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RESUMO

O Programa Saúde da Família - PSF é uma das estratégias

para a estruturação da rede de Atenção Básica à Saúde.

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul - SES/RS, a

partir de 2003, definiu o PSF como projeto prioritário, por

meio do Programa Saúde para Todos. Implantou o incentivo

financeiro estadual para as equipes de saúde da família, saúde

bucal e saúde indígena, repassando cerca de 10 milhões de

reais aos municípios. Fez parcerias com a Secretaria do

Trabalho e Assistência Social, a Federação dos Municípios

do Rio Grande do Sul, a Associação dos Secretários

Municipais de Saúde e o Centro de Saúde-Escola Murialdo.

PALAVRAS-CHAVE

Assistência à saúde, Programa Saúde da Família, equipe

de assistência ao paciente.

ABSTRACT

The Family Health Program  - PSF is one of the strategies to

structure the Basic Attention to Health. From 2003, the Rio

Grande do Sul State Health Department - SES/RS defined

the PSF as the priority project, through a program called

Programa Saúde para Todos  (Health for All Program). It

implemented the state financial incentive to the teams of family

health, mouth health, and Indian health, allocating about 10

million reais to the municipalities. It made partnerships with

the Work and Social Assistance Department, the Federation

of Rio Grande Sul State Municipalities, the Association of

Municipal Health Directors and the Murialdo School Health.
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A ESTRATÉGIA DE SAÚDE
DA FAMÍLIA NO RS

A ampliação do acesso da população aos ser-

viços de saúde passa pelo crescimento da rede de

assistência, principalmente de Atenção Básica, ca-

paz de resolver a maioria dos pro-

blemas de saúde apresentados pe-

las pessoas. O Programa Saúde da

Família - PSF é uma das principais

estratégias que pode ser adotada

para colaborar na implementação

deste direcionamento, pois deve ser

entendido, enquanto um agente pro-

vocador da reorganização das ações

e serviços no Sistema Municipal de

Saúde, implicando na articulação

entre as áreas de promoção e assis-

tência, rompendo, também, com a

dicotomia entre as ações de saúde

coletiva e atenção individual (BRA-

SIL, 1997; MENDES, 2002; STAR-

FIELD, 2002).

No cenário da organização

dos sistemas municipais de saúde

no Rio Grande do Sul, identificou-

se, em grande parte dos municípi-

os, até 2002, um modelo de aten-

ção inadequado, pouco resolutivo,

centrado na doença e com baixa

cobertura do PSF. Nesta lógica, o

Governo Estadual estabeleceu-o

como prioridade na área da saúde, definindo-o

como eixo estruturador para o desenvolvimen-

to de suas ações, por entender que representa

uma concepção de saúde centrada na promo-

ção da qualidade de vida, passando a denominá-

lo de Saúde para Todos.

GRÁFICO 1 –  EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PRO-
GRAMA SAÚDE PARA TODOS. RS, 2003

GRÁFICO 2 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NO SAÚDE DA
FAMÍLIA DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS. RS, 2003
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Para tanto, prevê, no quadriênio 2003/2006,

a ampliação e qualificação da Atenção Básica à

Saúde, aumentando a cobertura do PSF, antes

de 13%, para 55% da população do estado, atra-

vés da implantação de 1.600 equipes. Já as me-

tas para o primeiro ano de governo foram ple-

namente atingidas, representando um acrésci-

mo de 180 equipes, atingindo uma cobertura de

21,7% da população do RS.

Para ampliar este e outros avanços da Aten-

ção Básica, o Governo Estadual criou o incenti-

vo financeiro ao Programa Saúde da Família, in-

cluindo a saúde indígena, mediante o atingimen-

to de indicadores. Com essa estratégia, preten-

de-se, além do aumento de cobertura, o com-

promisso dos gestores municipais com a melhora

dos serviços de saúde.

Neste sentido, o emprego do Sistema de

Informações da Atenção Básica - SIAB constitui-

se em instrumento de  monitoramento e  avali-

ação dos resultados apresentados nos municípi-

os e facilitador  da organização de sistemas inte-

grados, regionalizados, apesar das restrições ao

seu uso. A Vigilância da Saúde ganha status, re-

presentando um elemento importante para o es-

tabelecimento de condições que favoreçam a

qualidade de vida dos gaúchos.

A COORDENAÇÃO ESTADUAL
DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Outra ação que deverá ter impacto na for-

mação de recursos humanos foi a abertura de

estágios na estrutura estadual do PSF, tanto na

Coordenação como nas Coordenadorias Regi-

onais, para os residentes da Residência Integra-

da em Saúde do Centro de Saúde-Escola Muri-

aldo, unidade gerenciada pela SES/RS. A apro-

ximação de profissionais de diferentes áreas de

conhecimento, como Enfermagem, Medicina,

Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço

Social, oriundos dessa Residência, enriquece as

discussões na equipe estadual, proporcionan-

do-lhes a experiência de planejamento, moni-

toramento e avaliação, além da perspectiva de

execução direta nos municípios.

Foi relevante, também, a iniciativa adota-

da pela Coordenação Estadual do PSF, buscan-

do o avanço nas discussões sobre os estrangu-

lamentos da estratégia saúde da família, apon-

tados pelos gestores municipais, e que se refe-

rem ao recrutamento e à forma de contrata-

ção dos profissionais.  No sentido de buscar

respostas a essas questões e consenso junto às

instâncias de fiscalização e de orientação aos

órgãos públicos, foi delineada, em conjunto com

a Federação dos Municípios do Rio Grande do

Sul - FAMURS e a Associação dos Secretários

Municipais de Saúde - ASSEDISA, uma propos-

ta para a questão complexa que se coloca em

relação ao vínculo profissional desses trabalha-

dores, através da criação de um Termo de Ajus-

te de Conduta.

Outra ação implementada no transcorrer

de 2003 foi a assinatura de um convênio com a

Secretaria do Trabalho e Assistência Social, que

busca, através do Sistema Nacional de Empre-

gos - SINE/RS, agilizar a contratação de profis-

sionais qualificados junto aos  gestores munici-

pais e facilitar o acesso dos trabalhadores ao

Programa. O SINE poderá contribuir no pro-

cesso de recrutamento e seleção de profissio-

nais para o PSF, de forma descentralizada e re-

gionalizada. Essa estratégia foi construída na

perspectiva de pensar a integralidade, a inter-

setorialidade, potencializando-se os recursos,

capacidade instalada, conhecimento e compe-

tências específicas.

Os processos administrativos foram aper-

feiçoados através da elaboração de instrumen-

tos que agilizassem a análise dos processos de

adesão ao programa e sistematizassem as su-

pervisões realizadas pelas regionais. Criou-se
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um instrumento com o objetivo de registrar

todas as atividades a serem realizadas pelas

Coordenações Regionais da Saúde da Família

de tal forma que consolidem mensalmente a

evolução das ações relacionadas ao Programa

Saúde Para Todos no Rio Grande do Sul.

INCENTIVO
FINANCEIRO ESTADUAL

Em junho de 2003, a SES propôs, à Comis-

são Gestora Bipartite, a criação do incentivo fi-

nanceiro estadual para os municípios com equi-

pes de Saúde da Família, como uma das estraté-

gias fundamentais para expansão do Programa no

RS. Assim, definiu-se que seriam repassados, para

cada equipe, R$ 2.000,00/mês (dois mil reais /mês)

e um acréscimo de incentivo no valor de R$

500,00/mês (quinhentos reais/mês), se o municí-

pio agregasse atenção à saúde bucal. As equipes

indígenas receberiam o dobro do valor, portanto

R$ 4.000,00/mês (quatro mil reais mês).

A continuidade do repasse desses recur-

sos financeiros está condicionada ao cumpri-

mento das seguintes metas pelas equipes: 90%

de cobertura vacinal em dia para as crianças

menores de um ano; 90% de cobertura do pré-

natal, no primeiro trimestre de gestação; 80%

de acompanhamento dos diabéticos e 80% de

acompanhamento hipertensos das áreas cober-

tas pelas equipes por 12 meses. Na avaliação

dos primeiros seis meses, 33% dos municípios

alcançaram os quatro indicadores, sendo, en-

tão, encaminhado um documento aos gestores

municipais e à sua Coordenadoria Regional, ex-

plicitando a situação.

A partir de monitoramento e avaliação do

PSF, verificou-se que, no período de janeiro a

junho de 2003, portanto, antes da implantação

do incentivo estadual, houve um acréscimo de

8% no número de equipes de Saúde da Família

e, após, de julho a novembro, um incremento

de 26,4%, o que ratificou a estratégia de ex-

pansão adotada. O mesmo movimento ocor-

reu com as equipes de saúde bucal, pois, até o

mês de junho de 2003, o aumento foi de 4,8%

e, após o incentivo, o número de equipes de

saúde bucal cresceu em 54,6%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A equipe da Coordenação Estadual do Pro-

grama Saúde Família realizou estes movimentos

com o intuito de dar suporte aos municípios que

propusessem uma mudança de seu modelo de

atenção, com forte atuação na Atenção Básica à

Saúde e, principalmente, na valorização dos pro-

fissionais que atuam nas equipes municipais. Res-

TABELA  1 –  EVOLUÇÃO DOS REPASSES FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS. RS, 2003

MODALIDADE Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$)

Equipes de Saúde da Família 1.028.000 1.048.000 1.064.000 1.092.000 1.112.000 1.180.000 1.180.000 7.704.000

Equipes Saúde Bucal 54.500 54.000 64.500 66.500 72.500 75.500 75.500 463.000

Equipes Indígenas 0 0 32.000 64.000 64.000 64.000 64.000 288.000

Equipes Saúde Bucal Indígena 0 0 2.500 6.000 6.000 6.000 6.000 26.500

Agentes Comunitários de Saúde 0 0 0 0 0 0 1.376.880 1.376.880

TOTAL 1.136.500 1.102.000 1.163.000 1.228.500 1.254.500 1.325.500 2.702.380 9.858.380
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salte-se a importância do Incentivo Financeiro

aos municípios, totalizando cerca de 10 milhões

de reais, de junho a dezembro de 2003.
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