
O IMPACTO DA ADOÇÃO DA ISONOMIA SALARIAL E
VALORIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

THE IMPACT OF THE ADOPTION OF THE SALARY ISONOMY AND
 VALORIZATION OF PROFESSIONAL FORMATION IN THE FAMILY

 HEALTH PROGRAM
Carlos André Aita Schmitz

Médico de Família e Comunidade, especializando do Curso
de Formação de Sanitaristas, médico do Programa Saúde da

Família da Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS.
Nara Rúbia Zardin

Cirurgiã-dentista, mestranda em Administração, especialista
em Saúde Pública e Saúde Mental Coletiva, professora da

Escola de Aperfeiçoamento Profissional da Associação Brasi-
leira de Odontologia-RS.

Benildes Maria Mazzorani
Enfermeira, mestre em Enfermagem, especialista em Meto-
dologia de Ensino e Assistência e em Enfermagem Médico-

cirúrgica, professora do Curso de Enfermagem da Faculdade
Santa Clara.

Fabiane Paz
Médica de Família e Comunidade, médica do Programa

Saúde da Família da Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS.
Adriane Fleig

Médica de Família e Comunidade, especialista em Medicina
do Trabalho, médica do Programa Saúde da Família da Pre-

feitura Municipal de Santa Maria-RS.
Adriana Viana Sobrosa

Acadêmica de enfermagem, Faculdade Santa Clara.
Joziane de Assunção Nobre

Acadêmica de Enfermagem, Faculdade Santa Clara.
Luiz Carlos Carneiro Pereira

Acadêmico de Enfermagem, Faculdade Santa Clara.

RESUMO

Este estudo descritivo-exploratório trata, sob o prisma do
Planejamento Estratégico Situacional (PES), do impacto da
adoção da Isonomia Salarial e Valorização da Formação Pro-
fissional (IS&VP), quando da implantação do Programa Saú-
de da Família (PSF), no ano de 2004, no município de Santa
Maria, Rio Grande do Sul. Através de análise documental,
são demonstrados todos os passos e estratégias utilizados
pelos atores envolvidos no processo e o impacto da IS&VP
na variedade e densidade profissional do local. O estudo
mostra que, após 16 meses da implantação do PSF com
IS&VP, o número de profissionais com Residência em Me-
dicina de Família e Comunidade e Residência Integrada em
Saúde, que se mantinha em três, há 10 anos, salta para nove
dentro do PSF e 15, considerando todo o município e que,
dos 37 profissionais, lotados em 16 equipes, 28 possuem
residência ou especialização em saúde coletiva, sendo apon-
tada uma quebra de regra de mercado, pois 18 profissio-
nais, entre enfermeiros e cirurgiões-dentistas, recebem
vencimentos superiores aos de seis médicos. Segundo as
bases do PES, é formulada uma análise de cenários com o
intuito de orientar futuras discussões em torno do tema
IS&VP, bem como sua avaliação.

PALAVRAS-CHAVE
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ABSTRACT

This exploratory descriptive study approaches, under the
prism of Strategic Situational Planning (PES), the impact of
the adoption of the Salary Isonomy and Valorization of Pro-
fessional Formation (IS&VP), on the occasion of the implan-
tation of the Family Health Program - PSF, in the year of
2004, in the municipality of Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Through documental analysis, the study demonstrates all
the steps and strategies used by the actors involved in the
process and the impact of IS&VP on the professional variety
and density at the location. The study shows that after 16
months of the implantation of the PSF with IS&VP, the num-
ber of professionals with Residence in Family and Commu-
nity Medicine and Integrated Residence in Health, which
remained at three for 10 years, jumped to nine within the
PSF and to 15, considering the whole municipality, and that of
the 37 professionals, allocated in 16 teams, 28 have resi-
dence or specialization in collective health, and a breach of a
market rule appears, as 18 professionals, among nurses and
surgeon-dentists, are paid higher wages than six physicians.
According to the bases of the PES, an analysis of scenarios is
formulated with the intent to guide future discussions on the
subject IS&VP, as well as its evaluation.
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INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2003, uma Comissão
Multiprofissional (CM) oriunda de um curso de
formação de preceptores (SCHMITZ et al.,
2004), usando o método do Planejamento Es-
tratégico Situacional (PES) (MATUS, 1994),
influenciou fortemente a adoção da Isonomia
Salarial e Valorização da Formação Profissional
(IS&VP) no Programa Saúde da Família (PSF)
do município de Santa Maria, RS.

Passados 16 meses da implantação do PSF,
fez-se uma descrição dos eventos da época e
uma proposta de avaliação do impacto da
IS&VP.

OBJETIVO

Descrever o processo de implantação da
isonomia salarial e valorização profissional sob o
prisma do PES.

METODOLOGIA

Delineamento do estudo: Estudo descri-
tivo exploratório.

Segundo critérios de pesquisa documen-
tal, referidos por Lakatos e Marconi (2001)
foram resgatados os seguintes documentos:
Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde
da Família (PROESF) (SANTA MARIA, 2003f);
atas do Conselho Municipal de Saúde (CMS)

(SANTA MARIA, 2003b, 2003c, 2003d,
2003e); proposta da CM (COMISSÃO MUL-
TIPROFISSIONAL, 2003); Lei Municipal 4721/
03 (SANTA MARIA, 2003a).

Destes documentos foram extraídos os
fragmentos que contextualizaram a implanta-
ção da IS&VP e os embates políticos ocorri-
dos na época.

Através das listas de classificados dos três
processos seletivos do PSF (jan./04, jul./04 e
fev./05) e do atual quadro funcional, forneci-
dos pelo Setor de Recursos Humanos da Se-
cretaria Municipal de Saúde (SMS), foram mon-
tadas três tabelas demonstrativas da evolução
do quadro de recursos humanos no decorrer
da implantação do PSF.

A discussão dos resultados é feita à luz do
PES, que, na época, foi utilizado como estraté-
gia de ação.

RESULTADOS

Extratos documentais
Os extratos documentais serão apresen-

tados em ordem cronológica com o seguinte
formato:

n) <órgão de origem> / <documento> /
<data ouperíodo> / <descrição de con-
texto>
<extrato>.

1) SMS / PROESF (SANTA MARIA, 2003f) /
Agosto de 2003 / Primeira menção à IS&VP
(valores brutos).
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[...] Previsão de remuneração:

- Profissionais de nível superior: Médico, En-
fermeiro, Odontólogo;
Remuneração Bruta: R$ 2.500,00.

Esta poderá ser acrescida de 20% para os ti-
tulados em Cursos reconhecidos de Especiali-
zação em Saúde Pública, Coletiva e ou Saúde
da Família (360 h, no mínimo); e/ou 40% para
os titulados em Cursos de Residência Integra-
da em Saúde Coletiva e/ou similar. Estes pro-
fissionais poderão atingir uma remuneração
bruta de até R$ 3.500,00

2) CMS / Ata da reunião ordinária (SANTA MA-
RIA, 2003e) / vinte e um de agosto de dois
mil e três / Aprovação do PROESF, incluin-
do a IS&VP.

(...) RESOLVE: aprovar o Projeto de Expansão e
Consolidação da Saúde da Família/PROESF (...)

3) CMS/ Ata da reunião ordinária (SANTA MA-
RIA, 2003c) / quatro de setembro de dois
mil e três / Aprovação do Curso de Pre-
ceptores.

[...] Curso de Educação em Saúde Pública –
Inicialmente, o Dr. Carlos André Aita Schmitz,
Médico de Família, apresentou o curso, tendo
como objetivo formar equipes multiprofissio-
nais [...] com a finalidade de implantar uma re-
sidência acadêmica integrada em saúde coleti-
va [...] A plenária do CMS aprovou por unani-
midade [...] RESOLVE: aprovar a realização
do Curso de Educação em Saúde Pública, vol-
tado para a formação de Preceptores [...]

4) Conselho Municipal de Saúde / Ata da reu-
nião ordinária (SANTA MARIA, 2003d) / seis
de novembro de dois mil e três / Choque
entre o Executivo Municipal (EM) e o CMS.

[...] o Executivo Municipal alega que, havendo
a isonomia entre os cargos de nível superior, o
valor da folha de pagamento ficaria muito ele-

vado, o que causou grande discussão na plená-
ria; e esta RATIFICOU sua posição [...] RESOL-
VE: aprovar a manutenção do projeto original
de Expansão e Consolidação da Saúde da Fa-
míla/PROESF [...], mantendo a isonomia sala-
rial entre os profissionais de nível superior.

5) CM / Proposta de isonomia (COMISSÃO
MULTIPROFISSIONAL..., 2003) / 3 de
dezembro de 2003: Comparação da pro-
posta do EM com a proposta da CM, apre-
sentação de valores salariais mais atrativos
e argumentação (valores brutos).

[...]A proposta que atualmente tramita nos ór-
gãos competentes está formatada com salári-
os básicos diferenciados para médicos e en-
fermeiros, contando com acréscimos não cu-
mulativos de 20% e 50%, respectivamente
para Especialização em Saúde da Família/Saú-
de Pública e Residência em Medicina de Famí-
lia e Comunidade/Residência Integrada em Saú-
de Coletiva.

Médicos:
Básico: R$ 3.000,00
20% para especialização: R$ 600,00

R$ 3.600,00 *
50% para residência: R$ 1.500,00

R$ 4.500,00 *
* Valor básico com o acréscimo.

Enfermeiros e outros profissionais de nível
superior:

Básico: R$ 2.000,00
- R$ 1.000,00 **

20% para
especialização: R$ 400,00

R$ 2.400,00 *
- R$ 1.200,00 **

50% para residência: R$ 1.000,00
R$ 3.000,00 *
- R$ 1.500,00 **

* Valor básico com o acréscimo.

** Diferença em relação ao salário dos médicos.

Segundo o entendimento desta comissão e ba-
seado nos argumentos que serão tecidos na
seqüência, o desenho ideal da proposta de
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vencimentos deve ser isonômico, contando
com acréscimos não cumulativos de 34% e
67%, respectivamente, para Especialização em
Saúde da Família/Saúde Pública e Residência
em Medicina de Família e Comunidade/Resi-
dência Integrada em Saúde Coletiva, confor-
me esquema abaixo:

Básico: R$ 3.000,00 *
34% para
especialização: R$ 1.020,00

R$ 4.020,00 **
67% para
residência: R$ 2.010,00

R$ 5.010,00 **
* Para todos os profissionais de nível su-
perior
** Valor básico com o acréscimo.

Serão apresentados argumentos de base
política, filosófica e financeira.

Base política:

•Inovação política [...]
• Risco político [...]
• Consenso municipal: uma proposta

isonômica, defendida pelo poder execu-
tivo, pelo Conselho Municipal de Saúde
e por grupos multidisciplinares de tra-
balhadores em saúde evita desgastes po-
líticos desnecessários e garante a
governabilidade [...]
Base filosófica:

• Comprometimento: vencimentos con-
dignos, vinculados à formação profissi-
onal, permitem um trabalho transparen-
te, com cumprimento de horário, de
atividades e de responsabilidades;

• Espírito de equipe [...] Todos (médicos,
enfermeiros, odontólogos, etc.) são pro-
fissionais de nível superior e totalmente
capacitados dentro de suas áreas pro-
fissionais. O comprometimento está
muito menos vinculado ao valor do salá-
rio do que à não diferenciação salarial.[...];

• Alteração de modelo de atenção [...];
• Estímulo à formação profissional, seleção

de perfil e chamamento profissional: [...]
valorização salarial por níveis crescentes de
formação profissional [...] atrairá profissio-
nais altamente especializados, de várias áre-
as, de um centro formador que é referên-
cia nacional há quase três décadas (Porto
Alegre), e d) fortalecerá as iniciativas locais
em andamento, que possibilitarão ao muni-
cípio de Santa Maria tornar-se um centro
regional de formação de recursos huma-
nos para o SUS (Sistema Único de Saúde);
Base financeira:

• Manutenção do atrativo salarial: [...] teto
salarial de R $ 5.000,00 [...]

• Relação custo/benefício: [...]
Impacto financeiro: [...]

6) CMS / Ata da reunião ordinária (SANTA MA-
RIA, 2003b) / quatro de dezembro de dois
mil e três: Conciliação entre o EM e o CMS.

[...] O Sr. Prefeito recebeu os profissionais de
saúde [...] ficou sensibilizado com a solicitação
e determinou a retirada do Projeto do PSF da
Câmara Municipal de Vereadores, para retifi-
car, colocando a isonomia.

7) CV / Lei Municipal nº 4721/03 (SANTA
MARIA, 2003a) / 17-12-2003 / Consenso
entre os poderes. Note-se que, do lança-
mento da proposta da CM até a aprovação
da lei, transcorreram-se apenas 14 dias.

[...] Prefeito Municipal [...] FAÇO SABER [...]
que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu
sanciono e promulgo [...]

Art. 4º. Para ingresso e permanência no
Programa de Saúde da Família, será exi-
gido aos profissionais de nível superior
curso de especialização e/ou residência
nas áreas de Saúde da Família, Saúde
Pública ou Saúde Coletiva.

Parágrafo único – Na ausência de profis-
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sionais com estes requisitos completos,
poderão ser admitidos outros, com ex-
periência mínima comprovada de 02
anos em serviços públicos de atenção
básica, desde que apresentem com-
provação de matrícula em até 90 dias, a
contar da data do ingresso no progra-
ma, bem como comprovação de fre-
qüência regular, em curso de especiali-
zação nas áreas de Saúde da Família, Saú-
de Pública e/ou Saúde Coletiva.

Art. 7º. A remuneração básica (...) será a seguinte:

- Médico..................... R$ 3.000,00
- Enfermeiro............... R$ 3.000,00
- Odontólogo.............. R$ 3.000,00 (...)

Art. 9º. Todos os profissionais lotados no pro-
grama receberão gratificação especial, des-
de que preencham os requisitos abaixo:

34% (...) para os que tiverem curso superior, com
titulação em curso de especialização em Saúde Públi-
ca, Saúde Coletiva ou Saúde Familiar, com carga horá-
ria igual ou superior a 360 horas;
67% (...) para os que tiverem curso superior, portado-
res de residência integrada em Saúde Coletiva, resi-
dência em Medicina de Família e Comunidade e Resi-
dência em Medicina Geral Comunitária, com carga
horária igual ou superior a 2.800 horas anuais. (...)

TABELAS FUNCIONAIS

Fonte: Setor de Recursos Humanos – SMS.

* Neste primeiro processo, não estavam
previstas as Equipes de Saúde Bucal.

** A maioria dos profissionais aprovados
nesta seleção ainda aguarda chamada. Quatro
deles são residentes de terceiro ano do Cen-
tro de Saúde-Escola Murialdo e especializan-

dos do Curso de Formação de Sanitaristas da
Escola de Saúde Pública/RS.

Fonte: Setor de Recursos Humanos – SMS.

Fonte: Setor de Recursos Humanos – SMS.

DISCUSSÃO

A trajetória
Ao discutirmos a adoção da IS&VP no PSF

de Santa Maria, é importante ressaltar que o
grupo de colaboradores que pensou o PSF lo-
cal o tinha, além de ferramenta de reestrutu-
ração do sistema, como um meio para se atin-
gir a implantação de uma Residência Integrada
em Saúde (RIS).

Conforme se constata no extrato 1, o
marco inicial da IS&VP é lançado pelos técni-
cos da SMS na redação do PROESF local, que
é aprovado, no seu conjunto, pelo CMS em
agosto de 2003 (extrato 2). Tudo indica que,
neste primeiro momento, a IS&VP passou des-
percebida e sem maiores discussões.

Após várias resistências políticas, é inicia-
do, em setembro de 2003 (extrato 3), o I
Curso de Educação em Saúde Pública Voltado
para a (De)Formação de Preceptores (SCHMITZ
et al., 2004). Este curso, de caráter interinsti-
tucional e multiprofissional, já vinha sendo ide-

aerÁ *4002/naJ 4002/luJ **5002/veF

anicideM 9 6 11

megamrefnE 44 61 601

aigolotnodO 0 6 73

Tabela 1 - Quantidade de profissionais por área de atua-
ção, classificados nos três processos seletivos do PSF

Tabela 2 - Perfil profissional do PSF em julho de 2005,
considerando graduação, especialização em Saúde Coleti-
va e Residência Integrada em Saúde ou Residência em
Medicina de Família e Comunidade.

aerÁ oãçaudarG oãçazilaicepsE aicnêdiseR siatoT

anicideM 6 5 5 61

megamrefnE 2 11 3 61

aigolotnodO 1 3 1 5

siatoT 9 91 9 73

Tabela 3 - Evasões até julho de 2005, considerando gra-
duação, especialização em Saúde Coletiva e Residência
Integrada em Saúde ou Residência em Medicina de Famí-
lia e Comunidade.

aerÁ oãçaudarG oãçazilaicepsE aicnêdiseR siatoT

anicideM 2 2 2 6

megamrefnE 0 1 0 1

aigolotnodO 0 1 0 1
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alizado desde o início de 2003 e reuniu 30 pro-
fissionais de 14 áreas e de quatro instituições
de Santa Maria, aumentando e sedimentando o
grupo de colaboradores.

O curso objetivou o início da formação de
grupos multiprofissionais capazes de atuar na
reformulação do modelo local de atenção à saú-
de e no projeto e na implantação de uma RIS.

Neste ponto, é importante citarmos a te-
oria da produção social da saúde (MATUS,
1994) que enxerga a ação em saúde como um
jogo (ou sistema) regido por regras (genoes-
truturas), que foram definidas em outros jo-
gos e são de difícil mutabilidade. Os atores
deste jogo apresentam acumulações positivas
ou negativas (fenoestruturas), que represen-
tam suas potencialidades ou capacidades para
a produção de jogadas. As jogadas ou fluxos
(fenoproduções) são ações ou movimentos
que irão influir nas fenoestruturas ou até mes-
mo nas genoestruturas.

Dentro desta ótica, a reestruturação de
um modelo de atenção em saúde é, pois, uma
forte mudança genoestrutural que requer acu-
mulações (e distribuição) de poder para ou-
tros atores que não os habitualmente fortale-
cidos por um modelo hegemônico.

Em novembro de 2003, durante a execu-
ção do curso, como resposta à primeira joga-
da, o modelo hegemônico automaticamente
responde na forma de resistência, como pode
ser visto no extrato 4.

O EM, assessorado por profissionais de
saúde (entre eles enfermeiros), assume que os
médicos do PSF devem (como definido pelo
mercado) ganhar mais que os demais profissi-
onais de nível superior, entrando em choque
com uma deliberação do CMS (principal nó
crítico) e criando o risco de adiamento sine die
da implantação do PSF.

É neste ponto que alguns profissionais do
acima citado curso, não por acaso, encerrando
o módulo de PES, decidem intervir criando uma

1 Contrariando as prerrogativas do PES, os atores aqui são personificados em suas instituições no intuito de preservar sua privacidade.

CM, pois enxergavam o PSF como um caminho
para a RIS. A partir deste ponto da narrativa,
pode-se contar o tempo em dias.

A CM é formada em um sábado, dia 29 de
novembro de 2003, e tem sua primeira reu-
nião no domingo (30/11/03), fazendo parte
dela três dos quatro médicos de família da ci-
dade, bem como um clínico geral, duas enfer-
meiras e um cirurgião-dentista. O grupo en-
tendeu a adoção da IS&VP como uma feno-
produção (geração de um fato) capaz de pro-
duzir não apenas distribuição de poder como
de atrair profissionais dos centros formado-
res de saúde pública de Porto Alegre, gerando
uma massa crítica local em direção às mudan-
ças desejadas. Além disto, a IS&VP destacaria
Santa Maria de forma diferenciada, não só po-
liticamente, como tecnicamente, num contex-
to de inovação e mudança solicitado pela agen-
da contemporânea do SUS.

Estando o problema delimitado e descrito,
levando-se em conta o cenário de proximidade
de uma campanha eleitoral, fez-se o levantamen-
to e a análise dos principais atores envolvidos1  e
de suas inclinações perante o fato em questão:
Secretaria de Município da Saúde - SMS (pró-
IS&VP), EM (não isonômico), CMS (pró-
IS&VP) e CV (indefinida). Ficou também defi-
nida a estratégia de ação e o plano geral de
argumentação.

Na segunda-feira (1º/12/03), de posse dos
primeiros argumentos, a CM tem acesso à SMS,
que entra em contato telefônico com o EM. A
notícia de que quatro médicos estavam advo-
gando pela IS&VP sensibiliza o EM, que sus-
pende temporariamente o envio de uma pro-
posta não isonômica ao CMS (o que configura-
ria um embate).

Na terça-feira (2/12/03), a SMS libera seus
técnicos para, junto com a CM, calcular uma
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nova proposta que seja isonômica, valorize a
formação profissional e tenha valor de merca-
do (extrato 5).

Mesmo com toda a sensibilização, na quar-
ta-feira (3/12/03) a SMS dirige-se em audiên-
cia ao EM, levando duas propostas para serem
apreciadas: a proposta isonômica da CM e uma
proposta alternativa, não isonômica (extrato
5) A CM assume um plano de contingência e
consegue participar, na última hora, da audiên-
cia, garantindo a aprovação da proposta iso-
nômica pelo EM.

A nova proposta é imediatamente submeti-
da ao CMS, que a aprova em reunião preliminar e
a remete para plenária na quinta-feira (04/12/03),
onde também é aprovada (extrato 6), passando
o EM à redação da lei a ser enviada a CV.

O próximo passo foi o contato com a
Comissão de Saúde (CS) da CV, no dia 9/12/
03, terça-feira, adotando-se o mesmo proce-
dimento dos passos anteriores, com a presen-
ça completa da CM, fazendo a leitura e a defe-
sa da proposta. A CS opta por defender a pro-
posta e esta é encaminhada para a primeira
avaliação em plenário em 11/12/03 (quinta-fei-
ra), novamente com a defesa da CM, sendo
aprovada por unanimidade.

A segunda avaliação e a aprovação ocorrem
na terça-feira, dia 16/12/03, com a redação final
da lei datada no dia seguinte (extrato 7).

Portanto, a partir do lançamento oficial da
proposta em 3/12/03, até a promulgação da
lei, em 17/12/03, passaram-se céleres 14 dias,
o que aponta para um forte interesse de todos
os atores envolvidos.

Os fatos seguintes
O trabalho da CM permitiu a criação de

um consenso municipal que uniu SMS, EM, CMS

2 O principal erro estratégico da CPI do PSF foi tentar atingir o EM, derrubando o PSF sem considerar todos os outros atores envolvidos, quer sejam os profissionais de saúde ou

os líderes comunitários das áreas que já estavam sendo beneficiadas pelo PSF.

e CV, fato de ocorrência rara no município.
Isto foi alcançado graças à forma clara de apre-
sentação da proposta, com bases filosóficas,
políticas e financeiras bem definidas (extrato
5). O fato de, na época, o PSF, apesar da pro-
ximidade de um ano eleitoral, ainda não ser visto
como uma ferramenta política para a re-elei-
ção do EM também colaborou, pois todos os
segmentos ainda enxergavam possibilidades de
contabilização política.

Percebendo a força política do PSF, o EM
afasta o grupo técnico, de características apar-
tidárias, do foco das decisões em favor de um
grupo partidário fechado. Este novo grupo
passa a trabalhar a implantação do PSF em fun-
ção das eleições de 2004.

O primeiro processo seletivo acontece em
janeiro de 2004, fazendo com que vários inte-
grantes do grupo técnico afastado assumam
posições de trabalho na ponta, numa tentativa
de fortalecer o PSF e manter viável a possibili-
dade de implantação da RIS.

O processo contou com avaliação curri-
cular, onde a formação profissional e o tempo
de experiência específicos em saúde pública
foram privilegiados e, com a realização de uma
entrevista coletiva, simulando uma situação de
Atenção Primária em Saúde - APS com o fim
de avaliação do perfil profissional.

A banca de avaliação contou com a presen-
ça de representantes da SMS, do CMS e da CV.

Após a implantação das primeiras nove
equipes, os políticos de oposição também per-
cebem a força política do PSF e, apesar de te-
rem participado da banca de seleção, instau-
ram a CPI do PSF, com o objetivo de impugnar
o processo com a justificativa de que haveri-
am irregularidades na seleção. Após várias in-
vestigações e depoimentos, a CPI perde cré-
dito, sob forte pressão popular2, por afirmar
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em seu relatório final que restavam dúvidas
quanto à regularidade do processo seletivo, sem
apresentar maiores evidências, ou seja, o mes-
mo que havia sido utilizado como justificativa
para a implantação da CPI.

O IMPACTO NO PERFIL PROFISSIO-
NAL DO PSF

Após farta produção técnica e articulação
política do grupo apartidário, a RIS encontra-
va-se em vias de implantação em fevereiro de
2005, quando o EM retirou todo o apoio ao
projeto, invibializando-o, apesar dos esforços
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
e do Ministério da Saúde (MS).

A adoção da IS&VP estava atrelada à im-
plantação da RIS, principalmente no que diz
respeito à manutenção do quadro médico,
posto que um médico sem residência poderia
iniciar ganhando um salário básico (valores bru-
tos) de R$ 3.000,00, passar no processo sele-
tivo da RIS e, ao invés de receber uma bolsa
de R$ 1.500,00, continuar com seu salário bá-
sico, para, após dois anos de formação em seu
próprio local de trabalho, passar a receber R$
5.000,00.

Este mecanismo possibilitaria o aprovei-
tamento dos profissionais da rede local, ins-
trumentalizando-os para o novo modelo de
atenção em saúde.

A tabela 1 mostra a baixa procura de pro-
fissionais médicos em relação aos outros pro-
fissionais, o que ocorreu também em função
da exigência do edital de seleção em relação à
formação profissional e/ou ao tempo mínimo
de serviço em saúde pública (2 anos).

Por outro lado, podemos ver, na tabela 2,
que o número de egressos de programas de
residência em saúde coletiva, que estava esta-
bilizado em três, há dez anos, sobe para nove
apenas dentro do PSF e para 15, consideran-

do todo o município. Este salto ocorre exata-
mente após a adoção da IS&VP, sendo impor-
tante considerar que estão em fase de espera,
dentro do último processo seletivo, mais qua-
tro ex-residentes, todos, também, com titula-
ção de Sanitaristas, podendo-se atingir um to-
tal de 19 profissionais especialmente qualifica-
dos para a APS.

A mesma tabela nos mostra outro aspec-
to positivo, reflexo da Lei Municipal 4.721/03:
são 28 profissionais com pós-graduação em
saúde coletiva, contra nove profissionais ape-
nas graduados ou com outra pós-graduação.

Esta tabela também aponta para uma que-
bra de paradigma de mercado (genoestrutu-
ra), pois existem vários enfermeiros e cirurgi-
ões-dentistas (num total de 18) com salários
superiores aos de alguns médicos (seis).

Estes últimos, por sua vez, não dispõe mais
da perspectiva da RIS para equilibrar estas di-
ferenças, o que talvez explique a predominân-
cia de evasões na área médica, conforme ex-
plicitado na tabela 3, mesmo de médicos com
residência, pois estes últimos também perde-
ram a perspectiva de atuarem como precep-
tores da RIS.

Como aspecto negativo da celeridade de
formulação e da implantação da lei, é impor-
tante considerar que esta declara (extrato 7)
que especializações de 360 horas tem o mes-
mo valor que a metade de uma residência de
5.800 horas.

ANÁLISE DE CENÁRIOS

Matus (1994) orienta a construção de ce-
nários a partir de possibilidades futuras. No
caso da IS&VP, podemos vislumbrar pelo me-
nos três situações: uma favorável ou otimista,
uma central ou neutra e uma desfavorável ou
pessimista, conforme demonstrado na quadro
1 e discutido na seqüência.
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Quadro 1 - Análise de cenários

Cenário de tendência desfavorável:

Apesar de não poder ser abandonada de
todo, a implantação de uma RIS não pode mais
ser vislumbrada em curto prazo. A perda deste
elemento de sustentação da IS&VP, somada à
possibilidade de maiores evasões e à pressão de
grupos médicos, pode levar, num primeiro mo-
mento, à quebra da Valorização Profissional (VP).

Por exemplo, a instituição de uma taxa de
acréscimo salarial que contemplasse pediatras,
ginecologistas, médicos do trabalho ou médi-
cos com outras especializações, com a justifi-
cativa de incentivar sua permanência no PSF,
quebraria, num primeiro momento, o princí-
pio da VP em saúde coletiva.

Mesmo a definição de um “número mági-
co” intermediário, menor que 67%, previsto
para profissionais com residência em saúde
coletiva e maior que 34%, previsto para pro-
fissionais com especialização em saúde coleti-
va (por exemplo, 40-50%), além de quebrar a
VP, feriria também o princípio da Isonomia Sa-
larial (IS), posto que esta nova modalidade de
acréscimo favoreceria apenas os médicos.

Por um lado, o gestor teria a compensação
imediatista de absorver funcionários que não
onerariam tanto a folha de pagamento, mas, por
outro lado, Santa Maria estaria perdendo o ca-
ráter de inovação na administração de seu siste-
ma de saúde, conformando-se a um modelo
hegemônico, deixando de ser atraente para pro-
fissionais especialmente formados e deixando
de incentivar esta mesma formação nos profis-
sionais já pertencentes aos seus quadros.

Numa progressão gradativa e mais pessi-
mista, poderíamos vislumbrar a completa assi-
milação e institucionalização do PSF ao mode-
lo hegemônico, desconstituindo sua função de

elemento reestruturante.

Cenário de tendência central:

Apesar do município não ter condições,
em curto prazo, de oferecer educação per-
manente em níveis ideais, a manutenção inercial
da IS&VP poderá vir a ocorrer.

Neste cenário, o incremento de profissi-
onais com formação específica continuaria de-
pendendo de centros externos, mantendo uma
baixa, mas progressiva, procura de profissio-
nais médicos pelas vagas.

É um cenário viável, considerando que,
atualmente, a maioria dos municípios está re-
negociando o PROESF, em função da dificulda-
de na consecução das metas estabelecidas,
principalmente no que diz respeito à implanta-
ção de novas equipes.

Cenário de tendência favorável:

Entendendo a IS&VP como uma importan-
te conquista política, profissional e social, a cons-
trução de um cenário que inclua a sua manuten-
ção e a instauração da educação permanente,
levando a um sistema de alta qualidade, passa,
necessariamente, pela avaliação da IS&VP.

Uma possível proposta de avaliação, com
indicadores capazes de validar as vantagens e
as desvantagens da IS&VP, poderia ser basea-
da, minimamente, nos critérios que balizaram
a sua adoção (extrato 5):

Indicadores políticos que apontem em direção à
governabilidade:

- Inovação política
- Risco político
- Consenso municipal

Indicadores filosóficos que apontem na direção
da reestruturação do modelo de atenção à saú-
de (aprimorando-o):
- Comprometimento e espírito de equipe
- Estímulo à formação profissional
- Seleção de perfil e chamamento profissional
- Indicadores financeiros que qualifiquem a

proposta como auto-portante:

sieváiraV
oiráneC
levárovaf

oiráneC
ortuen

oiráneC
levárovafsed

anicideM 2 2 2

megamrefnE 0 1 0

aigolotnodO 0 1 0
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- Manutenção do atrativo salarial
- Relação custo/benefício
- Impacto financeiro

Seria também importante a apreensão da
experiência e das impressões dos profissionais
que estão trabalhando sob o regime da IS&VP,
dentro da ótica e do escopo das suas áreas de
atuação, bem como da visão do controle social.

Passo seguinte, ressalta-se a importância
da veiculação interna (intra-SUS) e externa
(mídia), tanto do processo de implantação da
IS&VP, quanto da sua avaliação, dado o impac-
to e a importância destas propostas e a sua
coerência com os princípios norteadores do
SUS (marketing educativo).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a práxis da CM em relação ao PES,
pelo enfoque de Matus (1994), houve uma
coerência entre teoria e prática e uma aplica-
ção dos construtos legais condizentes com a
tendência contemporânea de gestão proposta
pela atual política de saúde em todos os seus
níveis e instâncias.

Afastando-se da clínica médico-centrada e
da gestão enfermeiro-centrada, a IS&VP é uma
ferramenta que valoriza o profissional de saú-
de de nível superior engajado na construção
do SUS. É uma ferramenta de distribuição e
de equilíbrio de poder (empoderamento) e de
aumento de variedade e de densidade profissi-
onal, propiciando a construção do conceito de
equipe.
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