CONCLUSÕES PRELIMINARES DA OFICINA DE TRABALHO:
“ MODELO DE QUALIFICAÇÃO PSF”
Brasília, 30-31 Outubro 2002
I. APRESENTAÇÃO
O Ministério de Saúde (MS) em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS) vem desenvolvendo um trabalho conjunto que tem finalidade de elaboração duma
proposta técnica que vai a contribuir a melhorar a qualidade do atendimento das Equipes de
Saúde da Família do Brasil. Por tal motivo desenvolveram uma oficina de trabalho para
discutir os aspectos conceituais, metodológicos, operacionais, de organização e gestão da
primeira versão de documento titulado: “Modelo de Qualificação do PSF”.
Ao evento foram convidados gestores do nível federal, estadual e municipal de saúde,
pesquisadores de universidades com experiência em qualidade de serviços de saúde, saúde
da família e avaliação de intervenções sanitárias do País. Durante os dias 30 e 31 de
Outubro aconteceu em Brasília a discussão técnica da proposta, o intenso debate foi de
muito proveito na perspectiva de obter consensos e linhas de ação para melhorar a proposta
e garantir seu viabilidade política e de gestão.
O presente documento apresenta como foram organizados os trabalhos de grupo na Oficina
e as principais conclusões (ainda preliminares) e os encaminhamentos a ser feitos. Os
participantes consideraram que a Oficina ê um primeiro passo no processo de elaboração de
Modelo de Qualificação .
II. OBJETIVOS
Segundo o programa do evento os objetivos foram:
1. Geral: Apresentar e discutir propostas de qualificação das equip es e unidades de
saúde da família.
2. Específicos:
• Buscar consensos sobre aspectos conceituais de qualificação do programa de
saúde da família, tendo como marco o fortalecimento da estratégia para a
atenção básica no SUS.
• Identificar padrões e indicadores de qualificação das equipes do programa de
saúde da família.
• Construir una agenda de trabalho para elaboração de metodologia de
qualificação do PSF.
III. ORGANIZADORES
•

Programa de Saúde da Família. Direção de Atenção Básica. Ministério de
Saúde.
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•

Projeto de Serviços de Saúde. Organização Pan-Americana de Saúde.

IV. PROGRAMAÇÃO
30 Outubro
10.00 Abertura com apresentação da proposta de trabalho.
Dra. Heloiza Machado (DAB/SPS/MS)
10:15 Cooperação técnica da OPAS no processo de qualificação
Dr. Eduardo Guerrero (OPAS)
10:30 Tendências na avaliação de programas e serviços de saúde.
Dra. Zulmira Hartz (ENSP/FIOCRUZ)
11:00 Projeto “Modelo de Qualificação”
Dr. Juan Seclen (OPAS)
12:00 Discussão
13:00 Almoço
14:30 Trabalhos de grupo
31 Outubro
09:00 Síntese dos trabalhos de Grupo.
10:00 Apresentações dos grupos de trabalho
Construção de agenda de trabalho
12:00 Encerramento
Dr. Eduardo Guerrero e Dra. Heloiza Machado

IV. METODOLOGIA
Apresentações: Foram apresentados segundo o programado dois palestras.
Sessões de debate: Depois das apresentações se conformaram dois grupos de trabalho, cada
um deles analiso o documento no seguintes aspectos:
1. Aspectos Conceituais: Aqui se considera os conteúdos dos capítulos:
antecedentes, justificação, qualidade de atenção e modelo de qualificação.
2. Padrões de qualidade: Incluiu a discussão dos padrões propostos.
3. Processo de qualificação : Refere-se ao discussão de capitulo N. 7 do
documento em referencia..
4. Outra (s) áreas de interesse.
Sessões plenárias: Cada um dos grupos teve um relator e um apresentador, este ultimo teve
a responsabilidade de apresentar as conclusões de grupo ao total de participantes.
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Discussão geral: Depois das apresentações dos grupos inicio-se uma ronda de perguntas e
opiniões com a finalidade de chegar ao consenso.
Encaminhamentos e acordos: Ao finalizar a reunião o Comitê Organizador sinalou os
passos próximos do trabalho e a inserção das propostas concordadas no Modelo.

V. ASPECTOS SINALADOS PELOS GRUPOS DE TRABALHO
As apresentações dos grupos de trabalho se consideram na seção Anexos.
VI. CONCLUSÕES PRELIMINARES
EIXOS DE REFERENCIA CONCEITUAL
Com a finalidade de formulação dos padrões se considerou necessário ter eixos
conceituais de referência. Assim os participantes consideraram que os mesmos
devem ser os princípios de atenção primaria em saúde e os do programa de saúde da
família. Tais princípios estão sinalados no Manual de Atenção Básica do Ministério
de Saúde.
OBJETO DE QUALIFICAÇÃO
Os participantes consideraram que o objeto deve ser a Unidade Básica de Saúde da
Família, porem quanto não fico claro a definição operacional da mesma.
PADRÕES E INDICADORES
Considerar as três dimensões de qualidade (estrutura, processo e resultado) para a
formulação de padrões. Os mesmos devem ter nível de complexidade mínimo e
progressivamente ir acrescentando segundo a evolução dos processos de melhoria
de qualidade.
Colocar ênfases em padrões de processo e resultados intermédios.
Os indicadores devem no possível ser obtidos dos sistemas de informação existentes
nas Unidades Básicas de Saúde.
Manter as áreas de intervenção em saúde (promoção de saúde, prevenção e demais)
e linhas de ação (saúde da mulher, saúde da criança, entre outras) na elaboração de
indicadores de qualificação.
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NÍVEIS DE GESTÃO
Ê importante que o documento explicite as coordenações entre os níveis de gestão a
fim de estabelecer responsabilidades, atribuições e competências com o processo de
qualificação.
PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO
Definir quem vai a realizar a qualificação. A freqüência da mesma e os incentivos
do processo.
OUTROS ASPECTOS
Assinalar a importância deste processo desenvolvimento do Projeto PROESF (MS Banco Mundial).
Inserir aspectos relacionados com política de incentivos para os equipes que logrem
a qualificação.
O instrumento de qualificação deve mostrar flexibilidade.
Incorporar no processo de negociação e elaboração da proposta de qualificação os
níveis de gestão estadual e municipal.
Assinalar também os limites da qualificação em termos de gestão integral da
atenção básica.

VI. BALANCE FINAL E ENCAMINHAMENTOS
-

-

-

Não foram alcançados todos os objetivos estabelecidos pela Oficina. O tempo dedicado
ao debate foi curto segundo os participantes. Alem disso a discussão dos grupos de
trabalho dedico muito esforço a discussão dos aspectos conceituais. Assim pôr
exemplo, objetivo de identificação de padrões de qualificação fico pendente.
O intenso debate que aconteceu na Oficina foi de muita utilidade para o Modelo e
permitiu re - orientar os eixos de referencia para a elaboração de padrões.
As propostas dos grupos seroam inseridas no novo modelo.
Se conformara um Comitê de trabalho (integrado pôr 4 pessoas) que terá a
responsabilidade de fazer a proposta.
Até final do mês de Novembro deve se ter uma Segunda versão do documento, a
mesma deve detalhar fundamentalmente aspectos conceituas, metodológicos, processo
de qualificação y padrões de qualidade do Modelo.
O documento (Segunda versão) será disponibilizado via Internet ao pessoal que
participou no evento.
No mês de Dezembro o documento será posto a disposição as autoridades da Comissão
de transição em saúde.
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ANEXOS
Anexo 1: Lista de participantes

Nome

Lugar de trabalho

André Luís Bonifácio
Berardo Nunan
Claunara Schilling Mendonça
Danusa Fernandes Benjamin
Edneusa Mendes Nascimento
Eduardo Guerrero
Heloiza Machado de Souza
Jorge José Solla
Juan Seclen
Luis Fernando Rolim Sampaio
Maria Arindelita Neves de Arruda
Maria Guadalupe Medina
Maria Imaculada Ferreira da Fonseca
Miguel Malo
Paulette Cavalcante de Albuquerque
Paulo Germano Frias
Pedro Gilberto Alves de Lima
Regina Coeli Pimenta Mello
Rosana Aquino
Silvana Leite Pereira
Silvia Maristela Pasa Takeda
Vera de Oliveira Nunes Figuereido
Zulmira Hartz

SMS / PB
MS/DAB/CAA
MS/DAB/CEDGAB
MS/DAB
MS/DAB/CAA
OPAS
Diretora/DAB
SMS/Vitória da Conquista
OPAS
MS/DAB/CEDGAB
MS/DAB/CAA
Pólo de capacitação/Bahía
SES/CE
OPAS
SMS/PE
IMIP/PE
MS/DAB/CEDGAB
MS/DAB
Pólo de Capacitação / Bahia
MS/DAB/CAA
Grupo Hospitalar Conceição/RS
PROESF / DAB
ENSP/FIOCRUZ/RJ
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Anexo 2: Apresentações dos grupos de trabalho.

Matriz de trabalho Nº 1: Apreciações sobre o conteúdo da proposta técnica.
Grupo Número: 2
Coordenador: Rosane
Área: Aspectos conceituais

Relator: Silvana, Claunara
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TEXTO INTRODUTÓRIO DO
DOCUMENTO

SUGESTÕES DE MELHORA
1.AFIRMAR QUE A ATENÇÃO BÁSICA
É ESTRUTURANTE DO SISTEMA DE
SAÚDE
2.A METODOLOGIA DA
QUALIFICAÇÃO DEVE SER
PROPOSTA PARA TODA ATENÇÃO
BÁSICA DO PAÍS
3.ESCLARECER QUE SE ENTENDE
QUE OS NÍVEIS DE INTERVENÇÃO
(PROM/PREV;DIAG;TRATO;REAB)
FREQUENTEMENTE ESTÃO
INTERRELACIONADOS, MAS SERÃO
AVALIADOS SEPARADAMENTE
4.FUTURAMENTE SERÁ DEFINIDO
QUEM QUALIFICA (NÍVEL DE
GESTÃO, INSTITUIÇÃO)
5. QUALIFICAÇÃO COMO
POSSIBILIDADE DE UM ESTÍMULO
ÀS EQUIPES ($?)

Área: Outras áreas de
interesse
QUESTÕES COLOCADAS AO GRUPO

CONSENSO

DISCENSO
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q

É PERTINENTE A PROPOSTA DE
QUALIFICAÇÃO ?

q

SIM

q

PARA QUEM A QUALIFICAÇÃO?
DEFINIÇÃO DO OBJETO

q

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
IDENTIFICANDO A UNIDADE
(PSF OU NÃO)

q

QUAL O FOCO DA AVALIAÇÃO?

q

ESTABELECER PADRÕES DE
QUALIDADE DAS PRÁTICAS NOS
SERVIÇOS DE SAÚDE

q

METOLOGIA

q

CONSTRUÇÃO DOS PADRÕES A
PARTIR DOS PRINCÍPIOS DA
AB(APS) UNIVERSAÍS E OS
ESPECÍFICOS DO BRASIL
OS EIXOS DAS ÁREAS
PROGRAMÁTICAS SE
APRESENTARÃO A PARTIR DOS
PRINCÍPIOS
INSTRUMENTO DEVE SER
PROPOSITIVO E PARA SER
APROPRIADO DEVE ENVOLVER
OS DEMAIS ATORES POLÍTICOS
(ISSO DEVE ESTAR EXPLÍCITO
NO TEXTO)

q

q

COMUNICAÇÃO/ARTICULAÇÃO
POLÍTICA PARA VIABILIZAÇÃO
DA PROPOSTA

q

q

q

DEVE HAVER QUESTÕES
ESPECÍFICAS PARA O PSF?
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