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Resumo

O Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde (PDAPS) é uma proposta do 

governo do estado de Minas Gerais, Brasil, que visa melhorar a qualidade dos serviços na 

Atenção Primária à Saúde (APS), nos quais foram introduzidos novos instrumentos de 

trabalho e cujos profissionais de saúde foram capacitados por meio de Oficinas. O estudo 

objetivou verificar as fragilidades e potencialidades no processo de implantação do PDAPS 

em municípios de duas microrregionais do Norte de Minas Gerais, Brasil. Trata-se de estudo 

qualitativo realizado com profissionais de saúde da APS, facilitadores do PDAPS. A coleta 

de dados deu-se por meio de grupos focais. Os resultados destacaram potencialidades na 

implantação do PDAPS, tais como organização da APS, capacitação profissional, integração  
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multiprofissional e normalização das ações conforme Linhas Guia. No entanto, um número 

superior de fragilidades foi identificado, dentre elas a falta de profissionais na equipe de 

saúde, estrutura física inadequada e falta de participação do Conselho Municipal de Saúde. 

Conclui-se que o PDAPS, por ser uma proposta que envolve a inserção de novas ferramentas 

de trabalho, tornou-se um desafio para a saúde pública. A sua implantação exige reorganizar 

ações e mudar posturas dos profissionais e gestores de saúde, assim como envolver a 

comunidade nas decisões do setor saúde.

Palavras-chave: Atenção primária a saúde. Saúde pública. Educação continuada.

IMPLANTATION PROCESS OF THE MASTER PLAN FOR PRIMARY HEALTH CARE IN THE 

NORTH OF THE STATE OF MINAS GERAIS, BRAZIL: WEAKNESSES AND POTENTIALITIES

Abstract

The Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde (PDAPS) – a Master Plan for 

Primary Health Care – it is a proposal of the government of the state of Minas Gerais, Brazil, 

aimed at improving the quality of Primary Health Care (APS) services. Health professionals 

were trained through workshops, and new tools were introduced to the work of APS. 

This study was aimed at assessing the weaknesses and potentialities along the process of 

implantation of the PDAPS in towns in two micro-regions in the North of the state of Minas 

Gerais, Brazil. This is a qualitative study carried out with APS health professionals, PDAPS 

facilitators. Data were collected through focus groups. Potentialities at the PDAPS implantation 

were highlighted, such as APS organization, job training, multi-professional integration, 

and standardization of actions according to Guidelines. Nevertheless, a higher number of 

weaknesses were identified, among them the lack of professionals in the health care team, 

inadequate facilities, and lack of participation of the local Health Council. Due to the fact 

that PDAPS is a proposal that involves the insertion of new work tools, it became a challenge 

for public health. Its implantation requires reorganizing actions and changing attitudes of both 

health professionals and health managers; it also requires the involvement of the community 

in decision-making of the health sector. 

Key words: Primary health care. Public health. Education continuing. 
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GUIA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD 

EN EL NORTE DE MINAS GERAIS, BRASIL: DEFICIENCIAS Y POTENCIALIDADES

Resumen

El Plan Guía de la atención Primaria de la Salud (PDAPS) es una propuesta del 

gobierno de Minas Gerais, Brasil, que tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios 

de Atención Primaria de la Salud (APS), en los cuales se introdujeron nuevas herramientas 

de trabajo y cuyos profesionales de salud recibieron capacitación a través de talleres. El 

estudio tiene como objetivo evaluar las debilidades y potencialidades en el proceso de 

implementación del PDAPS en dos municipios de dos microrregiones del norte de Minas 

Gerais, Brasil. Se trata de un estudio cualitativo realizado con profesionales de la salud del 

APS, facilitadores del PDAPS. La recolección de datos se llevó a cabo a través de grupos 

focales. Los resultados evidenciaron potencialidades en la implementación del PDAPS, tales 

como la organización de la APS, La capacitación profesional, la integración multiprofesional 

y la normalización de las acciones de acuerdo con Líneas Guía. Sin embargo, se identificaron 

un número mayor de debilidades, entre ellas, la falta de profesionales en el equipo de 

salud, la estructura física inadecuada y la falta de participación del Consejo Municipal 

de Salud. Se concluye que el PDAPS, por ser una propuesta que implica la inserción de 

nuevas herramientas de trabajo, se ha convertido en un reto para la salud pública. Su 

implementación impone la reorganización de las acciones y cambiar las actitudes de los 

profesionales y gestores de la salud, así como involucrar a la comunidad en las decisiones del 

sector salud.

Palabras-clave: Atención primaria a la salud. Salud pública. Educación continúa.

INTRODUÇÃO

A atenção primária possui um conjunto de conceitos e fundamentos que 

são observados na declaração de Alma-Ata, tais como, universalização do acesso, baixo 

custo, participação social, primeiro contato dos indivíduos com o sistema de saúde, 

intersetorialidade, integração dos níveis de assistência, educação em saúde e problemas 

principais das comunidades.1,2

Após a Constituição de 1988, notam-se mudanças na política nacional de 

atenção primária à saúde no Brasil. Em 1994, com o objetivo de atender às demandas da 

população em suas necessidades por atenção primária, o Ministério da Saúde instituiu o 
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Programa Saúde da Família (PSF), atualmente denominado Estratégia Saúde da Família (ESF), 

que viabilizou novas oportunidades de acesso aos serviços pelas comunidades mais expostas 

aos riscos de adoecer. Aperfeiçoou também a organização do trabalho centrada no indivíduo, 

em sua família e em seu ambiente (estreitando os vínculos e permitindo um conhecimento 

mais apropriado da realidade em que vivem as pessoas e quais são suas necessidades); 

fortaleceu o conceito de responsabilidade sanitária, criando espaços de construção de 

cidadania; articulou-se à rede de saúde, de forma hierarquizada e regionalizada, garantindo 

o acesso aos serviços de maior complexidade e, finalmente, promoveu o estabelecimento de 

relações intersetoriais capazes de atender necessidades relacionadas às condições de vida das 

famílias por meio de políticas públicas mais integradas.3

O Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde (PDAPS) é uma proposta do 

Governo do Estado de Minas Gerais, Brasil, que tem como objetivo síntese reduzir as 

internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial. O PDAPS, por meio de Oficinas 

nas macrorregiões do Estado, preparou profissionais de saúde e professores universitários, 

que tiveram o papel de tutores. Esses, juntamente com os técnicos da Gerência Regional de 

Saúde (GRS), capacitaram os facilitadores, nas microrregionais, para conduzir as Oficinas de 

capacitação dos profissionais das equipes de saúde dos municípios.4 Desse modo, tanto os 

tutores como os facilitadores eram profissionais da saúde, com a diferença de os tutores serem 

professores universitários e os facilitadores profissionais dos serviços públicos de saúde dos 

municípios vinculados às diferentes GRS de Minas Gerais.

Para o Ministério da Saúde,5:9  Atenção Primária ou Atenção Básica é “[...] um 

conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção 

dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção dos agravos, o 

tratamento e a reabilitação”.

Com o PDAPS, a Secretaria de Estado de Governo intenta assessorar as 

Secretarias Municipais de Saúde dos diversos municípios de Minas Gerais, com vistas à 

consolidação do fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e da construção de redes 

integradas de atenção à saúde.4 A Atenção Primária à Saúde é a porta de entrada para todos 

os outros níveis de atenção à saúde, devendo assim ter o papel de coordenação das ações em 

saúde do SUS.6

A operacionalização do PDAPS envolveu dez Oficinas intituladas: As Redes 

de Atenção à Saúde, Análise da Atenção Primária à Saúde, Diagnóstico Local, Programação 

Local e Municipal, Acolhimento e Classificação de Risco, Abordagem Familiar, O Contrato 

de Gestão, Sistema de Apoio Diagnóstico Laboratorial, Prontuário de Saúde da Família e 



560

Monitoramento e Avaliação. As oficinas foram realizadas nos anos de 2008 e, em 2009, na 

região Norte de Minas Gerais, Brasil.

As Oficinas do PDAPS exigiam produtos a serem alcançados pela equipe de 

profissionais de saúde de cada município, com envolvimento de gestores municipais e da 

comunidade. Os produtos diziam respeito à implantação de novos instrumentos visando 

organizar a APS e melhorar a assistência à saúde nos municípios. Sabe-se que a mudança de 

paradigma assistencial na saúde é um grande desafio e envolve fragilidades e potencialidades. 

Sendo assim, faz-se necessário verificar o processo de implantação dessa nova proposta para a 

saúde pública, o PDAPS.

Neste estudo, a análise da implantação do PDAPS será tratada em seu aspecto 

relacional com o contexto social e organizacional da saúde pública municipal e os efeitos 

observados após a participação dos profissionais de saúde nas Oficinas. Serão evidenciadas 

as fragilidades, potencialidades e os rumos que as intervenções propostas pelo PDAPS 

adquiriram nos contextos específicos da região Norte do estado de Minas Gerais, Brasil.

O objetivo deste estudo foi verificar, junto aos facilitadores, as fragilidades 

e potencialidades no processo de implantação do PDAPS em municípios de duas 

microrregionais do Norte de Minas Gerais, Brasil, além de explorar as mudanças na prática do 

serviço público e a contribuição dos novos conhecimentos adquiridos nas Oficinas do PDAPS.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo é um recorte do estudo “Avaliação do perfil dos facilitadores e 

do processo de implantação do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde em duas 

microrregiões do Norte de Minas Gerais”. O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Parecer 

nº 1252/2008, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e a 

Declaração de Helsink. 

A pesquisa foi realizada com facilitadores, 75 profissionais de saúde, nomeados 

por uma Resolução da Secretaria Municipal de Saúde de 16 municípios das microrregiões 

estudadas. Cada município era representado, nas Oficinas microrregionais do PDAPS, por 

uma média de cinco facilitadores. 

Trata-se de pesquisa qualitativa. A abordagem qualitativa preocupa-se com um 

nível de realidade que não pode ser compreendido apenas pela quantificação. Ela trabalha 

com o universo de aspirações, significados, motivos, valores, atitudes, crenças. Não há 

preocupação em quantificar, mas sim em compreender e explicar a dinâmica das relações 
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sociais.7 A real finalidade da abordagem qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas 

explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto analisado.8 

O método utilizado nesta pesquisa qualitativa foi o grupo focal, que consiste 

em buscar informações em um grupo que tenha pelo menos um traço em comum para o 

estudo proposto. Esse fator poderá influenciar a discussão no grupo e o produto decorrente da 

discussão.9 

O tamanho do grupo focal pode oscilar de seis a doze participantes; no entanto, 

se o número de participantes for pequeno, maiores são as chances de todos os membros 

participarem.10 Neste estudo, para facilitar a discussão, a princípio foram formados sete grupos 

focais, com média de dez participantes, ao final das Oficinas 5 e 10, em 2009. Em todos 

os grupos foi garantida a representatividade dos vários municípios participantes. Observou-se 

saturação da discussão ao final da coleta de dados envolvendo dois grupos: a Oficina 5 e a 

Oficina 10. 

Os dados coletados na Oficina 5 exploraram o processo de implantação dos 

instrumentos do PDAPS propostos nas Oficinas 1, 2, 3, e 4 no serviço de saúde público 

municipal. Já os dados coletados no final da Oficina 10 envolviam o processo de implantação 

dos instrumentos das Oficinas 5, 6, 7, 8 e 9 e abordavam as dificuldades e facilidades, no 

geral, da implantação do PDAPS nos municípios. Sendo assim, Monitoramento e Avaliação, 

tema proposto na Oficina 10 não foi contemplado neste estudo, uma vez que essa etapa seria 

executada pela GRS e não pelos facilitadores dos municípios. Tanto na coleta de dados na 

Oficina 5 como na Oficina 10 foram exploradas as questões relacionadas às mudanças na 

prática do serviço público e a contribuição dos novos conhecimentos adquiridos em Oficinas 

do PDAPS.

A discussão em cada grupo durou cerca de uma hora e teve como base 

um roteiro de perguntas sobre mudanças na prática do serviço, contribuições dos novos 

conhecimentos, dificuldades e facilidades encontradas no processo de implantação dos 

produtos do PDAPS em cada município. O termo de consentimento livre e esclarecido foi 

obtido individualmente, conforme Resolução 196/96, do Ministério da Saúde, que normaliza 

a pesquisa envolvendo seres humanos.

Após a coleta dos dados desenvolveu-se a análise de conteúdo, com a utilização 

da análise temática. Inicialmente, foi feita uma leitura rápida, na íntegra, de todas as respostas. 

Em seguida, novas leituras mais pausadas foram realizadas para identificação das palavras- 

-chave por meio da técnica da análise temática. A técnica consiste em pontuar os elementos 

mais significativos do discurso, para agrupá-los em unidades de significado.7 As entrevistas 
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foram pós-categorizadas em temas: mudanças na prática do serviço público, contribuição dos 

novos conhecimentos adquiridos nas Oficinas, potencialidades e fragilidades no processo de 

implantação do PDAPS e estratégias para superar as dificuldades. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram 75 profissionais, 100% dos facilitadores, sendo 40 de uma 

microrregião e 35 de outra microrregião do Norte de Minas Gerais. A formação profissional 

dos facilitadores era enfermagem, odontologia, medicina e outras áreas da saúde. Todos os 

profissionais trabalhavam no setor público municipal, com experiência de cinco anos em 

média no serviço público. 

A diversidade de formação profissional entre os facilitadores contribuiu 

para trocas de conhecimento entre as diferentes áreas de conhecimento, ampliando e 

enriquecendo as discussões durante as Oficinas do PDAPS por meio de experiências 

diferenciadas no serviço público.

MUDANÇAS NA PRÁTICA DO SERVIÇO PÚBLICO APÓS PARTICIPAÇÃO NAS 

OFICINAS DO PDAPS

Na perspectiva dos facilitadores, a proposta do PDAPS proporcionou mudanças 

na prática do serviço público após a condução das Oficinas nos municípios. Isso é possível, 

uma vez que as Oficinas propuseram introdução de novas ferramentas nos serviços de saúde. 

Os Facilitadores do PDAPS, Norte de Minas Gerais, propuseram as seguintes mudanças na 

prática do serviço público: maior organização da Atenção Primária à Saúde (APS); capacitação 

dos profissionais; humanização da assistência à saúde; reestruturação dos serviços para 

alcançar as metas pactuadas pelo Ministério da Saúde; integração da equipe multiprofissional; 

promoção de atendimento integral e de qualidade ao usuário; normalização das ações 

conforme Linhas Guia. 

Dentre as mudanças destacadas pelos facilitadores, foi citada a maior 

organização da APS. Isso implica que as Oficinas sensibilizaram os profissionais de saúde 

quanto a aplicação dos conhecimentos e instrumentos nos seus locais de trabalho, tornando a 

APS mais organizada. 

A APS deve cumprir, nas redes de atenção à saúde, a função de resolução, 

de coordenação e a de responsabilização. A função de resolução consiste em solucionar a 

maioria dos problemas de saúde; a função de coordenação está relacionada ao desempenho 

de organizar os fluxos e contrafluxos nos diversos pontos de atenção à saúde da rede 
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assistencial; e a função de responsabilização consiste em corresponsabilizar-se pela saúde 

das pessoas que estejam sendo atendidas em qualquer ponto de atenção.11 Então, quando se 

fala em organização, pensa-se na APS exercendo as três funções: resolução, coordenação e 

responsabilização. 

A Oficina 1 – As Redes de Atenção à Saúde – trabalhou bastante o papel da 

APS nas redes de atenção à saúde. Acredita-se que ela tenha sensibilizado os profissionais de 

saúde para a necessidade de organizar a APS. Outra mudança percebida foi que as Oficinas 

contribuíram para a capacitação dos profissionais de saúde em serviço, o que caracteriza 

educação permanente. 

As Oficinas do Plano Diretor de Atenção Primária à Saúde foram uma 

oportunidade para a reflexão sobre a realidade do serviço e o levantamento das necessidades 

locais. Desde então, a melhora na qualidade do serviço, foi percebida pelos facilitadores 

como maior humanização da assistência. Em uma das Oficinas12 foi trabalhado o conteúdo 

humanização da assistência. A humanização nos serviços de saúde envolve a acessibilidade 

aos serviços e ao atendimento prestado. A humanização deve tornar os ambientes mais 

acolhedores, racionalizar e otimizar os processos de trabalho e melhorar o vínculo entre 

profissional, equipe, usuários e comunidade. 

A educação permanente em saúde constitui uma importante estratégia em 

busca de transformações do trabalho, local de atuação crítica e reflexiva, com compromisso, 

e o uso de técnica competente. Para isso, faz-se necessário o processo ensino aprendizagem 

no interior do setor saúde, com envolvimento dos trabalhadores, gestores, formadores e o 

controle social em saúde.13

Outra mudança detectada pelos facilitadores foi a reestruturação dos serviços 

para alcançar as metas pactuadas pelo Ministério da Saúde. Todas as dez Oficinas do PDAPS 

trabalharam a questão da reestruturação dos serviços de saúde, especificamente da APS. Para 

a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)14 a APS deve ser parte integral dos sistemas 

de saúde e a base no desenvolvimento de sistemas de atenção.

A integração da equipe multiprofissional foi outra mudança percebida pelos 

facilitadores. Neste sentido, as Oficinas, por contarem com a participação de profissionais 

de saúde com diferentes formações, contribuíram para o entendimento da importância do 

trabalho em equipe, valorização dos diferentes pontos de vista, aceitação das diversidades e 

entendimento da importância de cada profissional no trabalho em equipe.

A Estratégia Saúde da Família (ESF), implantada em 1994, vem sendo 

adotada no Brasil como estratégia de reorganização da atenção à saúde, partindo da 
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reorientação do modelo da atenção básica.15 A ESF está pautada no trabalho em equipe 

multiprofissional e na participação social/controle social. Essas diretrizes expressam as 

relações entre a população de referência, o serviço e a equipe de trabalho, bem como 

as relações entre trabalhadores e usuários. A participação social e do trabalho em equipe 

supõe um processo de democratização das instituições de saúde. A noção de equipe 

representa importante conquista nas relações de trabalho. O maior desafio das equipes de 

saúde, no entanto, está em construir possibilidades de participação efetiva do usuário e 

da população no trabalho em equipe. A equipe deverá reconhecer-se como comunidade, 

usuário, cidadão e buscar melhores condições de vida e convivências mais saudáveis e 

integradas.16

A promoção de atendimento integral e de qualidade ao usuário também foi 

uma das mudanças percebidas pelos facilitadores do PDAPS. Conforme a OMS,17 a atenção 

integrada prevê intervenção contínua nas condições de saúde, com atividades de promoção 

da saúde e prevenção das doenças, além de atividades de manejo das condições de saúde. O 

modelo de atenção integrada muda a atenção às condições crônicas e fortalece o modelo de 

atenção da APS.

A última mudança destacada pelos facilitadores foi a normalização das ações 

nos serviços de saúde, conforme as Linhas Guia, favorecendo atividades de prevenção, 

promoção e recuperação da saúde de forma organizada. Neste sentido, a APS seria um 

conjunto de elementos funcionais e estruturais que garantem a atenção integral e integrada 

ao longo do tempo, com ações de promoção e prevenção, garantindo o primeiro contacto à 

população.14 

O PDAPS envolveu o desenvolvimento de Linhas Guia para melhorar a 

qualidade do serviço na APS. Pode-se destacar a Linha Guia para manejo da Saúde do 

adolescente, Saúde do adulto, Saúde do idoso e Saúde da gestante. Todas as Linhas Guia 

foram baseadas em evidências científicas e são tecnologias da gestão da clínica que visam 

instrumentalizar os profissionais de saúde para que estabeleçam, em conjunto, atividades, 

desempenhos e também fluxos que possam reorganizar os processos de trabalho nas 

Unidades de assistência à saúde.4

A reestruturação dos serviços, a integração da equipe multiprofissional e a 

adoção das Linhas Guia foram mudanças percebidas pelos facilitadores no serviço público. 

Essas mudanças na prática do serviço de saúde favorecem a condução de ações preventivas, 

de promoção e recuperação da saúde de forma organizada, o que vai ao encontro da 

proposta do PDAPS.
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A despeito das várias mudanças detectadas no setor público com base 

na proposta do PDAPS, alguns profissionais ponderaram a ocorrência de situações que 

interferiram para a efetivação das mudanças: transição no quadro de funcionários públicos 

municipais e falta de adesão do município às propostas do PDAPS. 

A transição no quadro de funcionários da saúde deu-se principalmente em 

consequência dos concursos públicos municipais. No entanto, a mudança de gestores 

municipais, devido ao processo eleitoral durante a implantação do PDAPS, também foi 

motivo de dispensa e contratação de novos profissionais da saúde conforme o interesse dos 

governantes municipais eleitos. 

A instabilidade dos profissionais do SUS tem sido discutida na literatura. Ao 

longo da década de 1990, houve aumento, nos municípios brasileiros, dos contratos informais 

de trabalhadores da saúde junto ao SUS, sem respeito aos direitos legais adquiridos pelos 

trabalhadores – férias, fundo de garantia, dentre outros –, ficando os profissionais à mercê 

dos gestores que se sucedem no poder.18 Além do mais, o contrato informal de trabalho 

dos membros da equipe da ESF, sendo temporário, com renovação a cada seis meses, 

impossibilita o estabelecimento de vínculo do profissional com o trabalho e a comunidade 

atendida. Sendo assim, esses cargos ficam nas mãos dos gestores, mantendo a tradição da 

barganha política partidária, principalmente nos pequenos municípios. Para superar essa 

problemática, cabe aos gestores assegurar aos profissionais de saúde na ESF, a diminuição da 

alta rotatividade dos trabalhadores.19

CONTRIBUIÇÃO DOS NOVOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NAS OFICINAS

Os facilitadores consideraram que as Oficinas do PDAPS foram importantes para 

a aquisição de novos conhecimentos, e que esses conhecimentos trouxeram contribuições 

para o serviço público de saúde: 

a) melhor desempenho das atividades no trabalho; 

b) organização dos serviços; 

c) capacitação de funcionários; 

d) desenvolvimento de trabalho em equipe; 

e) ampliação de conhecimentos específicos; 

f) maior conscientização da equipe de saúde; 

g) realização do diagnóstico local.
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Os facilitadores destacaram a importância da participação dos diferentes 

municípios da região do Norte de Minas nas Oficinas. A despeito de os municípios 

apresentarem semelhanças locorregionais, eles exibem particularidades quanto à organização 

do sistema de saúde. As experiências vivenciadas em cada município proporcionaram uma 

discussão rica, facilitando o aprendizado pelos erros e acertos relatados. 

A metodologia adotada nas Oficinas do PDAPS fundamentava-se em concepção 

de aprendizagem geradora de reflexões, que possibilitava ao profissional criar hipóteses 

de solução contextualizada para os problemas, construindo o conhecimento conforme a 

demanda de cada realidade.4

A aquisição de conhecimentos nas Oficinas facilitou o desempenho das 

atividades no trabalho, a organização dos serviços, a capacitação de funcionários e o 

trabalho em equipe. Conteúdos que abordam os fundamentos da gerência por processos 

nos serviços de saúde foram trabalhados. Para essa discussão foi adotado o modelo de 

Fleming, que define o processo como toda tecnologia envolvida nos cuidados aos pacientes. 

Os serviços de saúde apresentam três divisões: processos estratégicos que cuidam da 

organização, como gestão de pessoas; processos finalísticos caracterizados pelos produtos 

ou serviços finais da organização, tais como visita domiciliar; e processos de apoio e os de 

suporte, como laboratórios.12

O PDAPS contribuiu para melhor interação dos vários processos que compõem 

os serviços de saúde; como consequência, era de se esperar a melhora na organização dos 

setores assistenciais. 

Ampliação de conhecimentos específicos também foi percebida pelos 

facilitadores. Eles destacaram a classificação de risco social das famílias, a classificação de 

risco na urgência/emergência e as diretrizes clínicas por meio das Linhas Guia. A Oficina que 

trabalhou a classificação de risco familiar instrumentalizou os profissionais para classificação 

por grau de risco da família conforme fatores sociais e econômicos, e presença de condições 

ou patologias crônicas prioritárias.20

Já a classificação de risco nas situações de urgência e emergência foi 

trabalhada em Oficina12 que ofereceu ferramentas para esse fim. Isso requer profissionais 

experientes, qualificados e capacitados a identificar necessidades e prioridades dos 

usuários, para avaliar corretamente os sinais e sintomas estabelecidos nos protocolos. O 

objetivo do acolhimento com classificação de risco é melhorar a atenção nas portas de 

entrada de urgência e emergência. Foram construídos instrumentos para determinar a 

prioridade para o atendimento conforme a gravidade, que deverá ser classificada de acordo 
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com os protocolos estabelecidos. Há protocolos para assistência médica, o Protocolo de 

Manchester, e Protocolo para a classificação de risco em odontologia.

Os facilitadores ainda destacaram como ampliação de conhecimento específico 

a instrumentalização para realização do diagnóstico local municipal.20 Esse reúne todas 

as informações necessárias para que a equipe de saúde possa conhecer o território e a 

população sob sua responsabilidade. Com base no diagnóstico, a equipe pode programar 

ações de saúde e avaliar seus impactos. Além do mais, o conhecimento das várias áreas no 

diagnóstico local possibilita fazer o diagnóstico municipal. 

 
POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO 

PDAPS 

Cada uma das dez Oficinas requeria, no período de dispersão, que ocorria 

após a Oficina macrorregional, uma série de produtos a serem executados nos municípios 

e que deveriam ser apresentados pelos facilitadores em prazo determinado pelos tutores. 

Os produtos e práticas realizadas nos momentos de dispersão dos facilitadores, em seus 

municípios, é que foram analisados, pois é nesse momento que se implantam os novos 

conhecimentos e instrumentos nos serviços de saúde. Nesse processo de implantação do 

PDAPS nos municípios do Norte de Minas Gerais, potencialidades foram destacadas pelos 

facilitadores: 

a) apoio da gestão municipal;

b) participação da maioria dos profissionais de saúde; 

c) bom relacionamento entre tutores e facilitadores; 

d) parcerias e consórcios municipais Linhas Guia.

Dentre as potencialidades percebidas pelos facilitadores, para implantação 

do PDAPS nos municípios, foram destacados o apoio da gestão municipal, a participação 

da maioria dos profissionais de saúde, o bom relacionamento entre tutores e facilitadores, 

as parcerias e consórcios municipais. Isso demonstra a importância do bom relacionamento 

entre os vários atores sociais envolvidos no processo: gestores, profissionais de saúde, tutores, 

facilitadores e comunidade. O relacionamento interpessoal foi considerado potencialidade, 

contribuindo para a superação das dificuldades e o alcance do objetivo proposto, ou seja: 

implantação do PDAPS. As Linhas Guia também foram destacadas como potencialidade na 

implantação do PDAPS. Elas, de certo modo, contribuem no relacionamento interpessoal 
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entre os profissionais de saúde, facilitando a comunicação entre eles, ao orientar as suas 

condutas profissionais diante dos vários ciclos de vida e condições de saúde.

Apesar de os facilitadores destacarem potencialidades no processo de 

implantação do PDAPS, as fragilidades foram identificadas em maior número:

a)  falta de profissionais para completar a equipe de saúde; 

b)  estrutura física inadequada das Unidades de Saúde; 

c)  grande extensão territorial dos municípios; 

d)  falta de participação e colaboração do Conselho Municipal de Saúde; 

e)  dificuldades em conciliar as atividades de rotina na APS com a confecção de  

produtos exigidos nas Oficinas; 

f)  dificuldades para mobilizar os profissionais e sensibilizar gestores para as  

necessidades das ações e da estrutura adequada; 

g)  área indígena: dificuldade de adesão da população, motivada por insegurança  

e dificuldades para mudar o paradigma assistencial vigente na região. 

A falta de profissionais para completar a equipe de saúde e a estrutura física 

inadequada das Unidades de Saúde foram dificuldades apontadas pelos facilitadores. Outro 

ponto considerado frágil para implantação do PDAPS foi a grande extensão territorial de 

alguns municípios. Nesses casos, a assistência à população cadastrada na ESF foi prejudicada 

pelo número reduzido de profissionais da saúde dos municípios. A grande extensão do 

território prejudica também as visitas periódicas do Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

Constatou-se a existência de moradores, da zona rural, com distância de até 140 km da sede 

do município.

A falta de participação e colaboração do Conselho Municipal de Saúde foi 

também considerada uma dificuldade para implantação do PDAPS na percepção dos 

facilitadores. O controle social caracteriza-se pela participação da sociedade nas decisões do 

Estado e de interesse geral. Nesse caso, o cidadão e o usuário ficam no centro do processo 

de avaliação, deixando o Estado de ser o único a decidir ações de interesse coletivo e do 

bem-comum.21 Os Conselhos de Saúde são manifestações exercidas pelo usuário, cidadão 

e administração em busca de um controle social efetivo. Eles possuem várias modalidades 

de organização, como os Conselhos Gestores de Unidade, os Conselhos Municipais e 

Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde, e representam a construção de sujeitos 

democráticos.16
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Conciliar as atividades de rotina na APS com a confecção de produtos exigidos 

pelas Oficinas, para os facilitadores, foi uma dificuldade no processo de implantação do 

PDAPS. Muitos dos produtos exigidos nas Oficinas demandavam horas para sua elaboração, 

devido ao grande número de informações solicitadas. Para superar essa dificuldade, 

negociações foram feitas com os gestores locais, conscientizando-os da necessidade de 

disponibilizar parte de tempo no serviço para elaboração dos produtos das Oficinas. Os 

municípios que pactuaram esse acordo, assim como aqueles com os serviços de saúde mais 

organizados, entregaram os produtos nos prazos determinados.

Outras fragilidades apontadas pelos facilitadores foram as dificuldades de 

mobilização dos profissionais e sensibilização dos gestores para a necessidade de novas ações 

e de uma estrutura adequada. Apesar de alguns facilitadores terem considerado a mobilização 

de profissionais e de gestores como pontos facilitadores, em outros municípios essa 

sensibilização das pessoas não ocorreu, dificultando o processo de implantação do PDAPS. 

Mesmo na ESF, as dificuldades na estrutura física e nas equipes profissionais, a fragilidade 

da gestão e da organização da rede de serviços geram problemas no acesso aos serviços de 

saúde, sendo um nó crítico no setor público.22 

Em um município com área indígena houve dificuldades tanto na adesão da 

população, por insegurança, como na mudança do paradigma assistencial vigente na área. 

Essa desconfiança por parte do povo indígena pode ser corroborada por outros estudos. 

Estudo sobre a experiência de um estado nordestino em relação à proposta de 

saúde aos povos indígenas verificou que, historicamente, os gestores não executam os serviços 

de saúde planejados e, portanto, não melhoram os serviços de saúde para essas populações. 

Além do mais, o sistema de informação que subsidia o planejamento das ações na vigilância 

em saúde é inadequado para os indígenas. Há necessidade, durante a construção e adaptação 

dos instrumentos de saúde, de maior complementaridade entre diferentes conhecimentos, 

antropológicos e de saúde, criando subsídios para que os distritos sanitários indígenas sejam 

concebidos sob a ótica de praticidade e de flexibilidade, e que considerem a diversidade 

cultural e as especificidades étnicas de cada grupo indígena. Desse modo, faz-se necessário o 

envolvimento dessa população para direcionar as práticas de saúde nos seus distritos sanitários 

e identificar os aspectos culturais. Além do mais, tem-se observado que a prática sanitária 

nessas áreas tem sido pontual e individualizada, os problemas locais não têm referência mais 

ampla, sendo a prática caracterizada como imediatista e centrada na demanda espontânea. A 

mudança da prática de saúde implica em maior participação indígena e no entendimento do 

distrito sanitário como processo social, com enfrentamento contínuo dos problemas.23
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Outra pesquisa sobre os povos indígenas brasileiros informou que muitas 

implicações de ordem prática decorrem da carência de dados, ficando difícil direcionar 

políticas e planos de ação social para grupos em situações de isolamento e marginalidade no 

contexto regional.24

ESTRATÉGIAS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES

Estratégias para superar as dificuldades na implantação do PDAPS, nos 

municípios, foram destacadas pelos facilitadores: 

a) contratação de profissionais capacitados;

b) adequação de estrutura física;

c) aproximação de facilitadores com coordenação da APS;

d) mobilização de funcionários;

e) sensibilização de gestores;

f) orientação da população sobre o PDAPS.

Constatar os problemas não é suficiente para provocar mudanças necessárias. 

Faz-se imperativo, portanto, empenhar-se na construção de estratégias que possam 

promover mudanças no cotidiano dos serviços de saúde públicos. Isso pode ser feito pela 

adoção de novas práticas, habilidades, capacidades e competências gerenciais, técnicas de 

relacionamento interpessoal, mobilização dos profissionais de saúde, gestores e sociedade civil 

para garantia do acesso por meio do acolhimento dos cidadãos.12

Estratégias foram citadas pelos facilitadores, para superar as dificuldades 

na implantação do PDAPS, tais como a contratação de profissionais capacitados para 

trabalhar na APS. Nesse sentido, pode-se observar que os facilitadores reconhecem que 

faltam recursos humanos qualificados, ou seja, capacitados para assumir o papel de um 

profissional de saúde no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). As Oficinas, por 

meio da educação permanente, parecem ter contribuído para esse tipo de entendimento, 

uma vez que trabalharam bastante o papel e a responsabilidade do profissional de saúde 

inserido na APS. 

A qualidade do serviço na ESF tem relação com a formação do profissional. 

Dependendo dessa formação, a atuação reduz-se ao consultório clínico com atividades 

individuais, atitude que não condiz com a concepção do novo modelo de assistência à saúde 

e da proposta de ações de saúde coletiva na comunidade.25 Ademais, o número insuficiente 
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de recursos humanos e as dificuldades na referência para serviços especializados trazem como 

consequência a dificuldade no acesso aos serviços integralizados de saúde.26

A perspectiva do futuro da APS para corrigir falhas seria fortalecê-la para o 

enfrentamento dos novos desafios e colocá-la nas agendas da equidade e desenvolvimento 

humano, por meio de experiências passadas e superação de barreiras. Para isso, as estratégias 

seriam: mudar o paradigma curativo e hospitalocêntrico por outro com enfoque na prevenção 

e na comunidade; superar a fragmentação do sistema; solucionar a falta de informações locais 

e a frágil colaboração entre os diferentes setores; capacitar trabalhadores para atitudes mais 

humanas; reorientar a promoção, prevenção e integrar os serviços de saúde pública.14

A superação de todas as dificuldades encontradas na implantação de uma 

nova proposta, como o PDAPS, acontece com o envolvimento da comunidade, gestores e 

profissionais de saúde. A proposta é nova, mas não se pode esquecer que a construção social 

do Sistema Único de Saúde (SUS) se deu a partir de 1988. O SUS garantiu legalmente o 

acesso universal, igualitário e integral aos serviços de saúde. 

É muito difícil criar o sentido da justiça social em sociedade injusta e desigual 

como a brasileira. É preciso pensar a integralidade como eixo orientador da APS, concebendo-a 

como um caminho para a concretização do SUS. As inúmeras discussões acerca deste tema 

têm lançado desafios às concepções dos modelos de atenção à saúde, causando tensões que 

impulsionam novas reformas nos modos de fazer/agir/pensar em saúde.27 Pode-se falar em 

tempos de transformações e rearticulações sociais, políticas e econômicas, momento em que 

o papel do Estado está sendo repensado.28 O PDAPS vem ao encontro de transformações, ao 

propor a organização do sistema de saúde público no estado de Minas Gerais.

O PDAPS, na percepção dos facilitadores, contribuiu para mudanças na 

prática do serviço público nos municípios de duas microrregiões do Norte de Minas Gerais, 

destacando a melhor organização da Atenção Primária à Saúde. No entanto, fragilidades no 

processo de implantação do Plano Diretor foram relatadas pelos profissionais, como carências 

de recursos humanos, estrutura física e na gestão municipal. O PDAPS, por ser uma proposta 

que envolveu uma série de novas ferramentas de trabalho, exigindo a reorganização das ações 

e posturas dos profissionais e gestores de saúde, tornou-se um desafio para a saúde pública.

É possível afirmar que o PDAPS, no interior do setor Saúde, surgiu como 

proposta inovadora do Estado que, ao fazê-lo, demonstrou, uma vez mais, que a Saúde 

tem tradição e legitimidade para construir parcerias intersetoriais e com a sociedade civil. A 

proposta confere ênfase a um problema de elevado significado para a saúde pública, qual 

seja, a organização da APS.
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