificado no estudo foi o levantamento das LG mais 

implantadas entre os municípios da região. Ganham destaque as LG de atenção à gestante, 

hipertensão e diabetes, sucessivamente. Considerando que esses documentos são formulados a 

partir das necessidades de saúde mais frequentes e relevantes do ponto de vista da Saúde 

Pública, o achado se faz coerente tendo em vista o perfil assistencial da Atenção Primária 

atualmente. 
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Desde 1984, quando foi criado o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), o ciclo gravídico-puerperal tem sido uma das áreas prioritárias do SUS. Por 

isso, uma longa trajetória de cuidados a esse corte da população tem sido traçada desde então, 

internalizando na rotina de trabalho das equipes de Atenção Primária esses processos 

específicos de cuidado (RODRIGUES et al., 2011). A assistência materno-infantil que 

envolve processos de promoção da saúde e prevenção de agravos, deve ser articulada, 

contínua e capaz de produzir resultados epidemiológicos satisfatórios dentro do contexto da 

APS, cujas premissas preveem um cuidado singular à mulher durante o período gestacional e 

puerperal. (SANTOS; PENNA, 2009). 

Já a hipertensão e a diabetes estão entre as condições crônicas mais prevalentes, 

que em conjunto são responsáveis por 60% do ônus decorrente das doenças no mundo 

(PIMENTEL et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2017). Alfradique et al. (2009) identificaram 

essas doenças como diagnóstico em todas as listas de internações por condições sensíveis à 

Atenção Primária analisadas no seu estudo, que contemplou análise de listas nacionais e 

internacionais. 

Esses achados refletem a relevância dessas condições de saúde e seu peso na 

agenda dos profissionais da Atenção Primária e, por consequência, justificam a maior adesão 

dos municípios às diretrizes que orientam o manejo relacionado a elas. 

Por outro lado, não é exagero afirmar que a saúde da pessoa com deficiência foi 

uma agenda preterida no SUS até poucos anos atrás. Com o avanço dos movimentos sociais 

das pessoas com deficiência, o desenvolvimento internacional desse campo e o incremento da 

agenda dos Direitos Humanos, o governo se aproximou da problemática e lançou, em 2011, o 

Plano Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver sem Limites. O tema passou a 

compor uma rede prioritária de cuidados dentro da lógica do sistema e só então as diretrizes 

relacionadas começam a ser publicadas e utilizadas (CAMPOS, M. F. et al., 2015).  

Da mesma forma, a saúde do trabalhador, dentro do campo dos processos 

socioambientais relacionados à saúde, tem sido tratada superficialmente e restrita à dimensão 

médico-assistencial. Em 2009 a discussão ganhou novo fôlego na 1ª Conferência Nacional de 

Saúde Ambiental, possibilitando reflexão e construção de estratégias na produção de saúde 

que abordem essas questões. Desde então as práticas na APS tendem a perceber esses usuários 

com outro olhar; mesmo que ainda que isoladas e fragmentadas, tem conquistados avanços 

importantes (DIAS et al., 2009).  
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Os estudos apontados auxiliam no entendimento da baixa implantação das LG da 

pessoa com deficiência e da saúde do trabalhador, conforme verificado nos municípios 

analisados na pesquisa. 
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7 Considerações Finais 

 

O presente estudo verificou uma correlação moderada a boa, positiva entre 

processos de trabalho na Atenção Primária e implantação de LG, a partir do índice 

multicritério formulado e validado. Desta forma, os gestores (tomadores de decisão), 

mediante um único valor (índice multicritério) assinado para cada município avaliado 

(alternativas), poderão ter a informação sobre quais municípios terão mais capacidade de 

implementação das diferentes LG.  

 A contribuição teórica do estudo materializa-se ao preencher as lacunas 

encontradas na literatura no que diz respeito a como construir um modelo de avaliação da 

capacidade municipal em implantar LG na rotina das equipes de atenção primária. Há também 

uma contribuição prática, tanto pelo oferecimento do instrumento para gestão quanto pelo 

diagnóstico do desempenho dos municípios analisados. Além disso, apresenta uma proposta 

teórico-metodológica replicável em outros contextos de avaliação para a gestão de serviços de 

saúde nacionais ou de qualquer outro país. 

 No entanto, faz-se importante a realização de outras pesquisas a fim de 

aprofundar o conhecimento frente a utilização do método avaliativo MAUT e qualificar sua 

aplicação na área da saúde, especificamente, visto que se trata de uma ferramenta que não só 

revela a situação do objeto avaliado, mas aponta caminhos e métodos de superação das 

deficiências e formas para se conquistar o nível de excelência aspirado para os sistemas de 

saúde. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Carta de anuência da instituição co-partícipe 
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Anexo B – Questões referentes aos dados disponibilizados pela SES-MG e respectivas 

alternativas 

 

1. Município (nome) 

2. Existe algum diagnóstico situacional sobre as 
condições de saúde no município? (sim, não) 

3. Caso exista algum diagnóstico, o mesmo está 
atualizado? (sim, não) 

4. Data da última atualização (data) 

5. Periodicidade em que ocorrem as atualizações 
(semestral, anual, outro) 

6. As ações do município são priorizadas a partir desse 
diagnóstico (caso exista)? (sim, não, outro) 

7. Existe algum instrumento (nota técnica ou linha guia 
ou 
protocolo) destinado ao acompanhamento da população 
(crianças, adolescentes, adultos e idosos) por CICLO DE 
VIDA ou CONDIÇÃO DE SAÚDE? (sim, não, outro) 

8. Quais das linhas-guia elencadas abaixo o município 
utiliza para organizar a atenção à saúde? (nomes das linhas-
guia) 

9. Este instrumento (caso exista) é utilizado pelas 
equipes 
de saúde do município (médicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, agentes comunitários de saúde)? (sim –
todas as equipes utilizam, apenas algumas equipes utilizam, 
não há utilização de nenhum instrumento, outro) 

10. Os profissionais dos serviços de atenção 
secundária 
utilizam algum instrumento para realizarem a referência 
dos usuários? (sim – utilizam as linhas-guia, sim – utilizam 
instrumento diferente das linhas-guia, não, outro) 

11. Como é realizada a contra referência dos usuários 
no 
município? (o usuário recebe um documento com os registros 
referentes ao seu atendimento na atenção secundária, o 
serviço encaminha o documento com os atendimentos para a 
equipe de APS que referenciou o usuário, outro) 

12. Existe monitoramento e apoio de implantação do 
processo de Linhas guia pelo coordenador da atenção 
primária municipal? (sim – o monitoramento e o apoio são 
realizados regularmente, sim – mas não há periodicidade de 
acompanhamento, outro) 

13. O município utiliza algum protocolo municipal? (sim, 
não, outro) 

14. O município tem conhecimento de seus territórios 
sanitários (áreas e microáreas de saúde)? (sim, não, outro) 

15. Quais as dificuldades encontradas na aplicação das 
Linhas guia ou outro instrumento utilizado? (falta de 
entendimento por parte da equipe sobre a linha-guia ou 
instrumento proposto, falta de acesso às linhas-guia ou outro 
instrumento adequado, conflito entre o que é proposto pela 
linha-guia ou outro instrumento e a realidade do serviço, falta 
de atualização dos dados dos usuários do município, ausência 
ou desconhecimento dos serviços de atenção secundária de 
referência para o município, indisponibilidade de linhas-guia ou 
outro instrumento atualizado, outro)  
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16. O município tem equipe(s) de APS organizada(s) em 
territórios sanitários? (sim, não, parcialmente) 

17. Se sim, esta(s) equipe (s) respeitam os princípios de 
escala e acesso? (sim, não, parcialmente) 

18. O município tem o cadastro de sua população 
atualizado pelas equipes de saúde da família? (sim, não) 

19. Os profissionais de saúde do município estão 
habilitados e realizam a classificação de risco para as 
condições crônicas? (sim, não, parcialmente) 

20. Se sim, quais? (lista de condições crônicas) 

21. As equipes de saúde do município possuem agenda 
estruturada que permita a atenção a condições agudas 
e crônicas? (sim, não, parcialmente) 

22. Os profissionais das equipes de saúde dos 
municípios  
possuem um cronograma e horário reservado para o 
desenvolvimento de ações destinadas à educação 
permanente? (sim, não, outro) 

23. Além do Conselho Municipal, existem Conselhos 
Locais de Saúde atuantes no controle social? (sim, não) 

24. Os Conselhos Locais de Saúde atuantes participam 
da 
discussão sobre a organização dos fluxos e contra-fluxos 
do município? (sim, não, não se aplica) 

25. As equipes de saúde utilizam como instrumento o 
'plano de cuidado'? (sim, não, outro) 

26. O plano de cuidado envolve metas a serem 
alcançadas 
pelas equipes de saúde multidisciplinar, pelo usuário e 
pela sua família? (sim, não, não se aplica) 

27. O 'plano de cuidado' é avaliado e revisado pela 
equipe 
multidisciplinar, pelo usuário e sua família 
periodicamente? (sim, não, não se aplica) 

28. Utilize esse espaço para considerações gerais e 
comentários a cerca da situação de utilização das 
Linhas guia ou outros instrumentos no município. 
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Anexo C – Parecer consubstanciado do CEP 
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