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Resumo

A avaliação da qualidade em saúde parte de parâmetros que vão direcionar as ações 

ofertadas aos usuários, além de subsidiar a construção de novos instrumentos avaliativos. O objetivo 

deste estudo foi verificar o estágio de desenvolvimento de uma Unidade de Saúde da Família (USF) 

da cidade do Recife, Pernambuco, segundo os padrões de qualidade preconizados pelo Ministério 

da Saúde. A metodologia utilizada foi um estudo descritivo de corte transversal com abordagem 

quantitativa. Foram aplicados 27 questionários semi-estruturados aos profissionais, residentes e 

alunos de graduação da USF. As respostas foram confrontadas com os Padrões de Qualidade da 

Avaliação para Melhoria da Qualidade. Os resultados demonstraram que a USF apresenta-se 100% 

adequada ao nível “elementar” e 12,5% ao nível “consolidado” para Infraestrutura e Equipamentos; 

para Insumos, Imunobiológicos e Medicamentos apresenta variação de 50 a 100% de adequação. 

Para Organização do Trabalho, 76% adequado ao “elementar” e “avançado”. O acolhimento, 

a utilização do cronograma e a participação dos agentes comunitários no planejamento das ações 

foram os aspectos positivos apontados. Conclui-se que uma avaliação participativa com enfoque 

na qualidade, refletindo sobre o estágio de desenvolvimento dos serviços oferecidos pela Estratégia 

Saúde da Família e envolvendo os estudantes contribui para o aprimoramento dos serviços.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Programa Saúde da Família. Qualidade da 

assistência à saúde. Avaliação de serviços de saúde.
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QUALITY OF SERVICES IN A FAMILY HEALTH UNIT: EVALUATING ADEQUACY ACCORDING TO 

STANDARDS OF THE QUALITY IMPROVEMENT EVALUATION PROGRAM (AMQ)

Abstract

the assessment of health care quality is based on parameters that will not only guide 

the attitudes towards the users, but also support the framing of new assessment tools. The objective 

of this study was to determine the development stage of a Family Health Unit in Recife, Pernambuco, 

Brasil, according to the quality standards established by the Brazilian Ministry of Health. The 

methodology consisted of a cross-sectional study with a quantitative approach. We applied 27 semi-

structured questionnaires to professionals, residents and graduate students at USF. The responses 

were compared with the Quality Standards - AMQ (Evaluation for Quality Improvement). The results 

showed that the USF presents 100% suited to “elementary” level and 12.5% a “consolidated” level 

for Infrastructure and Equipment; for Inputs, Immunobiologicals and Medicine presents variation of 

50% to 100% of adequacy. For Organization of Work, 76% suited to “elementary” and “ advanced” 

level. The reception, the use of timeline and the participation of Community Health Agents in 

planning actions were mentioned as positives aspects. In conclusion, a participatory evaluation 

focusing on quality, reflecting the development stage of the services offered by the Family Health 

Strategy and involving students contributes to the improvement of services..

Keywords: Primary health care. Family Health Program. Quality of health care. Health services 

evaluation.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OFERECENEN UNA UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA: 

EVALUAR EL CUMPLIMIENTO COM LOS ESTÁNDARES DE LA EVALUACIÓNDEL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Resumen

la evaluación de la calidad en salud parte de parámetros que orientarán las 

acciones ofrecidas a los usuarios, además de subsidiar la construcción de nuevos instrumentos 

evaluativos. El objetivo de este estudio fue verificar el nivel de desarrollo de una Unidad 

de Salud de la Familia (USF) de la ciudad de Recife, Pernambuco, según los estándares de 

calidad preconizados por el Ministerio da Salud. la metodología utilizada fue un estudio 
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descriptivo de corte transversal con abordaje cuantitativo. Fueron aplicados 27 cuestionarios 

semiestructurados a los profesionales, residentes y alumnos de graduación de la USF. las 

respuestas fueron confrontadas con los Estándares de Calidad da Evaluación para Mejora 

de la Calidad. los resultados demostraron que la USF se presenta 100% adecuada al nivel 

“elemental” y 12,5% al nivel “consolidado” para Infraestructura y Equipamientos; para 

Insumos, Inmunobiológicos y Medicamentos presenta variación de 50 a 100% de adecuación. 

Para Organización del Trabajo, 76% adecuado al “elemental” y “avanzado”. El acogimiento, la 

utilización del cronograma y la participación de los agentes comunitarios en el planeamiento 

de las acciones fueron los aspectos positivos apuntados. Se concluye que una evaluación 

participativa con enfoque en la calidad, reflejando sobre el nivel de desarrollo de los servicios 

ofrecidos por la Estrategia Salud de la Familia y envolviendo los estudiantes contribuye al 

mejoramiento de los servicios..

Palabras-clave: Atención primaria de la salud. Programa Salud de la Familia. Calidad de la 

asistencia a la salud. Evaluación de servicios de salud.

INTRODUÇÃO

O Programa Saúde da Família (PSF), implantado no Brasil a partir de 1994, foi 

inicialmente formulado para ser um programa de saúde, porém, pelos impactos que causou 

sobre um conjunto de indicadores médico-sociais, terminou por se tornar uma estratégia 

permanente da política nacional de saúde – passando a ser identificado como Estratégia 

Saúde da Família (ESF).1-3 

Posteriormente, no ano de 2006, com a aprovação da Política nacional da 

Atenção Básica (PnAB), publicada por meio da Portaria n° 648/gM/2006, a Saúde da 

Família passou a ser a estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica 

no país, com foco na qualificação da Estratégia Saúde da Família, bem como de outras 

estratégias de organização da atenção. A PnAB trouxe em seu texto normativo a definição 

de atenção básica como sendo o conjunto de ações dirigidas ao âmbito individual e coletivo, 

que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.³ 

Assim, no decorrer dos anos a atenção básica foi se fortalecendo e passou 

a se constituir como porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), 

sendo o ponto de partida para a estruturação dos sistemas locais de saúde.³ diante desse 

contexto, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo múltiplas iniciativas voltadas para a 
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institucionalização da avaliação no âmbito da atenção básica, uma vez que a mesma passou a 

ter elevada importância na trajetória de aprimoramento da política de saúde.4 

É importante destacar que as mudanças precisam ser realizadas em nível 

local, o que justifica a implantação e a consolidação de propostas avaliativas integradas aos 

serviços. Assim, o Ministério da Saúde implantou, em 2005, o projeto intitulado Avaliação 

para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família (AMQ), o qual foi desenvolvido 

com o objetivo de oferecer aos gestores municipais ferramentas de avaliação e de gestão 

da qualidade da ESF. A proposta da AMQ orienta a formação de um diagnóstico acerca da 

organização e do funcionamento do serviço de saúde, possibilitando a identificação dos 

estágios de desenvolvimento e de seus aspectos críticos, assim como das potencialidades e 

dos pontos já consolidados.4

A qualidade no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) se tornou, então, 

um tema especialmente relevante a partir da reformulação dos sistemas nacionais de saúde, 

com o envolvimento de múltiplos aspectos.5 A qualidade da atenção à saúde na ESF se 

constitui numa construção social produzida a partir das referências dos sujeitos envolvidos, 

os quais atribuem significados às suas experiências, privilegiando ou excluindo determinados 

aspectos segundo uma hierarquia de preferências. Portanto, não é uma tarefa fácil buscar uma 

aproximação do conceito de qualidade em relação à ESF, considerando as várias dimensões 

envolvidas (política, econômica, social, tecnológica) assim como os atores envolvidos em sua 

construção (indivíduos, famílias, comunidades e profissionais).6 

Portanto, a reflexão sobre a vivência com facilidades e dificuldades na prestação 

de serviços e no cuidado com a saúde da comunidade levou os autores à realização deste 

estudo, que busca relacionar os padrões de qualidade com o planejamento e a execução 

de ações na unidade de saúde, em consonância com os princípios do SUS e as diretrizes 

da ESF. Ainda, são relevantes os seguintes aspectos: a importância dos cuidados primários 

para a promoção da saúde, vigilância e prevenção das doenças; a existência de padrões de 

qualidade normatizados pelo Ministério da Saúde; a necessidade da reflexão sobre o estágio 

desses padrões, por intermédio da auto-avaliação permanente da equipe; e o grande número 

de estágios curriculares de cursos de graduação e de residências médica e multiprofissional 

em unidades de Saúde da Família.

É importante destacar que ainda é escasso na literatura nacional o número 

de estudos que utilizaram o AMQ como instrumento de avaliação da ESF e, em alguns, são 

relatadas dificuldades para este uso, devido à natureza da proposta a qual privilegia a auto-

avaliação, colocando-a como recurso de participação, produção de conhecimento sobre 
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as práticas e como instrumento efetivo de planejamento e gestão local4,6-9. Porém, além do 

aprendizado organizacional, é necessário considerar que os instrumentos do AMQ permitem 

aos gestores conhecer, em espaço de tempo reduzido, a situação de estrutura das USF e, 

também, o grau de comprometimento das equipes de trabalho com as ações desenvolvidas, 

com vistas a intervenções mais oportunas.10

 diante da problemática exposta, este estudo tem como objetivo verificar 

o estágio de desenvolvimento de uma Unidade de Saúde da Família (USF) da cidade do 

Recife, segundo os padrões de qualidade preconizados pelo Ministério da Saúde, assim 

como conhecer a percepção dos profissionais e estudantes inseridos na USF sobre os 

serviços oferecidos.

MÉTODOS

Estudo descritivo, exploratório, de corte transversal, com abordagem 

quantitativa, realizado no período de fevereiro a setembro de 2010 em uma Unidade de 

Saúde da Família (USF) localizada na cidade do Recife, Pernambuco.

A população do estudo foi constituída por 19 profissionais integrantes de 

2 equipes de saúde da família que compõem a USF e 8 estudantes alunos de graduação e 

residentes dos cursos de medicina, enfermagem e fisioterapia que estavam desenvolvendo 

estágios curriculares durante o período de realização da pesquisa.  

A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas, utilizando questionário 

semi-estruturado mediante o consentimento livre e esclarecido de cada participante. Para 

verificar o estágio de desenvolvimento da USF à luz dos critérios de qualidade da atenção 

à saúde, as questões foram elaboradas a partir do documento oficial “Avaliação para a 

Melhoria da Qualidade – AMQ”, normatizado pelo Ministério da Saúde,6 no que concerne 

aos padrões de qualidade relacionados às subdimensões “Infraestrutura e Equipamentos” 

e “Insumos, Imunobiológicos e Medicamentos” da dimensão Unidade de Saúde da Família, 

e às subdimensões “Consolidação do Trabalho em Saúde da Família” e “Acolhimento, 

Humanização e Responsabilização” referentes à dimensão Consolidação do Modelo de 

Atenção. Foram utilizados os instrumentos 3 e 4 que integram o AMQ, compostos por 40 e 33 

padrões, respectivamente. Foi incluído no questionário, espaço para anotação dos aspectos 

positivos e negativos relatados pelos profissionais e estudantes sobre a forma como conduzem 

o planejamento das ações e acerca dos serviços oferecidos.

Para o processamento e a análise dos dados, foi utilizado o Software Epi-info 

3.5.1 onde foram realizadas análises descritivas (distribuição de frequências). As respostas 
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foram confrontadas com os padrões de qualidade do AMQ relacionando-as aos cinco estágios 

de qualidade propostos no arcabouço teórico do AMQ: elementar (E), desenvolvimento 

(d), consolidado (C), Bom (B) e avançado (A). Cada padrão de qualidade do AMQ é 

enquadrado em um determinado estágio de qualidade, pressupondo, ao menos em tese, 

graus de dificuldade crescentes para o seu cumprimento. Os aspectos positivos e negativos 

relatados foram descritos e agrupados, considerando aqueles referidos por mais de 50% dos 

entrevistados em cada uma das seguintes categorias: nível superior, nível técnico, agentes 

comunitários de saúde, estudantes acadêmicos e residentes.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), protocolo n° 1763/2010.

RESULTADOS

A adequação da Unidade de Saúde da Família aos padrões de qualidade 

preconizados pelo Ministério da Saúde, a partir das respostas às entrevistas aplicadas 

aos profissionais e estudantes, está apresentada nos gráficos de 1 a 4, por dimensão e 

subdimensão avaliadas. Para os padrões aos quais os questionários aplicados não foram 

capazes de estabelecer uma relação direta, foi utilizada a classificação ‘não Se Aplica’ (nSA), 

o que ocorreu em 9 (12%) dos 73 padrões analisados. 

na análise da dimensão Unidade de Saúde da Família, foi observado que para a 

subdimensão Infraestrutura e Equipamentos esta adequação se dá fundamentalmente ao padrão 

“elementar” de qualidade, atingindo 100% neste nível composto por 8 padrões. Este aspecto 

revela que a USF não se encontra adequada a 16 outros padrões de qualidade que vão do 

nível “desenvolvimento” ao “avançado”, entre os 24 definidos (gráfico 1). Já a Subdimensão 

Insumos, Imunobiológicos e Medicamentos apresentou variação de 50 a 100% de adequação 

aos 16 padrões distribuídos entre os 5 níveis estabelecidos pelo AMQ (gráfico 2).

Para a dimensão Consolidação do Modelo de Atenção, a análise revela que 

na Subdimensão Organização do Trabalho em Saúde da Família, a USF apresentou 76% 

de adequação aos 17 padrões analisados (gráfico 3), enquanto que na Subdimensão 

Acolhimento, Humanização e Responsabilização, isto se deu em apenas 54,5% dos 11 

possíveis de serem avaliados neste estudo, embora 4 deles se encontrem entre os níveis de 

“consolidado” a “avançado” (gráfico 4).

O planejamento das ações desenvolvidas na USF pelos profissionais é 

condicionado por alguns fatores revelados na análise dos questionários aplicados. Para as duas 

equipes de saúde da família, 89,5% dos profissionais e 100% dos estudantes entrevistados 
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Gráfico 1 – Adequação da Unidade de Saúde da Família quanto à subdimensão 

Infraestrutura e Equipamentos (24 Padrões), Recife, 2010

Gráfico 2 – Adequação da Unidade de Saúde da Família quanto à subdimensão 

Insumos, Imunobiológicos e Medicamentos (16 Padrões), Recife, 2010
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Gráfico 3 – Adequação da Unidade de Saúde da Família quanto à subdimensão 

Consolidação do Trabalho em Saúde da Família (21 Padrões), Recife, 2010
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Gráfico 4 – Adequação da USF quanto à Acolhimento, Humanização e 

Responsabilização (12 Padrões), Recife, 2010
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referiram uso regular de um “cronograma de trabalho” e 75% dos profissionais consideraram 

que este é discutido com toda a equipe juntamente com outros instrumentos como o 

diagnóstico de área; sistema de informação da atenção básica – SIAB; sala de situação; 

monitoramento – realizado em conjunto com uma instituição de ensino parceira do município 

na co-gestão da USF; e o Sistema de Informação de Agravos de notificação – SInAn. 

Também, a maioria dos profissionais de nível superior, técnicos e Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) considerou como relevante a discussão dos casos clínicos e 

a organização e programação dos processos de trabalho realizadas nas reuniões de equipe. 

neste aspecto, 80% dos ACS relataram que utilizam nessas reuniões: cadastro familiar; mapa 

da comunidade; boletim diário da unidade; e informações das visitas domiciliares como 

suporte ao planejamento das ações. 

Aspecto relevante que deve ser considerado neste estudo, com vistas à 

compreensão dos fatores que podem influir em um adequado planejamento das atividades, 

é o envolvimento dos profissionais com a ESF como motivação para o trabalho, revelado 

pelos de nível superior com relação às características de “continuidade do trabalho” (50%) 

e de “interação com a comunidade” (50%); pelos de nível técnico dos quais 75% ressaltam 

a “realização do trabalho de maneira integrada com os outros profissionais” e; por 100% dos 

ACS que consideram a complementariedade entre as atividades dos integrantes da equipe.

Por outro lado, chama a atenção as afirmações dos profissionais entrevistados 

sobre a situação dos equipamentos da USF. Para 100% dos de nível técnico e superior e para 

90% dos ACS, “os equipamentos encontram-se em más condições e quando algum quebra, 

quase nunca dispõem de outro equipamento alternativo ou reserva”.

Outros aspectos classificados como positivos e negativos referidos se encontram 

sistematizados no Quadro 1.

Em relação à percepção dos alunos de graduação e dos residentes, todos 

os estudantes afirmaram que se sentem acolhidos pela equipe, como também percebem 

o acolhimento dos usuários. Os entrevistados convergiram também quanto ao nível de 

conhecimento de seus preceptores relacionados aos princípios e diretrizes da Estratégia 

Saúde da Família, considerado como adequado, e que a frequência e os horários são 

respeitados. Consideraram, também, que tais preceptores possuem grau bom (12,5%) e muito 

bom (87,5%) no conhecimento das habilidades e competências que os estudantes devem 

desenvolver na USF.

Quando questionados se essas atividades são planejadas pelos preceptores 

de acordo com cada período, 6 estudantes (75%) afirmaram que sim e que as mesmas são 
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Categoria Aspectos Positivos Aspectos Negativos

nível 
Superior

Privacidade no atendimento
discussão com os demais 
profissionais do cronograma

discussão de casos clínicos
Regularidade das visitas domiciliares
O acolhimento como rotina de 
trabalho 

Falta de materiais alternativos na quebra dos usuais
Infra-estrutura inadequada para atividade de promoção e 
educação para a população

Ausência de instrumento para monitoramento de entrada 
e saída dos materiais e insumos da USF

Ausência de instrumentos para que o usuário faça 
sugestões e críticas sobre seu trabalho

nível 
Técnico

Integração da equipe
gerenciamento dos insumos
discussão com os demais 
profissionais do cronograma

O acolhimento como rotina de 
trabalho

Falta de materiais alternativos na quebra dos usuais
Infra-estrutura inadequada para atividade de promoção e 
educação para a população

Pouca disponibilidade de materiais que são de grande uso 
(Álcool 70 e materiais de curativo)

Pouca integração junto ao ACS na identificação das 
famílias em situação de risco

Ações educativas pouco praticadas
Alta demanda

ACS

O planejamento e a avaliação 
das ações partilhados com outros 
profissionais

Participação efetiva do ACS na 
discussão e organização do processo 
de trabalho na USF

Equipamentos insuficientes para o atendimento
Pouca disponibilidade de materiais (caneta, lápis) para o 
ACS

Falta de material de proteção para fatores climáticos (capas 
de chuva, protetor solar)

Muitas famílias
Falta de compromisso de algumas mães
Falta de compreensão dos usuários
violência

Estudantes 
e Residentes

Ambiente adequado para o 
desenvolvimento das ações

Conhecimento adequado do 
preceptor quanto às diretrizes da ESF 
e às habilidades e competências a 
serem desenvolvidas pelos alunos

Boa preceptoria
Horário e frequência respeitados 
pela preceptoria

Oportunidade da prática de consulta 
e visita domiciliar durante o estágio

Contra-referência inadequada
Alta demanda para odontologia

Alguns estudantes não tiveram a oportunidade de praticar 
atividades de pré-consulta (aferir a pressão arterial, peso, 
vacinar) durante o estágio

Pouca oportunidade de praticar curativos durante o estágio

acompanhadas pelo preceptor. Em relação às atividades teóricas desenvolvidas na USF, como 

discussão clínica e leitura de artigo, 6 estudantes (75%) consideraram boa e muito boa. 

Em relação ao ambiente físico e insumos da USF, também 6 (75,0%) consideram 

que ambos estão adequados para o desenvolvimento de suas habilidades e competências. 

Quadro 1 – Aspectos negativos e positivos 
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durante o estágio comunitário, os relatos indicam que dos entrevistados, 7 (87,5%) já tiveram 

oportunidade de praticar consulta durante a visita domiciliar, 5 (62,5%) praticaram atividades 

como pré-consulta (aferir pressão e peso, vacinar) e educação em saúde. Por outro lado, 7 

estudantes (87,5%) não tiveram a oportunidade de praticar curativos. 

Quando perguntados sobre o grau de interesse em relação à Estratégia Saúde 

da Família, 5 estudantes (62,5%) consideraram como grande, 1 estudante (12,5%) possui 

pouco interesse e 2 estudantes (25,0%) declaram que apenas se empenham o suficiente para 

cumprir as atividades acadêmicas. Ainda, para 5 entrevistados (62,5%) é grande o grau de 

compromisso estabelecido entre a equipe de saúde e os usuários. 

DISCUSSÃO

Este estudo, realizado em uma USF com 10 anos de atuação, revela questões 

importantes no sentido dos níveis de qualidade atingidos em 4 aspectos concernentes 

à estrutura e ao processo de trabalho em que se encontram as equipes. Como visto nos 

resultados apresentados, é relevante destacar o número de não adequações a padrões dos 

níveis ‘elementar’ (E) e ‘desenvolvimento’ (d), mais coerentes para equipes com pouco tempo 

de implantação. Esse fato ocorreu para um padrão da subdimensão Organização do Trabalho 

em Saúde da Família e para dois padrões de cada uma das outras três subdimensões avaliadas. 

Estes se referem a insumos ou processos básicos que uma equipe de saúde da família 

minimamente implantada deve ter ou desenvolver.6

Ainda, a análise da ocorrência de adequação aos padrões mais esperados para 

USF com maior tempo de implantação, ou seja, aqueles caracterizados como “consolidado” 

(C), “bom” (B) e “avançado” (A), foi encontradas em apenas 14 (45%) dentre 31 padrões 

analisados.

destaque especial deve ser dado ao que se revela sobre os equipamentos da 

USF conforme informado pelos profissionais entrevistados. A imensa maioria faz referência 

à crítica situação dos mesmos, revelando uma clara fragilidade no suporte que as equipes 

recebem da gestão.

Por outro lado, a análise dos fatores que condicionam o planejamento local 

das ações pelas equipes de saúde revela um forte comprometimento dos profissionais com 

os princípios e diretrizes da ESF. Este aspecto é referido por alguns autores que consideram 

o exposto como de forte influência no resultado final das ações de saúde.11,12 Ainda, 

ressalta-se o uso de variados instrumentos de suporte ao planejamento das ações no nível 

local, o que pode sugerir uma busca pela superação das limitações na adoção exclusiva de 
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mecanismos informais de avaliação e acompanhamento referidas em estudo realizado por 

Canesqui e Spinelli.13

no que se refere à percepção dos alunos de graduação e residentes que 

cursaram estágios curriculares durante o período do estudo, percebe-se uma avaliação 

bastante positiva por parte dos mesmos. Isso nos leva a considerar que a estratégia de co-

gestão adotada entre a gestão municipal e uma instituição de ensino tem sido efetiva no 

sentido da formação de profissionais, que desde o início de sua graduação já desenvolvem 

atividades em contato direto com a população por intermédio dos serviços de atenção básica. 

É também importante relacionar os aspectos limitantes deste estudo, primeiramente 

quanto ao questionário utilizado, que não permitiu obter algumas informações que possibilitassem 

a confrontação de conformidade com a totalidade dos padrões das subdimensões avaliadas. Em 

outra direção, destaca-se a limitação do ponto de vista da generalização ou validade externa 

em virtude do caráter localizado da pesquisa. Entretanto, a aplicação de questionários semi-

estruturados ao conjunto de profissionais das equipes, não sendo utilizadas diretamente as 

questões dos instrumentos do AMQ, buscou captar a percepção sobre a conformidade aos 

padrões de forma indireta, evitando o viés de uma ação gerencial de planejamento interno.

Assim, conclui-se que uma avaliação participativa com enfoque na qualidade, 

refletindo sobre o estágio de desenvolvimento dos serviços oferecidos pela ESF, com o 

envolvimento de todos os profissionais que atuam na Unidade, como também dos estudantes, 

pode contribuir para o aprimoramento dos serviços.
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