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RESUMO
O	objetivo	do	presente	trabalho	é	relatar	uma	experiência	
vivenciada	na	Secretaria	Municipal	de	Saúde	de	Porto	Alegre	
junto	 às	 equipes	 de	 Saúde	 da	 Família	 no	 ano	 de	 2002,	 da	
utilização	 de	 uma	 metodologia	 participativa	 para	 definição	
das	competências,	 individuais	e	da	equipe	 (Núcleo	e	Cam-
po	de	Competências).	Competência	entendida	como	a	ca-
pacidade	de	assumir	 responsabilidades	através	dos	 saberes	
cognitivos,	das	habilidades	e	dos	desempenhos,	da	atitude	e	
da	possibilidade	de	transformação	de	cada	profissional	como	
um	trabalhador	social.	Espera-se	que,	com	o	envolvimento	
de	cada	trabalhador,	articulado	com	os	interesses	dos	usuá-
rios,	criem-se	espaços	de	pactuação,	definidos	e	redefinidos	
conforme	o	alcance	dos	acordos	realizados.	A	metodologia	
utilizada	compreendeu	sensibilização	junto	ao	colegiado	das	
gerências	distritais,	através	de	textos	de	apoio	com	os	pres-
supostos	do	Programa	Saúde	da	Família,	seguido	de	discus-
são,	com	cada	categoria	profissional,	do	que	seriam	conside-
rados	seus	“núcleos	e	campo	de	competência”.	A	discussão	
em	grupo	sistematizava	as	ações	que	eram	consenso	ou	as	
que	 demandavam	 discussão	 e	 encaminhamento	 posterior.	
Este	resultado	 foi	compilado	por	categoria	profissional.	Os	
resultados	 não	 serviram	 para	 “catalogar”	 ou	 “programar”	
as	 ações	 em	 saúde	 a	partir	 das	 necessidades	dos	 trabalha-
dores	ou	do	gestor,	mas	principalmente	para	uma	discussão	
profunda	do	modo	de	atenção	que	deve	ser	construído,	que	
incorpore	as	amplas	dimensões	das	condições	de	saúde,	in-
cluindo	a	forma	como	os	usuários	sentem	suas	necessidades	
em	saúde	e	por	serviços.
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ABSTRACT
The	present	article	aims	at	reporting	an	experience	carried	
out	 with	 the	 Family	 Health	 teams	 at	 Secretaria	 Municipal	
de	Saúde	 in	Porto	Alegre,	 in	2002,	 in	which	a	participative	
methodology	 was	 used	 to	 define	 both	 individual	 and	 team	
competences	(Nucleus	and	Field	of	Competences).	Compe-
tence	is	understood	as	the	capacity	of	taking	on	responsibili-
ties	 through	 cognitive	 knowledge,	 skills	 and	performances,	
attitudes	and	transformation	possibilities	of	each	professional	
as	a	 social	worker.	We	hope	 that,	with	 the	 involvement	of	
every	 worker,	 articulated	 with	 the	 users’	 interests,	 agree-
ment	areas	will	be	created,	defined	and	redefined,	according	
to	the	agreements	achieved.	The	methodology	includes	sen-
sitization	of	 the	members	of	district	managements	through	
supporting	 texts	 presenting	 the	 assumptions	 of	 the	 Family	
Health	Program,	followed	by	discussion	with	each	one	of	the	
professional	categories,	about	what	would	be	considered	as	
their	“nucleus	and	field	of	competence”.	The	group	discus-
sions	systematized	both	the	actions	that	were	agreed	upon	
and	 the	 ones	 that	 demanded	 discussion	 and	 further	 ascer-
tainment.	 This	 result	 was	 compiled	 for	 each	 professional	
category.	The	results	were	not	used	either	 to	“catalog”	or	
“program”	actions	in	the	health	field	from	the	needs	of	work-
ers	and	managers,	but	for	a	deep	discussion	about	the	kind	of	
attention	that	should	be	built,	involving	the	broad	dimensions	
of	health	conditions,	 including	the	way	users	perceive	their	
needs	in	terms	of	health	and	services.
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INTRODUÇÃO

A	 reorientação	 da	 prática	 da	 Atenção	
Primária	em	Saúde	depende,	essencialmente,	
da	articulação	dos	saberes	e	das	práticas	dos	
diferentes	profissionais	de	saúde	em	uma	no-
va	organização	do	trabalho.	O	propósito	da	
gestão	e	o	compromisso	dos	trabalhadores	
das	 equipes	 de	 Saúde	 da	 Família	 de	 Porto	
Alegre,	ambos	orientados	a	responder	às	ne-
cessidades	sociais	em	saúde,	oportunizaram	
oficinas	com	os	trabalhadores	do	Programa	
Saúde	da	Família,	cujo	objetivo	foi	estimular	
a	co-gestão	para	a	oferta	da	Atenção	Primá-
ria,	a	partir	das	discussões	e	definições	das	
competências.

OBJETIVO

O	 objetivo	 do	 presente	 trabalho	 é	 o	
relato	 da	 experiência	 vivenciada	 pelos	 tra-
balhadores	 através	 de	 uma	 metodologia	
participativa	 de	 consenso	 das	 ações	 de	
promoção,	prevenção,	cura	e	reabilitação	a	
partir	das	práticas	de	cada	categoria	profis-
sional,	definindo	as	competências,	individuais	
e	da	equipe	(Núcleo	e	Campo	de	Competên-
cias),	capazes	de	responder	às	necessidades	

de	 saúde	 da	 população,	 competência	 essa	
entendida	 como	 a	 capacidade	 de	 assumir	
responsabilidades	através	dos	saberes	cog-
nitivos,	das	habilidades	e	dos	desempenhos,	
da	atitude	e	da	possibilidade	de	transforma-
ção	de	cada	profissional	 como	 trabalhador	
social.	Espera-se	que,	com	o	envolvimento	
de	cada	 trabalhador	na	definição	do	que	é	
esperado	 dele	 pela	 Instituição,	 articulado	
com	 os	 interesses	 dos	 usuários,	 finalidade	
do	seu	trabalho,	se	possam	criar	espaços	de	
pactuação,	definidos	e	redefinidos	conforme	
o	alcance	dos	acordos	realizados.

METODOLOGIA

A	metodologia	utilizada	compreendeu,	
em	um	primeiro	momento,	a	sensibilização	
junto	 ao	 colegiado	 das	 gerências	 distritais,	
cuja	 formação	 é	 composta	 pelos	 coorde-
nadores	 de	 todas	 as	 unidades	 básicas	 do	
Município,	 através	 da	 leitura	 de	 textos	 de	
apoio	 com	 os	 pressupostos	 do	 Programa	
Saúde	da	Família.

Esses	textos,	nas	equipes	do	PSF,	tinham	
o	objetivo	de	suscitar	discussão,	coordenada	
pelo	gerente	das	unidades,	de	quanto	o	pro-
cesso	e	resultado	do	trabalho	se	aproxima-
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vam	ou	se	distanciavam	daqueles	princípios	
clássicos	de	um	serviço	de	Atenção	Primária	
em	Saúde	(STARFIELD,	1998).

O	segundo	momento	propôs	a	discus-
são,	com	cada	categoria	profissional	do	PSF,	
do	 que	 seria	 considerado	 seu	 “núcleo	 de	
competência,	 entendido	 como	 o	 conjunto	
de	saberes	e	de	responsabilidades	específi-
cos	a	cada	profissão	ou	especialidade	e,	por	
campo	de	competência,	ter-se-iam	saberes	
e	responsabilidades	comuns	ou	confluentes	
a	várias	profissões	ou	especialidades”	(CAM-
POS,	1994,	p.	248-249),	 coordenados	por	
duas	pessoas	da	Coordenação	do	PSF,	uma	
facilitadora	 da	 Universidade	 Federal,	 com	
vasta	 experiência	 em	 estudos	 interdiscipli-
nares	 para	 o	 desenvolvimento	 humano	 na	
saúde	e	uma	pessoa	 responsável	pela	 área	
de	desenvolvimento	de	Recursos	Humanos	
na	SMS.

Foram	 realizados	 quatro	 encontros	
com	 os	 Agentes	 Comunitários	 de	 Saúde	
-	 ACS,	 com	 a	 participação	 de	 142	 ACS	
(95,3%),	dois	 encontros	 com	os	 auxiliares	
de	enfermagem,	em	um	total	de	78	(100%),	
um	 encontro	 com	 enfermeiras(os),	 com	 a	
presença	de	33	(94,28%)	e	dois1	encontros	
com	 médicos(as),	 com	 a	 presença	 de	 38	
profissionais	(92,68%).

Através	 da	 análise	 individual,	 identifi-
cavam	 as	 ações	 que	 realizavam,	 e	 as	 que	
deveriam	 realizar,	 mas	 não	 consideravam	
suas	responsabilidades.	

A	 discussão	 em	 grupo	 sistematizava	
as	 ações	 que	 eram	 consenso	 ou	 as	 que	
demandavam	discussão	e	encaminhamento	
posterior.	Esse	resultado	foi	compilado,	por	
categoria	profissional,	e	debatido	em	plená-
ria	final	do	II	Seminário	do	Programa	Saúde	
da	Família	–	POA,	além,	é	claro,	de	servir	in-

Tabela 1 – Campo	de	Competência	dos	Profissionais	das	Equipes	do	PSF,	na	Atenção	à	Saúde	da	Gestante.	Ações	de	consenso	e	a	definir.	
Porto	Alegre,	2002.

Campo De Competências 
Saúde Da Gestante

Consenso Especificidades Situações Indefinidas

TERRITORIALIZAÇÃO

Cadastramento das famílias no processo de territorialização (implantação das equipes).
Diagnóstico da comunidade.
Definição de áreas, grupos e famílias de risco.
Planejamento das ações.
Avaliação das atividades. 

Não houve

MODO DE ATENÇÃO
Acolhimento
Vínculo
Controle Social

Desenho do acolhimento.
Sistemática de participação 
nos Conselhos Locais e 
Gestores. 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Necessidade de profissional administrativo. Enquanto não houver contratação, compartilhar 
essas ações entre cada categoria, com limite de carga horária semanal para cada uma delas.

Contratação de profissional 
administrativo para as 
unidades.

REGISTROS DAS ATIVIDADES EM 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

Não houve
Definir a forma do registro das 
ações no prontuário para os 
Auxiliares de Enfermagem.

1	 	Ocorreram	dois	encontros	exclusivamente	por	um	erro	na	condução	da	metodologia	proposta,	que,	por	ser	sua	estréia,	fez	com	que	a	discussão	se	
prolongasse	além	do	previsto,	exigindo	outro	encontro	para	finalizar	a	discussão.
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Tabela 2 – Núcleo	de	Competência	por	Categoria	Profissional,	na	Atenção	à	Saúde	da	Gestante.	Ações	de	Consenso	e	a	Definir.	Porto	
Alegre,	2002

Núcleo de Competências 
Saúde da 
Gestante

Consenso Especificidades Situação Indefinida

ACS

Realiza visitas domiciliares com vista à educação da gestante e de seus familiares, orien-
tando sobre os cuidados básicos de saúde e nutrição, com busca ativa de faltosos.
Identifica situações de risco e encaminha para diagnóstico e tratamento.
Realiza a captação precoce de gestante para a 1ª consulta e para consultas subseqüentes.
Acompanha registro no Cartão da Gestante (atenção para pré-natal de outros serviços).
Realiza visitas no período puerperal, acompanha o processo de aleitamento, orienta a 
mulher e seu companheiro sobre a necessidade de planejamento familiar.

Referência aos outros níveis de 
Atenção (fora do horário de 
atendimento da unidade).
SAMU, pequenos ferimentos (mor-
dida de cachorro, prego no pé).

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Orienta as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal e da amamentação.
Verifica o peso e a pressão arterial e anota os dados no Cartão da Gestante.
Fornece medicação mediante receita médica ou medicamentos padronizados para o 
Programa.
Aplica vacina antitetânica.
Realiza visita domiciliar de acordo com necessidade.

Rotinas no atendimento de urgên-
cia – necessidade de capacitação.

ENFERMEIRO(A)

Orienta as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, amamentação e 
vacinação. 
Referencia gestantes identificadas como de risco.
Realiza consulta de pré-natal.
Realiza a coleta de exame citopatológico.
Fornece o Cartão de Gestante devidamente atualizado a cada consulta.
Realiza visita domiciliar de acordo com necessidade.

Capacitação para urgência/emer-
gência.

MÉDICO(A)

Realiza consulta de pré-natal.
Solicita exames e orienta tratamento conforme o protocolo.
Identifica gestantes de risco e encaminha para referência.
Realiza a coleta de exame citopatológico.
Fornece o Cartão de Gestante devidamente atualizado a cada consulta.
Participa de grupos de gestantes e realiza visita domiciliar quando for necessário.
Atende as intercorrências e encaminha as gestantes quando necessário.

Urgência /Emergência: capaci-
tação, estrutura e segmento dos 
casos.

ternamente	à	SMS,	como	um	instrumento	de	

qualificação	da	ação	institucional	que	possibi-

litasse	o	cumprimento	das	ações	pactuadas.	

Como	exemplo,	apresentamos,	a	seguir,	um	

recorte	do	resultado,	por	grupo	humano,	no	

caso	Atenção	à	Saúde	da	Gestante,	em	que	

tentamos	sistematizar	núcleos	e	campos	de	

competência	no	que	diz	respeito	à	atenção	

prestada	a	esse	grupo	de	pessoas.

DISCUSSÃO	E	RESULTADOS	

Os	resultados	não	serviram	apenas	para	
“catalogar”	 ou	 “programar”	 as	 ações	 em	
saúde	a	partir	das	necessidades	dos	trabalha-
dores	ou	do	gestor,	mas	principalmente	para	
uma	discussão	profunda	do	modo	de	Atenção	
que	deve	ser	construído,	que	 incorpore	as	
amplas	dimensões	das	condições	de	saúde,	
incluindo	a	forma	como	os	usuários	sentem	
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suas	necessidades	em	relação	à	saúde	e	aos	
serviços.

É	claro	que	o	uso	de	uma	metodologia	
de	participação	que	permita	a	revelação	dos	
interesses	dos	sujeitos	e	que	possibilite	o	apa-
recimento	das	diferentes	relações	de	poder	
e	de	conhecimentos	evidencia	conflitos	que	
devem	 ser,	 no	 mínimo,	 explicitados.	 Essa	
metodologia	 tentou	 ampliar	 a	 capacidade	
dos	indivíduos	em	lidar	com	essas	relações	
de	 poder	 e	 saber	 enquanto	 realizam	 seu	
trabalho.	

A	metodologia	serviu	para	explicitar	mui-
tas	questões	e,	a	partir	da	discussão	suscitada,	
objetivando	o	consenso,	obviamente	com	o	
viés	 dos	 interesses	 da	 instituição,	 pode-se	
elaborar	melhor	as	competências	por	cate-
goria.	Isso	não	significa	a	mudança	prática	na	
atenção	à	população,	mas,	ao	menos,	esclare-
ce	o	que	é	esperado	de	cada	um.	Exemplos	
como	ACS,	abrindo	e	fechando	as	unidades,	
entregando	 as	 referências	 para	 consultas	
especializadas	à	população	em	geral,	médicos	
que	não	consideravam	sua	competência	rea-
lizar	pequenos	procedimentos	ambulatoriais,	
enfim,	inúmeras	situações	que	puderam	ser	
definidas	a	partir	dessa	metodologia.

Por	outro	lado,	apontou	prioridades	de	
capacitação	e	 infra-estrutura	à	SMS.	Ques-
tões	 importantes	 avançaram	 a	 partir	 do	 II	
Seminário	do	PSF,	como	a	 integração	com	
a	 rede,	 um	 modelo	 para	 o	 “acolhimento”,	
a	criação	de	protocolos	clínicos,	como	o	da	
urgência	e	emergência	e	afirmação	da	política	
de	desenvolvimento	de	Recursos	Humanos	
na	SMS,	em	que	os	eixos	das	relações	e	da	
organização	do	trabalho	em	equipes	perma-
neçam	sendo	priorizados	.	

É	 importante	 a	 observação	 de	 que	
determinadas	 ações	 em	 saúde	 não	 tinham	
consenso,	em	nenhuma	das	categorias,	para	
definir	suas	competências	(última	coluna	da	
Tabela	 2).	 Essa	 dificuldade	 de	 formulação	
evidenciou	 fortemente	 a	 necessidade	 da	
integralidade	da	atenção	e	da	ampliação	da	
rede	assistencial.

Portanto,	a	metodologia	proporcionou	o	
consenso	no	entendimento	de	competências	
e	isso	pôde	impulsionar	a	transformação	do	
processo	de	trabalho	nas	equipes.	As	situa-
ções	indefinidas	apontam	para	a	necessidade	
de	respostas	institucionais	que	reforcem	os	
objetivos	 propostos	 de	 transformação	 no	
sistema	público	de	saúde	do	país	a	partir	da	
atenção	básica.
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