
 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

EGINEUSA MANGABEIRA LEITE 

 

 

 

 

 

 

 

O DESAFIO DA INTEGRALIDADE: UMA ANÁLISE DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SUAS METAS NO 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR 2014-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salvador 

2017 



 

 

EGINEUSA MANGABEIRA LEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DESAFIO DA INTEGRALIDADE: UMA ANÁLISE DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SUAS METAS NO 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR 2014-2017 
 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

como exigência parcial para obtenção do título de 

Bacharel em Administração pelo Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA). 

 

Orientadora: Profa. Dra. Glauria Janaina dos 

Santos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2017 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Raul V. Seixas – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia - IFBA - Salvador/BA. 

         Responsável pela catalogação na fonte: Samuel dos Santos Araújo - CRB 5/1426. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

L533      Leite, Egineusa Mangabeira. 

    O desafio da integralidade: uma análise da estratégia Saúde da 

Família e suas metas no Plano Municipal de Saúde de Salvador 2014-

2017 / Egineusa Mangabeira Leite. Salvador, 2017. 

                    56 f. ; 30 cm. 

 

      Monografia (Graduação em Administração) - Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 

                      Orientação: Prof.ª Drª Glauria Janaina dos Santos. 

 

 

      1. Estratégia Saúde da Família. 2. Integralidade. 3. Plano 

Municipal de Saúde. 4. Cobertura  da Atenção Básica. I. IFBA. II. 

Título. 

 

                                                                                         CDU 2 ed.  658:614.21 

                                                                                                         



 

 

O DESAFIO DA INTEGRALIDADE: UMA ANÁLISE DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SUAS METAS NO 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR 2014-2017 

 
 

 

 

EGINEUSA MANGABEIRA LEITE 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Profa. Dra. Glauria Janaina dos Santos 

Orientadora – IFBA 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Biagio Mauricio Avena 

Examinador – IFBA 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Profa. Ms. Aurelina Sacramento 

Examinadora – IFBA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente a Deus, meu Pai Celestial por toda força, garra, fé e esperança concedida a 

mim para concretizar mais esta conquista. 

 

À minha orientadora e amiga Glauria Janaina dos Santos, que sempre acreditou em mim e 

encorajou-me com muito cuidado, atenção e carinho, contribuindo para tornar possível a 

realização desta tarefa. Minha gratidão e carinho. 

 

Ao meu ilustríssimo Prof. Dr. José Rubens Monteiro Teixeira, pela contribuição na elaboração 

desse trabalho. Minha gratidão e admiração. 

 

À minha família que sempre esteve ao meu lado agradeço as palavras de apoio e perseverança. 

 

À minha querida amiga e irmã Magna Freitas por estar sempre ao meu lado nos momentos 

mais difíceis dessa jornada, por não permitir que eu desistisse. Dedico todo meu carinho e 

amizade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo tem como objetivo compreender em que medida o Plano Municipal de Saúde de 

Salvador - PMS (2014-2017) garante a integralidade como proposta na Estratégia Saúde da 

Família (ESF). Nesta pesquisa foram estudadas: as diretrizes organizacionais; o planejamento 

em saúde; o plano municipal de saúde; a integralidade e a Estratégia Saúde da Família. 

Utilizamos a abordagem qualitativa e natureza bibliográfica no estudo descritivo.  A escolha 

desse objeto de estudo relaciona a fragilidade do sistema de saúde local às baixas coberturas 

das equipes de Saúde da Família e a efetividade do PMS (2014-2017) como instrumento de 

gestão.  Os resultados encontrados com a análise comparativa entre as coberturas 

populacionais das equipes e as metas estabelecidas pelo PMS (2014-2017), nos levaram a 

compreender que a gestão local não obteve resultados que possam provocar um impacto na 

organização das ações e serviços em saúde, devido a entraves, como o número insuficiente de 

profissionais que atuam diretamente, e que implicam na implantação e expansão da Estratégia 

Saúde da Família. A fragilidade da Atenção Básica no município de Salvador mostrou o 

quanto a ESF se afasta do princípio da Integralidade, deixando de exercer seu papel de 

coordenadora do cuidado e ordenadora da rede de atenção à saúde. 

 

 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Integralidade. Plano Municipal de Saúde. 

Cobertura da Atenção Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to understand in what way the Municipal Health Plan of Salvador 

– PMS (2014-2017) guarantees completeness as proposed in the Family Health Strategy. In 

this search were studied:  the organizational guidelines; health planning, the municipal health 

plan, the completeness and the Family Health Strategy. We used the qualitative approach and 

the bibliographic nature in the descriptive study. The choice of this study object is related to 

the fragility of the local health system to the low coverage of Family Health teams and the 

effectiveness of PMS (2014-2017) as a management tool. The results founded with the 

comparative analysis between the population coverage of the teams and the goals established 

by the PMS (2014 -2017) led us to understand that the local management did not obtain 

results that could provoke an impact on the organization of action and health services due to 

obstacles like the insufficient number of professionals who work directly in the care and that 

implies in the implantation and expansion of the Family Health Strategy. The fragility of basic 

attention in the municipality of Salvador shows that ESF is moving away from the principle 

of integrality and giving up of its role as coordinator of the care and ordering of the network 

of health care. 

 

 

Keywords: Family Health Strategy. Integrality. Municipal Health Plan. Coverage of basic 

attention. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição da República Federativa 

do Brasil 1988, significou o marco legal da transformação da saúde em um direito universal. 

O SUS é uma política pública que se institucionalizou a partir do Movimento da Reforma 

Sanitária nas décadas de 1970 e 1980, que promoveu um debate e a mobilização em defesa da 

redemocratização do país (VASCONCELOS; PASCHE, 2015). 

Segundo Vasconcelos e Pasche (2015), o movimento sensibilizou profissionais de saúde, 

líderes e lideranças sindicais e sociais, além de estudantes. Essas classes unidas pelo ideal em 

busca de mudanças políticas concentraram a pressão social nas propostas fundamentais, e em 

1986 na 8ª Conferência Nacional de Saúde, a mobilização foi fundamental para a 

incorporação das mesmas à constituição. 

Desse modo, a saúde foi designada como direito de cidadania e dever do Estado, 

conforme artigo 198 da Constituição Federal de 1988, que versa sobre a necessidade de que 

os serviços e as ações públicas de saúde integrem uma rede hierarquizada e regionalizada de 

serviços de saúde que definem seus princípios e diretrizes, assim como atribuições, 

competências dos entes federados e mecanismos de financiamento (COHN, 2015). 

Para Ohara e Saito (2008, p. 34), o desafio é oferecer um sistema de saúde com 

capacidade para uma assistência integral, já que o processo de descentralização se deu com 

base nas conjecturas do artigo 198 da Constituição Federal de 1988: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II-atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade (BRASIL, 1988). 
 

O SUS tem como alicerce a Constituição Federal de 88 na qual são definidos seus 

princípios e objetivos, além disso, as Leis Orgânicas da Saúde (LOA) Lei nº 8.080 e a 

complementar Lei nº 8.142, ambas de 1990, detalham a organização e o funcionamento do 

sistema. O Capítulo II da Lei 8.080/90 aborda os princípio e diretrizes do SUS, o Art. 7 - 

parágrafo IX dá ênfase a descentralização em nível municipal e a regionalização das redes de 

serviços, conforme: 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
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são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada 

esfera de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde [...] 

(BRASIL, 1990) 

 

 Em 2011, a Lei 8.080 de 1990 é regulamentada pelo Decreto 7.508/2011 que 

recomenda aprimorar o Pacto pela Saúde na busca de uma administração mais efetiva. A 

regulamentação, entre outras coisas, propõe aprimorar a articulação entre os gestores das 

diferentes esferas promovendo maior segurança nos compromissos dos entes federados e a 

promoção do fortalecimento das redes regionalizadas (VASCONCELOS; PASCHE, 2015). 

De acordo com Ohara e Saito (2008), a descentralização político-administrativa visa 

potencializar os recursos e atender as necessidades da população de forma, assim como a 

regionalização e hierarquização que devem otimizar o atendimento das demandas de 

diferentes regiões do Brasil de forma absoluta entre os níveis de atenção isso faz da 

Integralidade o princípio norteador na construção do SUS. 

Desse modo, alcançar o princípio da integralidade é um desafio para a gestão, as 

equipes técnicas e a própria população por isso o sistema busca articulações que reafirmem a 

existência de pilares que funcionem como diretrizes, a fim de potencializar os recursos para 

garantir o acesso aos serviços de saúde de forma vinculada entre as ações de promoção, 

prevenção e recuperação em saúde. (OHARA; SAITO, 2008). 

O SUS está baseado em princípios éticos doutrinários e diretrizes organizativas que se 

associam e complementam para formação do processo de organização do sistema e estão em 

sintonia com as instruções do bem-estar e do senso organizativo. Os princípios e diretrizes 

apresentam-se como linhas de base as propostas de reformar e organizar as práticas, ações e 

serviços de saúde, de forma assegurar a integralidade das ações e a universalidade do acesso.  

(VASCONCELOS; PASCHE, 2015). 

A legitimidade do SUS guia-se pelos princípios doutrinários que caracterizam as bases 

de organização do sistema, dos serviços e das práticas em saúde, de acordo com o documento 

base (BRASIL, 2012), são eles: 

 Universalidade - assegura o acesso de serviços de saúde a todo e qualquer 

cidadão, sem discriminação, em todos os níveis de assistência; 
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 Integralidade – é o reconhecimento da prática em saúde, esse princípio busca 

garantir a promoção, proteção, cura e reabilitação dos indivíduos e do coletivo, 

considera a saúde um processo dinâmico que exige uma superação da 

abordagem restrita à dimensão biológica do adoecimento para uma abordagem 

que considere também as dimensões social e psicoafetivas; 

 Equidade - garante a prioridade, na oferta de ações e serviços de saúde, a 

alguns grupos populacionais que enfrentam maiores riscos de adoecer e morrer 

decorrente da desigualdade sociais e vulnerabilidade, isto é, todo cidadão será 

atendido conforme suas necessidades até a capacidade máxima de atendimento 

do sistema. 

Todos esses princípios se articulam e se complementam com as diretrizes 

organizacionais que visam incutir racionalidade e efetividade ao processo de organização, 

com base no planejamento ascendente. São elas (VASCONCELOS; PASCHE, 2015): 

 Descentralização, com ênfase na municipalização da gestão dos serviços e 

ações de saúde foi significativa no aspecto político-administrativo; 

 Regionalização, promove a integração das ações com a distribuição de forma 

mais equânime dos recursos assistenciais no território com base na distribuição 

da população para garantir o acesso oportuno e a continuidade do cuidado; 

 Hierarquização, visa estabelecer um fluxo ordenado dos usuários no sistema de 

saúde, tendo por base a Atenção Primária à Saúde (APS) que deve ser principal 

porta de entrada do sistema e referência para regulação do acesso aos serviços 

de atenção especializada. 

A participação da comunidade também é uma diretriz importante para estabelecer 

mecanismos, critérios e formas das políticas públicas de saúde, essa participação ocorre por 

meio de entidades representativas como os Conselhos de Saúde (nas três esferas de governo) e 

as Conferencias de Saúde. A democracia é traduzida nessa diretriz de forma que os cidadãos 

participam na definição das políticas públicas e no controle de sua execução 

(VASCONCELOS; PASCHE, 2015). 

Baseando-se nas diretrizes organizativas do SUS, a descentralização avançou nos anos 

1990 com a municipalização da gestão de ações e serviços que aconteceu de forma gradual 

com estímulos e indução financeira aos municípios e estados que passaram a assumir 

responsabilidades de gestão mediante cumprimento de requisitos para adesão a uma das 
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condições de gestão, previstas nas Normas Operacionais Básicas (NOB) que era a 

transferência de recursos financeiros (VASCONCELOS; PASCHE, 2015, p. 575). 

As normativas são implementadas por meio de portarias ministeriais de acordo com as 

decisões estabelecidas em negociação tripartite, entre as três estâncias governamentais da 

gestão do SUS, além disso, definem o modelo de gestão para os municípios viabilizando a 

atenção integral à saúde da população e a relação das três esferas de gestão do sistema 

(VASCONCELOS; PASCHE, 2015). 

Com a concretização do movimento de municipalização, Vasconcelos e Pasche (2015), 

acreditam que houve uma nova preocupação com relação à gestão da saúde, surge então a 

necessidade em impulsionar a Atenção Primária à Saúde (APS), transferindo ao ente 

municipal a responsabilidade pelos cuidados básicos de saúde. Os municípios passaram a 

assumir capacidades técnicas, financeiras e de gestão, conforme decisão federativa. 

De acordo com a NOB 1/96, o município é responsável direto em atender as 

necessidades e demandas da população em seu território: 

Busca-se, dessa forma, a plena responsabilidade do poder público municipal. 

Assim, esse poder se responsabiliza como também pode ser responsabilizado, 

ainda que não isoladamente. Os poderes públicos estadual e federal são 

sempre corresponsáveis, na respectiva competência ou na ausência da função 

municipal (inciso II do Artigo 23, da Constituição Federal). Essa 

responsabilidade, no entanto, não exclui o papel da família, da comunidade e 

dos próprios indivíduos, na promoção, proteção e recuperação da saúde 

(BRASIL, 1996). 

A partir de então, observa-se mudanças significativas no ponto de vista político-

administrativo, a base do sistema de saúde passa a ser municipal com a descentralização 

(VASCONCELOS; PASCHE, 2015). E com o Decreto nº 7.508/ 2011, que regulamenta a Lei 

nº 8.080/90 as ações e serviços de saúde caracterizados como Atenção Básica passam a ser a 

porta de entrada do SUS, e se integraliza na rede regionalizada e hierarquizada, com o 

propósito de garantir o acesso igualitário, universal e ordenado das ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 2012).   

Nesse sentido, essas propostas são obrigatoriamente elaboradas para cada região, por 

isso a regionalização tem como objetivo racionalizar de forma equânime os recursos 

assistenciais com base na distribuição da população, a fim de garantir acesso oportuno, 

economia de escala e continuidade do cuidado promovendo assim integração das RAS, 

passando a ter um significado estratégico possibilitando articulações e estabelecendo práticas 
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de saúde como é proposto nos casos de ações programadas, acolhimento e vinculo, clinica 

ampliada e promoção e vigilância à saúde (VASCONCELOS; PASCHE, 2015); (TEIXEIRA; 

SOLLA, 2006). 

Com a descentralização acredita-se que a gestão municipal passará a executar, de 

forma concreta, as ações e serviços de saúde preconizados pelo SUS, pressupõe-se que a 

proximidade da gestão local com a população melhorará as condições de formulação, 

planejamento e implantação de políticas locais de saúde promovendo a garantia das práticas 

de saúde conforme as necessidades de cada região (VASCONCELOS; PASCHE, 2015). 

Diante desse cenário, Vasconcelos e Pasche (2015) apontam que a gestão municipal 

tem a necessidade de utiliza o planejamento em saúde como ferramenta administrativa capaz 

de modificar a situação real em uma nova situação. A prática do planejamento tem o potencial 

de identificar problemas de saúde e a forma de superá-los possibilitando que a consciência 

sanitária das pessoas seja despertada, facilitando a mobilização política. 

O Município passa a ser responsável e responder pela saúde de sua população após a 

descentralização da atenção à saúde, portanto, exige-se da gestão habilidade de planejamento 

e administração a RAS em seu território. Diante disso, como produto do planejamento, o 

município deve elaborar um Plano Municipal de Saúde (PMS) claro, coerente com suas 

necessidades e realidades que permita estabelecer e realizar propósitos de mudança e 

crescimento (PAIM, 2015). 

A identificação do estado de saúde de uma população é posta por Paim (2015) e deve 

ser a principal preocupação para elaboração do PMS, para isso é necessário recorrer a 

sistemas de informações, indicadores, oficinas com equipes técnicas e comunidade, inquéritos 

epidemiológicos e etc., com esses dados deve-se problematizar essa realidade buscando 

sempre o porquê até chegar a explicações de causas e determinantes. 

De acordo com Paim (2015), o aprimoramento da gestão local depende do 

planejamento de ações de saúde, sugerindo a necessidade de desenvolver uma análise da 

situação de saúde como: característica da população, identificação dos problemas, priorização 

dos problemas, explicações para os problemas priorizados e apresentação da análise da 

situação de saúde ao Conselho Municipal de Saúde preocupando-se sempre com a realidade 

local. 

O Plano Municipal de Saúde, pela legislação, integra a concepção dos Planos Estadual 

e Nacional servindo de base para elaboração da Programação Anual e do Relatório de Gestão 
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do Município em conformidade com o Relatório Estadual e Nacional. Essa conexão pretende 

fortalecer as redes regionalizadas e hierarquizadas dos serviços de saúde possibilitando a 

avaliação de desempenho do SUS em cada nível na busca de unificação (PAIM, 2015). 

Para elaboração do PMS, como foi dito, é necessário ter acesso a informações de 

qualidade que possibilitem a redução de incertezas. A informação é um instrumento que 

auxilia na compreensão da realidade e busca melhorar a visão do contexto social, político, 

cultural e econômico de uma população (OHARA, 2008). 

Nesse sentido, Ohara (2008) aponta o Sistema de Informação em Saúde como 

instrumento essencial para reconhecimento da realidade por meio de da coleta de dados que 

mostram o perfil de morbidade e mortalidade, revelando a situação de saúde e colaborando 

para formulação, implementação e avaliação de planos. Então a coleta de dados deve ser 

racional e objetiva evitando o descrédito pelo sistema. 

Diante da necessidade de um sistema que pudesse monitorar e avaliar a Atenção 

Básica foi criado o Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, para dar o suporte ao 

planejamento e monitoramento de ações dos Agentes Comunitários de Saúde e das Equipes 

do Programa Saúde da Família (OHARA, 2008). 

Assim, a partir de 1994, o Ministério da Saúde (MS), reorganiza o modelo de atenção 

à saúde e implanta como estratégia o Programa Saúde da Família (PSF), na lógica da 

vigilância à saúde, propondo qualificação e ampliação da atenção básica, consolidando o 

trabalho feito em pequenos municípios pelas equipes e avançando para grandes municípios e 

regiões metropolitanas (TEIXEIRA; SOLLA, 2006). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem o propósito de incutir uma nova dinâmica de 

ações e serviços nas Unidades Básicas de Saúde, para tal é necessário conhecer a realidade da 

comunidade coberta pela equipe de saúde da família, a partir de então desenvolver um 

planejamento que programe, execute e avalie metas, para que possa efetivamente garantir a 

integralidade no atendimento (BRASIL, 2000).  

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) só implantou a ESF em 2002 

com intenção de reorganização do modelo de atenção básica, caracterizando-se como 

principal porta de entrada do cuidado no SUS municipal (SALVADOR, 2014). 

Tendo em vista todos os instrumentos normativos utilizados para qualificar e ampliar o 

sistema de saúde e sua reorganização na atenção primária, percebe-se que existem entraves na 
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implantação de uma APS de qualidade, integral, efetiva e universal nas Unidades de Saúde da 

Família (USF) da cidade de Salvador. 

Sendo assim, este trabalho busca compreender alguns desafios da integralidade, como 

diretriz da Estratégia de Saúde da Família (ESF), para atendimento ao usuário do SUS a partir 

de uma análise feita no Plano Municipal da Saúde de Salvador (PMS) 2014-2017. Desse 

modo, foi analisado por meio dos documentos dispostos nos documentos e dados do sistema 

de saúde, se o princípio da integralidade se comunica com PMS (2014-2017) garantindo o 

acesso aos serviços de saúde, de forma oportuna e humanizada, contribuindo para a 

transformação do cotidiano da população que busca e dos profissionais e gestores que 

oferecem cuidados de saúde nas USF de Salvador. 

Este estudo aponta concepções ligadas diretamente ao planejamento como ferramenta 

essencial para a gestão em saúde. O PMS (2014-2017) é instrumento gerencial que busca 

conferir e direcionar ações e serviços de saúde prestados aos munícipes de Salvador. O 

agrupamento de diretrizes, objetivos, metas e ações estratégicas direcionam o sistema 

municipal de saúde, buscando consolidar a prática do planejamento no SUS suscitando 

discutir entraves, facilidades e estratégias para alcançar as metas traçadas pelo PMS (2014-

2017). 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na busca por compreender a baixa cobertura da atenção básica à saúde na cidade de 

Salvador, surgiu o interesse de verificar o que a gestão local tem feito para mudar o cenário da 

saúde pública soteropolitana. Associada à baixa expansão da ESF foi encontrada uma 

cobertura dos serviços e ações em saúde insuficiente para as necessidades da população. 

Situações como filas amplas, dificuldades nas marcações de consultas básicas como: pediatra, 

clínico e ginecologista nas unidades de saúde, são alguns dos problemas enfrentados pela 

sociedade, amplamente divulgados pelos meios de comunicação de massa. 

Diante disso, surge uma inquietação com relação à eficiência do planejamento da saúde 

municipal, que diante de um estado de saúde fragilizado enfrenta desafios na organização e 

operacionalização dos serviços de saúde. Os efeitos da descentralização sobre a saúde da 

população aparecem cada vez mais distantes do que é desejado para o sistema de saúde local 

no que se refere à gestão, sugerindo uma questão que versa sobre a categoria do planejamento. 
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O Planejamento é um instrumento essencial no processo de transformação de uma 

situação em outra, sendo o planejamento das ações uma forma de traduzir as políticas públicas 

em prática assistenciais. Os gestores locais utilizam o Plano Municipal de Saúde como 

ferramenta gerencial para o aprimoramento da gestão do sistema de saúde, já que os 

municípios são responsáveis pela Atenção Básica que é a porta de entrada das ações e serviços 

de saúde. 

Desse modo, escolhemos como foco da investigação a diretriz da Atenção Integral à 

Saúde no PMS (2014-2017) que tem como objetivo ampliar a Atenção Básica fortalecendo 

seu papel enquanto coordenadora do cuidado e ordenadora da rede de atenção à saúde e o 

indicado de monitoramento era a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção 

Básica, com meta de ampliar de 31% para 50% a cobertura populacional da atenção básica. 

Com a reorganização da Atenção Básica, surge a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

que tem como propósito reconhecer a realidade da população adscrita 1 . Dessa forma, é 

imprescindível que a gestão desenvolva um planejamento em saúde que possa garantir o 

acesso da população aos serviços de Atenção Básica de forma oportuna e humanizada. 

No Nordeste temos a maior cobertura nacional de serviços que atinge 79,37%, já a 

cobertura das equipes de Saúde da Família na Bahia corresponde a 70,90%. Porém, a cidade 

de Salvador tem a segunda mais baixa cobertura entre as capitais do Nordeste o que 

representa 27,71% perdendo apenas para Maceió com 28,90%. 

 Diante desses números surgiu a necessidade de investigação sobre a baixa cobertura da 

ESF pela cidade de Salvador e se existe um planejamento em saúde que promova a mudança 

dessa realidade. Além de verificar quanto essa baixa cobertura tem interferido em um dos 

fundamentais princípios do SUS, a integralidade. De acordo com Paim (2015, p. 831) o 

planejamento busca identificar e explicar problemas e oportunidades para definir a 

programação de ações de saúde. 

A proposta da pesquisa é analisar a cobertura da ESF em Salvador e verificar se a 

aplicação do PMS (2014-2017) tem colaborado de forma estratégica para influenciar na 

transformação da situação atual. 

   

                                                 
1 População, localizada em uma área delimitada, cadastrada e acompanhada pelas equipes do PSF.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

    Compreender em que medida o Plano Municipal de Saúde de Salvador (PMS) 2014-

2017 garante a integralidade como diretriz da estratégia Saúde da Família (ESF). 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analisar em que medida a Estratégia de Saúde da Família está sendo fortalecida por 

meio da ampliação de suas coberturas populacionais estimadas pelo Plano Municipal 

de Saúde de Salvador 2014-2017. 

 

 Verificar em que medida o Plano Municipal de Saúde de Salvador (2014-2017) está 

articulado à cobertura da Estratégia Saúde da Família para garantir à população uma 

política de saúde com acesso oportuno e de qualidade. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO  
 

 

O trabalho foi desenvolvido em seis partes e apresentado da seguinte forma: 

A primeira é a Introdução, que se constitui como a parte inicial de explanação geral sobre 

a pesquisa, é composta pela justificativa, referencial teórico e de análise, os objetivos e a 

estrutura do trabalho. 

Em seguida, são descritos os quatro capítulos, nos quais são expostos os conteúdos 

referenciais para a análise. 

Capítulo 1 – são descritos os aspectos territoriais de Salvador; 

Capítulo 2 – são apresentadas as Diretrizes organizativas da Saúde, objeto da análise, 

descrevendo o PMS e as ESF; 

Capítulo 3 – são delineados os caminhos escolhidos na metodologia; 

Capítulo 4 – é apresentada a Análise de dados. 

E, por fim, na sexta parte, são apresentadas as Considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 -  Aspectos Territoriais de Salvador 
 

1.1 Organização político-administrativa 

 

A capital do estado da Bahia possui uma população de 2.675.656 habitantes, conforme o 

último IBGE de 2010, e ocupa uma extensão territorial de 692,819 Km2 com rendimento 

mensal per capita de 1053,77 reais (IBGE, 2017). Salvador possui, conforme sua organização 

político-administrativa, dez Regiões administrativas nomeadas Prefeituras Bairros e doze 

Distritos Sanitários (DS). 

Como forma de contribuir com a gestão local surge o processo de implantação dos 

Distritos Sanitários, considerados importantes instrumentos e estratégia de organização das 

ações e serviço da Atenção Básica a partir de sua base municipal. Para acontecer uma análise 

do sistema de saúde de cada DS considera-se uma população de um determinado território, 

com características especificas e determinantes ambientais, biológicas, sociais, ambientais, 

econômicas e culturais (ALMEIDA, 1998). 

As regiões Administrativas ou Prefeituras Bairros foram criadas para aperfeiçoar a 

organização espacial reconhecendo características socioeconômicas, demográficas e 

epidemiológicas do Município (OHARA; SAITO, 2008, p. 30). 

 

Figura 01: Distribuição das Prefeituras Bairros em Salvador, 2014. 

 

Fonte: IBGE; Salvador (2014) 
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O gráfico acima mostra como estão divididas as prefeituras bairro em Salvador, essa 

divisão leva em consideração questões geográficas e sociais, o intuito dessa descentralização é 

que a administração se aproxime da população percebendo as demandas e necessidades locais, 

além de promover a execução de serviços públicos assegurando a participação da comunidade 

(SALVADOR, 2014). 

Com intenção de compreender um espaço geográfico (conjunto de bairros) cria-se os 

Distritos Sanitários, para uma população com características sociais e epidemiológicas 

peculiares (SALVADOR, 2014). Essa divisão técnica facilita o planejamento para a gestão de 

saúde, pois admite-se uma adequação e um reconhecimento das diferenças locorregionais 

presentes no território municipal (OHARA; SAITO, 2008, p. 33). 

 

Figura 02: Distribuição Populacional de Salvador por Distrito Sanitário, 2014 

 

Fonte: IBGE; Salvador (2014) 
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1.2 Aspectos Socioeconômicos 

 

De acordo com IBGE (2017), Salvador ocupa o quarto lugar em densidade demográfica 

em relação às regiões metropolitanas brasileiras, com 3.859,44 hab/km2. Além de possuir um 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,759 ficando em 383° no país. 

O IDHM é um índice composto de indicadores importantes com grande relevância no 

desenvolvimento humano, este permite conhecer a realidade de uma localidade possibilitando 

uma análise que facilite e estimule a execução de políticas públicas que buscam a redução das 

desigualdades socioeconômicas, visando o bem-estar da população (IPEA, 2017). 

A capital metropolitana recebe muitas pessoas do interior do estado, fazendo com que 

alguns espaços sejam mais densamente povoados, caracterizando bairros com condições mais 

instáveis de moradia que outros. Podemos observar que o Distrito Sanitário Liberdade tem a 

maior densidade demográfica conforme mapa abaixo (SALVADOR, 2014). 

 

Figura 03: Densidade Demográfica de Salvador por Distrito Sanitário, 2014 

 

Fonte: IBGE; Salvador (2014) 
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Baseado no Censo Demográfico realizado em 2000 e 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Salvador apresentou, respectivamente, um IDHM de 0,636 e 

0,743, passando para a faixa de Alto Desenvolvimento Humano. Durante esse período a 

capital baiana cresceu 0,91%, enquanto o Brasil teve sua taxa média anual de 1,71% (IPEA, 

2017). 

 

Gráfico 01: IDHM de Salvador, 2017 

 

Fonte: IPEA (2017) 

 

Os três indicadores sociais que compõem o IDHM, segundo dados do IPEA (2017) são 

saúde/ longevidade (oportunidade de uma vida longa), educação (acesso ao conhecimento) e 

renda (padrão de vida que garanta direitos básicos). Apesar de o índice não abarcar todas as 

dimensões do desenvolvimento humano, espera-se que os resultados e análises de seus 

números contribuam para fomentar e instrumentalizar um debate da qualidade de vida dos 

munícipios padronizando atividades para superação dos desafios locais. 

O IDMH possui ajustes que se adaptam a realidade do Brasil, adequando-se aos Censos 

e características de cada cidade. A metodologia de cálculo do índice tem o objetivo de ajustar 

as condições dos núcleos sociais menores ao contexto brasileiro. Buscando indicadores mais 

adequados que possam avaliar e garantir a utilização de uma única fonte de dados (IPEA, 

2017). 

As dinâmicas políticas, ambientais, econômicas e sociais são necessárias para garantir 

as pessoas uma variação de oportunidades, bem como o ambiente ideal para exercerem seu 

potencial. Dessa forma, a capacidade e oportunidade é restrita se o acesso à educação é baixo, 

0,636 0,743 



 

26 

 

se as oportunidades de trabalho são reduzidas ou se o ambiente saudável e o acesso a saúde de 

qualidade são precários. Estes fatores interferem diretamente na ampliação do bem-estar, por 

isso o gráfico abaixo mostra o IDHM de cada DS. 

Gráfico 02: IDHM distribuído por Distrito Sanitário 

 

Fonte: IPEA (2017) 

 

Podemos observar, a partir do gráfico 02 apresentado acima, que o Distrito Sanitário do 

Subúrbio Ferroviário (DSSF) possui o menor IDMH devido ao seu perfil socioeconômico e 

epidemiológico, pois este apresenta problemas complexos desde doenças cardiovasculares à 

características de situações de pobreza, como leptospirose, desnutrição e dengue. Outros 

critérios socioeconômicos também podem ser avaliados como o índice de criminalidade, 

desemprego, e analfabetismo, já que estes normalmente são associados a um risco de 

adoecer/morrer. (SALVADOR, 2014). 

Diante desse cenário, a descentralização da gestão local auxilia na identificação das 

necessidades de cada distrito sanitário de acordo com determinantes/condicionantes sociais 

que interferem diretamente no perfil epidemiológico populacional, proporcionando aos 

gestores do município um suporte gerencial para promoção da implantação do Programa 

Saúde da Família (PSF). 
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Em 2002 quando o Programa Saúde da Família (PSF) foi iniciado na cidade de Salvador, 

o DSSF foi escolhido, segundo os dados da Prefeitura (2014), para desenvolver a primeira 

fase do programa, devido aos seus determinantes e/ou condicionantes sociais que apontavam 

um baixo desenvolvimento humano em comparação aos outros distritos, além de seu perfil 

epidemiológico.  

Na busca da redução da taxa de morbimortalidade por meio de ações integralizadas 

como prevenção, promoção, assistência, vigilância e recuperação da saúde das comunidades, 

pode-se justificar o maior número de USF no subúrbio ferroviário de Salvador (IPEA, 2017). 

Conforme gráfico abaixo. 

Gráfico 03: Quantidade de USF em Salvador por Distrito Sanitário, 2017 

 

Fonte: cnes.datasus.gov.br 

 

Com o dimensionamento dos DS de acordo com características, demográficas, 

socioeconômicas e epidemiológicas, Salvador pressupõe uma potencialização do 

aperfeiçoamento da organização das redes de saúde. Na busca por consolidar o processo de 

implementação do Programa Saúde da Família, investe-se na distribuição de unidades de 

saúde conforme determinantes sociais e situação e saúde (SALVADOR, 2014). 
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CAPÍTULO 2 - Diretrizes Organizativas da Saúde 
 

2.1 Descentralização e Municipalização 

 

No momento em que o Sistema Único de Saúde – SUS surge para garantir o direito à 

saúde de todos os cidadãos, consequentemente aparecem muitos desafios, devido a 

complexidade de um país com as dimensões do Brasil.  A marca dessa complexidade é a 

existência de diversidade e heterogeneidade, tornando a concepção e implementação de 

políticas públicas de saúde um grande desafio. No que se refere principalmente aos 

municípios brasileiros, suas especificidades implicam na implementação dessas políticas de 

saúde devido ao seu desenvolvimento político, social e econômico, seu porte e sua capacidade 

de arrecadação tributária (BRASIL, 2011). 

Com a finalidade de disciplinar a descentralização político-administrativa, assegurar a 

participação da comunidade na gestão do SUS e definir os critérios para transferências de 

recursos financeiros na área da saúde, foram criadas de forma paulatina Leis, Portarias, 

Normas Operacionais e mais recentemente o Pacto pela Saúde2, com intuito de impulsionar a 

adesão dos municípios ao SUS (OHARA; SAITO, 2008). 

Na figura 04, temos uma sistematização das ferramentas que são utilizadas para a 

efetivação do SUS que mostra a trajetória de importantes conquistas no cenário da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2  O Ministério da Saúde lança, em 2006, o “Pacto pela Saúde” conjunto de normas institucionais 

pactuadas entre as três esferas (União, Estado e Municípios), para efetivar o SUS e intervir nas baixas coberturas 

das ações de saúde (OHARA; SAITO, 2008). 
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Figura 04: Organização das Ferramentas para efetivação do SUS 

 

Fonte: Adaptado de OHARA; SAITO, 2008. 

Normas Operacionais Básicas (NOB) foram criadas com a função de representar um conjunto 

de instrumentos que pudessem efetivar e auxiliar na construção do SUS. A partir da década de 1990 o 

setor saúde foi marcado pela criação de todos esses instrumentos normativos, em busca de novas 

formas de articulações entre os entes federados. A cada avanço do SUS, uma nova forma de 

participação da União, dos Estados e dos Municípios foi sendo integrada e pactuada para organização 

e composição do sistema de saúde, ocorrendo de forma gradativa à descentralização da política da 

saúde (OHARA; SAITO, 2008). 

A NOB 01/96 tornou-se um dos marcos para Atenção Primária no Brasil, esta Norma 

Operacional passa a determinar a regulamentação de financiamentos, além de definir o papel 

de cada gestor: federal, estadual e municipal no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), 

contudo institui-se então o repasse fundo-a-fundo do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo 

Municipal de Saúde, assim passa a existir uma habilitação dos municípios mediante o 

exercício de funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, 

acompanhamento, controle e avaliação para implementações de ações na atenção básica 

(OHARA; SAITO, 2008). 
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Diante de um ambiente constitucional foi realizada a descentralização com ênfase na 

municipalização, determinando que os gestores locais passem a ter a responsabilidade de 

planejar todo o setor saúde nos municípios (BRASIL, 2012).  

Segundo Portaria n° 2.135, de 25 de setembro de 2013, o planejamento da saúde deve 

estar articulado de forma interfederativa. Considera-se então uma pactuação, que ocorre na 

reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) onde estabelece algumas diretrizes para 

que haja um planejamento ascendente e integrado, do nível local até o federal. 

A municipalização propõe a elaboração de um planejamento regional de saúde que se 

constitui em um processo dinâmico, interativo e operacionalizador, capaz de apresentar a 

necessidade de cooperação técnica entre as esferas de governo na tentativa de superar os 

desafios desse novo aspecto político-administrativo. Um dos desafios é incorporar 

instrumentos gerenciais que permita aprimorar práticas de base técnica, definindo as 

necessidades de saúde que refletem sobre o perfil endemiológico da população 

(VASCONCELOS; PASCHE, 2015). 

 

 

2.2 Planejamento em Saúde 

 

De acordo com Teixeira (2010), o planejamento surge quando cresce o volume e a 

complexidade de atividades na área de saúde, portanto emerge necessidades e mudanças no 

dia-a-dia da população que podem resultar em problemas no estado de saúde (doenças, 

agravos, carências). A preocupação de planejar surge com a necessidade de identificar 

problemas e oportunidades, além da busca, inevitável, por um modo mais racional para 

aplicação dos recursos. 

Em concordância à afirmação supracitada, Paim (2015), afirma que entende esse 

planejamento da saúde como uma prática social podendo ser apresentada de modo estruturado, 

por meio de programas, planos, projetos e não estruturado como um pensamento estratégico. 

Assim ao atender necessidades humanas, o planejamento é reconhecido como um processo 

racional de ações que consiste em mudar uma situação em outra de acordo com uma dada 

finalidade utilizando instrumentos e atividades conforme relações sociais, isto é, um plano 

que agrupa objetivos e ações que respondam aos propósitos, oportunidades e problemas do 

estado de saúde de uma população. 
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 Para isso, devemos recorrer a um sistema de informação, banco de dados, indicadores, 

estimativas, oficinas de trabalho com técnicos e comunidade e etc., diante dessas informações 

a situação deve ser problematizada, promovendo indagações que nos leve a explicação de 

causa e determinantes (PAIM, 2015). 

 

2.3 Plano Municipal de Saúde 

 

Com a descentralização da Atenção Básica no município, exige-se que a gestão local 

crie habilidades para administrar e planejar as redes de saúde em seu território. Assim, os 

gestores buscam instrumentos para que de forma coerente possa refletir uma realidade 

apropriada com as condições de saúde e aspectos gerenciais (PAIM, 2015). 

Nesse contexto, a elaboração do Plano Municipal de Saúde torna-se uma necessidade 

evidente para uma articulação com comunidade, profissionais de saúde e gestores por meio de 

dos Conselhos Municipais de Saúde. O Plano Municipal integra os Planos Estadual e 

Nacional concordando com a composição do Relatório de Gestão do Município e da 

Programação Anual de Saúde (MOTTIM, 1999). 

Para elaboração dos Planos Municipais de Saúde, de acordo com Paim (2015), os 

gestores encontram muitos condicionantes além das normas do SUS, assim é necessário 

atender a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO), Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

(PDDU), Plano Plurianual da Prefeitura, Plano Estratégico da Gestão Municipal, Programação 

Pactual Integrada (PPI), Agenda Estadual de Saúde e resoluções das comissões intergestores 

tripartite (CIT) e bipartite (CIB). Contudo é preciso atentar para as análises situacionais 

realizadas em oficinas de trabalho, consulta de dados e indicadores disponíveis nas unidades. 

De acordo com a lei 8.080/90 no Cap. III, Art. 36, § 1° e 2°, os planos de saúde possuem 

um planejamento ascendente, sendo os planos de saúde norteadores das atividades e 

programações a serem realizadas, assim como planejamento dos recursos. 

Lei 8.080/90 no Cap. III, Art. 36, § 1° e 2°: 

 

Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus 

órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de 

saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, 

dos Estados, do Distrito Federal e da União. 
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§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada 

nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será 

previsto na respectiva proposta orçamentária. 

§ 2º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não 

previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de 

calamidade pública, na área de saúde. (BRASIL, 1990) 

 

É por meio do Plano Municipal de Saúde que delineamos a atenção à saúde no Brasil, 

direcionando as ações de saúde conforme a realidade e necessidade local além de avaliar a 

gestão a cada quatro anos, o plano municipal evidencia diretrizes, objetivos, ações, 

indicadores e metas que norteia uma programação das ações e serviços de saúde 

(SALVADOR, 2014). 

Desse modo, o Plano Municipal de Saúde é um instrumento de gestão que 

operacionaliza as decisões tomadas a fim de enfrentar problemas do setor saúde, diante de 

uma análise estratégico-situacional para que possa desenvolver ações ajustadas às realidades 

da população. Ressalta-se que o PMS facilita o planejamento e a gestão na medida em que 

reconhece as diversidades e diferenças que compõem o município (SALIBA, 2013; OHARA; 

SAITO, 2008). 

 

2.4 Integralidade 

 

De acordo com Ohara e Saito (2008), o princípio da integralidade foi norteador na 

concepção do SUS, pois esse princípio indica a direção do sistema de saúde procurando 

sempre articular políticas, programas e projetos que exijam ações intersetoriais além de uma 

gestão compartilhada e pactuada, como a CIT. 

O arcabouço jurídico-normativo no Art. 7°, parágrafo II da Lei 8.080/90 traz no capítulo 

dos Princípios e Diretrizes o seguinte: 

 

Art. 7° II - Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado 

e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema; (BRASIL, 1990) 
 

De acordo com Vasconcelos e Pasche (2015), a integralidade orientou a qualificação das 

ações e serviços de saúde buscando garantir a promoção, proteção, cura e reabilitação dos 

indivíduos e da coletividade. A integração das ações e dos serviços do sistema de saúde deve 
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analisar determinantes e/ou condicionantes sociais, possibilitando compreender que o setor da 

saúde sozinho não é capaz de atender as demandas da sociedade, tampouco garantir a 

operacionalização do princípio da integralidade. 

A Carta de Ottawa, documento resultado da Primeira Conferência Internacional que 

aconteceu no Canadá em 1986, borda a promoção da saúde e retrata a importância dos 

cuidados primários: 

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e 

grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 

modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um 

recurso para a vida, e não como objetivo de viver.  (CARTA DE OTTAWA, 

1986) 

 

 Nesse cenário, a ampliação e qualificação das ações e serviços, como promoção à saúde, foram 

influenciadas pelo princípio da integralidade que pressupõe considerar a importância dos indicadores e 

condicionantes sociais que influenciam no processo saúde-doença que afetam os indivíduos e a 

coletividade, na busca de orientar e organizar as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde. 

A integração dos aspectos socioeconômicos e ambientais de uma comunidade implica 

em um modelo assistencial que consegue estruturar políticas intersetoriais que buscam 

qualidade de vida a fim de potencializar e operacionalizar a prevenção de doenças e a 

promoção da saúde. Segundo Vasconcelos e Pasche (2015), a integralidade como princípio 

doutrinário do SUS, afeta o indivíduo e a coletividade, uma vez que tem como perspectiva 

concretizar a integração das ações e serviços de saúde.  

Nessa perspectiva Andrade et al. (2015), afirmam que existem barreiras que interferem 

nas ações e nos serviços de assistência além de prejudicarem a continuidade do 

acompanhamento médico, o que impossibilita ampliar a integralidade da atenção à saúde, 

provocando uma resposta negativa sobre os indicadores de saúde. 

Diante desses cenários de mudanças estratégicas, o Ministério da Saúde idealiza uma 

reorientação assistencial com a implantação do Programa Saúde da Família (PSF). A iniciativa 

governamental propõe uma ampliação da integralidade e racionalidade na utilização dos 

níveis de média e alta complexidade assistencial, o que caracteriza uma relação entre usuário 

e serviços de saúde, na perspectiva de transformar os processos de saúde que acontecem ao 

longo da rede de serviços (BRASIL, 2012). 
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2.5 Estratégia Saúde da Família 

 

A Estratégia Saúde da Família foi criada como prioridade para organizar a Atenção 

Básica à Saúde (ABS), mas antes de se tornar estratégia, já havia sido implantado o Programa 

Saúde da Família (PSF) para reorganização do SUS e o aprofundamento da municipalização. 

A ESF busca a expansão e qualificação das ações e serviços da ABS com objetivo de 

proporcionar o acesso universal à saúde; instigar o controle social; firmar a integralidade, 

além de promover qualidade de vida da população (ANDRADE et al.,2015)   

Segundo Ohara e Saito (2008), a Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi implantada 

no Brasil em 1994 com objetivo de melhoria do modelo assistencial do SUS e trouxe como 

proposta uma reorganização nos processos de trabalho na perspectiva de potencializar os 

princípios, os fundamentos e as diretrizes da atenção básica. 

O modelo de APS, de acordo com Andrade et al. (2015), é focado na unidade familiar e 

construído de forma operacionalizada na comunidade.  Em 2011 o Ministério da Saúde lançou 

o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (Pmaq-AB), 

com objetivo de ampliar o acesso aos serviços de saúde e melhorar a qualidade da atenção 

básica a fim de garantir a oferta dos serviços à população, conforme necessidades concretas. 

O Pmaq-AB tem o intuito de promover uma oferta qualificada de serviços de saúde, 

propondo aos gestores e as equipes de Saúde da Família (eSF) e Saúde Bucal (eSB) um 

conjunto de estratégias de qualificação com contratualização de metas relacionadas a diversos 

indicadores de acesso e qualidade da Atenção Básica (BRASIL, 2017). 

A ESF é composta por equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde, essas 

equipes têm a responsabilidade de cadastrar e acompanhar um determinado número de 

famílias adscritos em uma determinada área (conjunto de micro áreas sob responsabilidade de 

uma equipe de saúde), essa atuação é feita pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que 

fazem o reconhecimento da área ou micro área tornando possível a identificação da realidade 

local, contribuindo para o planejamento das ações e a adequação dos recursos priorizando 

necessidades conforme os diferentes contextos socioeconômicos e epidemiológicos (OHARA; 

SAITO, 2008). 

As equipes têm um papel importante nas ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação de saúde, além do desafio da manutenção da saúde na comunidade com 

adequação de políticas de saúde aos diferentes contextos sociais. Além dessas atribuições 
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comuns a todos os integrantes da equipe, existe as atribuições especificas para cada 

profissional que compõe a equipe de saúde da família (eSF) ou a equipe de saúde bucal 

(eSFB). 

 A composição mínima de uma equipe multiprofissional da ESF, conforme figura 05 

abaixo apresentada, é recomendado pelo Ministério da Saúde. Cada equipe é responsável por 

2.400 pessoas no mínimo, considerando sempre o grau de vulnerabilidade das famílias do 

território, sendo que, quanto maior a exposição de pessoas ao adoecimento, menor deverá ser 

a quantidade de pessoas por equipe (BRASIL, 2012). 

 

Figura 05: Composição mínima das equipes de saúde da família e saúde bucal 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em OHARA; SAITO, 2008; BRASIL, 2012. 

 

Uma das atribuições da equipe de saúde da família é garantir a atenção à saúde em 

busca da integralidade, realizando ações em saúde conforme a necessidade da população 

adscrita. A realização desse cuidado pode ocorrer se necessário, no domicílio ou em espaços 

comunitários como escolas e associações (BRASIL, 2012).  

Na figura 06, que segue, podemos identificar algumas atribuições do (PSF). 

 

 

 

 

 

Figura 06:  Atribuições do PSF 
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Fonte: OHARA; SAITO, 2008. 

 

Assim, nas equipes da ESF o planejamento é a ferramenta fundamental de trabalho cuja 

proposta busca auxiliar a análise do processo saúde-doença, a definição de objetivos, metas, 

indicadores e métodos de avaliação que são necessários para enfrentar as dificuldades 

socioeconômicas e epidemiológicas da população. O planejamento estabelece o 

desenvolvimento de atuações multiprofissionais para proporcionar melhorias nos níveis de 

saúde da assistencial individual e/ou coletiva efetivando o princípio da integralidade da 

Atenção Básica (BRASIL, 2012; OHARA; SAITO, 2008). 
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CAPÍTULO 3 – Metodologia 
 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa e natureza bibliográfica, com 

foco na análise do princípio da integralidade da Estratégia Saúde da Família em Salvador. 

Pesquisas descritivas buscam a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Vários estudos classificam-se 

sob este título e tem como característica significativa a utilização padronizada de coleta de 

dados (GIL, 1999). 

De acordo com Marconi e Lakatos (2008, p. 6), a abordagem qualitativa permite 

compreensão detalhada de processos e significados, consentindo analisar e interpretar 

fenômenos atuais. 

 

3.1 Contexto da Pesquisa 

 

O direito a Saúde foi marcado pelo Movimento da Reforma Sanitária e estabelecido 

pela Constituição Federal de 1988. O Estado assume a Saúde como direito de todos por meio 

de políticas públicas, sociais e econômicas com o objetivo de reduzir os riscos de doenças e 

agravos. A Política setorial de saúde é definida para tornar os três entes federados 

responsáveis concomitantemente, estabelecendo uma solidariedade tripartite capaz de garantir 

os princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

As minúcias executivas da saúde são definidas por meio de acordos interfederativos, 

conforme o Decreto n° 7.508/2011, que busca garantir segurança jurídica e responsabilidades 

conjugadas pela execução, financiamento, controle e avaliação dos serviços e ações de saúde. 

Assim, a descentralização provoca um conhecimento apurado dos problemas sociais e de 

saúde das localidades. As prioridades de cada região são definidas pelo gestor que considera 

as características demográficas, geográficas, epidemiológicas e sociais importantes para o 

processo de planejamento de saúde. 

Preconizada pelo SUS, a descentralização das ações e serviços de saúde provoca uma 

aproximação do gestor de saúde com a população, considerando melhores condições na 

elaboração e aplicação de políticas locais de saúde, de modo a garantir práticas de saúde com 

qualidade. Diante desse cenário, a saúde na cidade de Salvador busca reorganizar, por meio da 
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elaboração e execução do PMS (2014-2017), as ações de saúde para o controle de danos, 

riscos e determinantes sociais que refletem sobre o perfil epidemiológico da população. 

O estudo busca compreender em que medida alguns desafios da integralidade, como 

princípio do Programa de Saúde da Família (PSF), garantem o cuidado e sua continuidade ao 

usuário do SUS a partir de uma análise feita no Plano Municipal da Saúde de Salvador (PMS) 

2014-2017. Este instrumento destaca os compromissos da gestão municipal com a área da 

saúde durante o quadriênio. 

As análises verificaram em que medida o PMS (2014-2017) permitiu realizar o 

propósito da ferramenta de gestão, dentro do seu prazo, cumprindo seus objetivos, diretrizes, 

metas e ações. Possibilitando a tradução de Políticas Públicas definidas em práticas 

assistenciais na área da saúde, com mudanças situacionais na população da cidade de Salvador. 

 

3.2 Campo de Pesquisa 

 

O campo dimensionado para a pesquisa é composto por três núcleos de análise: o 

primeiro compreende o Plano Municipal de Saúde de Salvador (2014-201), o segundo a 

Estratégia Saúde da Família e o terceiro as políticas públicas apresentadas nos autores 

escolhidos cujas informações estão descritas a seguir. 

O PMS (2014-2017) foi criado sob o arcabouço de alguns instrumentos de gestão: Plano 

de Desenvolvimento Urbano do Município de salvador (PDDU 2006), Plano Estadual de 

Saúde (PES 2012-2015) e Plano Nacional de saúde (PNS 2012-2015); Pactuação de Diretrizes, 

Objetivos, Metas e Indicadores (2013-2015), Plano Plurianual (2014-2017), Plano Estratégico 

de Gestão do Município de Salvador (PEG 2013-2016); Planos d Ações das redes de Atenção 

à Saúde; Politicas Transversais; proposições da XII Conferência Municipal de Saúde, além de 

termos e compromissos feitos pela gestão municipal (SALVADOR, 2014). 
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Figura 07: Desenho do PMS (2014-2017). 

 

Fonte: Plano Municipal de Saúde de salvador 2014-2017 

 

Para Paim (2015, p 837) mesmo com o planejamento participativo, que tenta pontuar 

problemas e necessidades da população com uma análise da situação de saúde, durante a 

construção do PMS, os atores envolvidos defrontam-se com um composto de pactos, agendas, 

programas e programações especiais e políticas definidas pelo Ministério da saúde que nem 

sempre são compatíveis com a realidade. 

Ao analisarmos o Plano Municipal de Saúde de Salvador (2014-2017) verificamos as 

contribuições e limitações do instrumento do ponto de vista do Programa de Atenção à Saúde, 

e por meio dessa lacuna responder a questão proposta nesse estudo, isto é, afirmar ou não, se a 

ferramenta contribui na construção da integralidade dos serviços nas USF da capital baiana. 

O PMS (2014-2017) tem como eixo a Atenção a Saúde do Município de Salvador para o 

quadriênio, os problemas e necessidades levantadas foram priorizadas com base em análises 

da situação de saúde e indicadores socioeconômicos. Assim, foram criados objetivos, metas e 

ações estratégicas a serem alcançados, dentro do período de vigência do Plano. 

No PMS (2014-2017) foram definidos três Módulos Operacionais: Primeiro a Gestão do 

SUS Municipal; segundo a Vigilância em Saúde e, terceiro a Atenção Integral a Saúde. Estão 

agrupados a cada módulo suas respectivas matrizes, objetivos, metas e ações estratégicas, 

estas orientarão as ações e programações de saúde do município. 

Escolhemos o Módulo Operacional (MO) III por estar relacionado diretamente a 

integralidade e humanização da atenção à saúde e aos serviços básicos que integram as redes 
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de atenção e saúde.  Este módulo possui duas diretrizes, sendo escolhida para a pesquisa a 

Diretriz 1 que trata de serviços de baixa complexidade, ou seja, atenção primária. E tem como 

premissa garantir o acesso da população aos serviços de atenção primária de forma oportuna e 

humanizada com qualidade e equidade. 

 A Diretriz 1, possui cinco objetivos e escolhemos dois destes por que está relacionado a 

ampliação das equipes da Atenção Básica, o primeiro objetivo é de ampliar a atenção básica 

fortalecendo seu papel enquanto coordenadora do cuidado e ordenadora da rede de atenção à 

saúde e para facilitar o monitoramento temos como indicador a cobertura populacional 

estimada pelas equipes de Atenção Básica. 

O indicador acima tem como meta ampliar de 31% para 50% a cobertura populacional 

da atenção básica. Foram estabelecidas dez ações para alcançar esta meta, porém utilizamos 

três delas por serem pertinentes ao objetivo do estudo. São elas: ampliação de Unidades 

Básicas de Saúde com ou sem Saúde da Família, ampliação e reorganização das ações das 

equipes de atenção básica e implantação do sistema de informação da atenção básica. 

O segundo objetivo de monitoramento é de cobertura populacional estimada pelas 

equipes básicas de saúde bucal, ele apresenta duas metas, mas escolhemos a que busca 

ampliar de 14,83 para 30% a cobertura de saúde bucal, já que o objetivo é analisar a 

ampliação da cobertura da atenção básica. Para o alcance desta meta foram estabelecidas três 

ações e destas escolhemos uma que é a implantação de novas equipes de saúde bucal. 

Estabelecido os parâmetros de análises do PMS (2014-2017), realizamos comparações 

com informações disponíveis nos bancos de dados do Ministério da Saúde durante o 

quadriênio de vigência do plano, assim pudemos compreender em que medida o plano 

municipal de saúde de Salvador está articulado à cobertura das USF para garantir a população 

uma política de saúde de qualidade. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Para a coleta de dados utilizamos o Plano Municipal de Saúde de Salvador (PMS) 2014-

2017, o site do Ministério da saúde (MS) e do Departamento de Atenção Básica (DAB), 

banco de dados da plataforma WEB e-Gestor AB, assim como nota técnica da cobertura 

populacional estimada de atenção básica. Documentos normativos também foram utilizados, 
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como a Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da Saúde n° 8.080/90 e 8.142/90, 

portarias, normas e resoluções que cercam a Atenção Básica. 

Os dados sobre a Atenção Básica estão circunscritos aos de 2014 a 2017. Vale salientar 

que como base de cálculo foi utilizada o número populacional disponível no último censo 

demográfico realizado em 2010, e o mês de referência julho, para o ano de 2017. Estas 

referências são as mesmas utilizadas pelo Ministério da Saúde. 

Instrumentos como o PMS, o banco de dados do DAB e as notas técnicas têm a função 

de disponibilizar informações da Atenção Básica no Brasil a fim de desenvolver estratégias de 

gestão fortalecendo o planejamento do Sistema Único de Saúde (PAIM, 2015 p. 837) 

Foi realizado um levantamento de dissertações e teses dos Programas de Pós-graduação 

da Escola de Enfermagem e do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia 

que tiveram como assunto a Atenção Básica de Saúde, não tendo sido encontrado nenhuma 

pesquisa que utilizasse os mesmos referenciais de análise. 

 

3.4 Metodologia de análise 

 

A apreciação das informações obtidas na pesquisa bibliográfica foi realizada 

qualitativamente, por meio da análise do PMS (2014-2017) e selecionados os dados 

pertinentes ao estudo que fazem parte do Módulo Operacional III - Diretriz 1, que versa sobre 

a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. As informações são 

consideradas importantes e indispensáveis, para o processo de transformação das situações de 

saúde de Salvador. 

Em 2002 a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador implantou a Estratégia de Saúde 

da Família, como proposta de reorganização da Atenção Básica de Saúde. Dessa forma, temos 

a rede de AB como porta de entrada e ordenadora do cuidado no Sistema Único de Saúde da 

capital baiana, e a ESF busca contribuir para que a população tenha acesso aos serviços de 

atenção básica com qualidade, equidade e integralidade (SALVADOR, 2014). 

Para quantificar as unidades básicas de saúde utilizamos o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde por meio de do site cnes.datasus.gov.br, onde tivemos acesso a 

data de início de funcionamento das unidades, relação dos profissionais (vínculos, carga 

horária e ocupação), serviços prestados, relação das eSF e eSB, última atualização na base 

nacional e etc. 
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A ESF estabelece uma ampla concepção de saúde e de compreensão dos determinantes 

no processo saúde doença. Propõe o desafio de estender as fronteiras de atuação e articular 

saberes técnicos e populares para enfrentar os problemas de saúde. Por isso, conhecer a 

realidade das famílias, identificar características epidemiológicas, demográficas e sociais por 

meio do cadastramento faz parte da estratégia de trabalho das equipes (OHARA; SAITO, 

2008 p. 55). 

Dessa forma os ACS utilizam uma ficha de cadastro para coletar as informações que 

possibilitam a identificação da realidade das famílias em uma determinada área. Informações 

como: nível socioeconômico, saneamento, escolaridade, moradia, doenças referidas (diabetes, 

gravidez, hipertensão e etc.) auxiliam no reconhecimento dessa comunidade e subsidia o 

planejamento das ações, adequando recursos e priorizando necessidades. 

Sendo assim, levantamos a cobertura populacional por ACS, pois este profissional 

realiza o mapeamento da área de atuação, podendo identificar as áreas e famílias de risco, 

discutindo a realidade da comunidade onde atua contribuindo para possíveis soluções junto 

com a equipe. O ACS é o profissional que tem um papel importantíssimo no acolhimento, 

pois é o membro da equipe que faz parte da comunidade, permitindo o surgimento e 

crescimento do vínculo e do contato direto com a equipe. 

Segundo a base de dados disponível, a cobertura de um ACS é de no máximo 750 

pessoas, não ultrapassando o limite máximo de pessoas por equipe que é de 4.000 de uma 

determinada área.  

A cidade de Salvador tem um total de 1.282 ACS credenciados pelo MS, com esse 

quantitativo de profissionais a cobertura populacional é de 27,19%. Para alcançar pelo menos 

50% de cobertura seria necessário 2.580 agentes, o que representa quase o dobro do 

contingente que se tem atualmente. Para calcular a proporção da estimativa da população 

coberta consideraremos o produto de 575 pessoas (média de pessoas acompanhas) pelo total 

de ACS dividido pela população estimada (IBGE) multiplicada por 100. 

A capital soteropolitana tem hoje 29,52% de cobertura das equipes de saúde da família, 

ela é a segunda capital do Nordeste com menor cobertura, perdendo apenas para Maceió com 

28,90%. Tivemos 232 Equipes de Saúde da Família credenciadas pelo MS, a cobertura 

populacional estimada por equipe é dada pelo percentual da população coberta em relação a 

estimativa populacional, teremos então o n° de equipes X 3.450 pessoas (média de pessoas 
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acompanhadas por eSF). Para o proporcional dividimos esse valor pela população estimada 

(IBGE) e multiplicamos por 100. 

O teto de equipes aprovadas para Salvador pelo MS é de 1.130 equipes, esse número é 

obtido da seguinte forma: População estimada (IBGE) dividido por 2.400 que é o número 

mínimo de pessoas recomendado para acompanhamento por eSF. 

Para as equipes de saúde bucal consideramos os mesmos cálculos feitos para as de 

saúde da família. Temos um quantitativo de 141 eSB com proporcional de cobertura 

populacional de 17,94% da população soteropolitana. O Brasil tem uma cobertura 

populacional por eSB de 51,16%, a saúde bucal na ESF possibilita fundamentar o princípio da 

integralidade da atenção ampliando o acesso as ações e serviços prevenção, promoção e 

recuperação da saúde bucal estabelecendo um vínculo territorial. 

Gráfico 04: Cobertura populacional de equipes ESF por DS, 2017 

 

Fonte: Fonte: cnes.datasus.gov.br 

 

O gráfico 04 descreve a distribuição das equipes da ESF por distritos sanitários em Salvador, 

verificamos que os distritos sanitários do Subúrbio Ferroviário e Cajazeiras são os que 

possuem maior cobertura das equipes, podemos justificar esses números por estes distritos 

apresentarem baixos índices socioeconômicas.  
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CAPÍTULO 4 – Análise dos dados 

 

Este estudo limitou-se a analisar as metas de coberturas da ESF conforme o PMS (2014-

2017), elaborado pela Secretária Municipal de Saúde de Salvador, portanto, não contempla 

toda a Atenção Integral à Saúde e suas Redes de Atenção por não serem essenciais para o 

objetivo do trabalho. 

Mesmo sem a utilização de todas as ações como indicadores estruturantes na análise e 

compreensão dos dados, verificamos que os resultados foram satisfatórios para a pesquisa. 

Constatou-se que durante o quadriênio de vigência do Plano Municipal de Saúde a cobertura 

da Atenção Básica ficou aquém das metas estabelecidas pelo instrumento de gestão, fizemos 

uma análise do movimento das coberturas por meio de visualização gráfica. 

 

Gráfico 05: Cobertura Atenção Básica em Salvador 

 

Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE 

 

Na busca por compreender em que medida o PMS (2014-2017) garante a integralidade 

como diretriz do PSF, pontuamos a meta estabelecida para ampliação de 31% para 50% a 

cobertura populacional da atenção básica. Para que haja a garantia da integralidade Ohara e 

Saito (2008) afirmam que é preciso atender quatro dimensões: construção do cuidado 

centrado no usuário; priorização da promoção e prevenção; ações de saúde mais articuladas 
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(promoção, prevenção e recuperação); garantia do acesso por meio de da referência e contra 

referência. 

Observou-se que a cobertura da Atenção Básica é insuficiente para garantir a 

integralidade junto à ESF, na medida em que os números não conseguem atingir a meta de 

51% da cobertura estabelecida no PMS (2014-2017), compromete-se a garantia do acesso aos 

serviços de saúde de forma oportuna e humanizada não permitindo a integralidade do cuidado. 

Pois durante o quadriênio estudado houve um discreto aumento de 5,04% com relação ao 

primeiro e último ano, porém, isso não permite uma maior oferta de ações e serviços básicos 

para a população tam pouco maior facilidade de acesso. 

Diante deste cenário analisamos como a ESF poderia ser fortalecida com as coberturas 

populacionais estimadas pelo PMS (2014-2017), levantamos o número de Agentes 

Comunitário de Saúde e sua cobertura em Salvador, observamos que o número de 

profissionais é insuficiente para cobrir 100% da população e de acordo com a tabela 01 esse 

percentual vem diminuindo. Utilizarmos o cálculo de cobertura e vimos que precisaríamos de 

2.580 ACS para cobrir 50% da população soteropolitana. 

 

 

Considerando que os ACS desenvolvem um trabalho importantíssimo no PSF, 

realizando cadastros e visitas domiciliares de uma população adscrita, esses profissionais são 

o elo de acesso entre a comunidade e as políticas de saúde. Essas informações coletadas 

durante as visitas periódicas mantêm atualizados os cadastros das famílias e o registro de 

agravos. O deficit desse profissional implica diretamente na cobertura da atenção a saúde e no 

processo do planejamento em saúde para a gestão. 
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 Gráfico 06: Cobertura por ACS em Salvador 

 

Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE 

 

Observamos que houve uma queda no número de ACS durante os quatro anos do PMS 

(2014-2017), a ausência desse profissional interfere em identificar as necessidades de saúde 

da população. Por não conhecer a população e seu perfil epidemiológico a gestão encontrará 

dificuldades para implantar ações corretivas e assistências de saúde. 

Levantamos a cobertura das Equipes de Saúde da Família, as que possuem a estratégia 

de saúde da família tem o diferencial com o trabalho em equipe multidisciplinar viabilizando 

ações com diferentes abordagens. Equipes multiprofissionais atuam na busca de um sistema 

de saúde efetivamente integral em diferentes contextos sociais (OHARA; SAITO, 2008 p. 55). 

Na tabela 02 veremos a cobertura populacional estimada pelas eSF assim como o número de 

equipes  
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Ressaltamos que durante os quatro anos houve um pequeno aumento na quantidade de 

equipes de saúde da família implantadas, consequentemente um discreto aumento na sua 

cobertura. Apesar desses números positivos a cobertura de 29,91% é extremamente baixa e 

insuficiente para diminuição dos problemas no estado de saúde de Salvador. 

 

Gráfico 07: Cobertura por eSF em Salvador 

 

Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE 

 

Problemas de gestão e serviços também são levantados no PMS (2014-2017), situação 

como dificuldades na marcação de consultas nas unidades de saúde como: pediatria, 

ginecologia e clínica médica. Analisamos que não houve uma ampliação das coberturas a 

ponto de influenciar diretamente no fortalecimento da ESF. 

 Diante dos dados é possível inferir que a única maneira de melhoria da situação, seria a 

inserção das Equipes de Saúde Bucal na busca de promoção à boa qualidade de vida e 

intervenções nos fatores de riscos.  

Segundo Ohara e Saito (2008 p. 135), a expansão da Atenção Básica com a Política 

Nacional de Saúde Bucal busca desenvolver promoção, prevenção e recuperação da saúde 

bucal por meio de ações que ampliem o acesso ao tratamento odontológico no SUS. 
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 Com o objetivo de verificar em que medida o PMS (2014-2017) articula-se com as 

coberturas da ESF para garantir um acesso oportuno e de qualidade, verificamos a cobertura 

das eSB, cuja meta estabelecida pelo plano municipal era de ampliar a cobertura de saúde 

bucal de 14,83% para 30%, conforme tabela 03. 

 

Vimos que a ampliação da cobertura das equipes de saúde bucal não aconteceu durante 

o período observado e que foram criadas apenas oito eSB colaborando com a diminuição da 

cobertura. Devemos lembrar que a referência de cobertura populacional das eSB é a mesma 

das eSF e o número de equipes não consegue garantir o acesso do serviço para população. 

 

Gráfico 08: Cobertura por eSB em Salvador 

 

Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE 
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A prática do cuidado em saúde bucal requer que o processo de trabalho seja conjunto 

entre Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal as quais estão ligadas. O 

número inferior das eSB com relação as eSF prejudicam a garantia da efetividade e 

atendimento integral para a população. Justifica-se então a queda na cobertura, pois a base 

populacional de cobertura para as eSB é a mesma vinculada as Equipes de Saúde da Família. 

 

Gráfico 09: Ampliação das USF em Salvador 

 

Fonte: Fonte: cnes.datasus.gov.br 

 

 

Ilustramos por meio do Gráfico 10 o quantitativo de USF a partir da sua implantação 

pela gestão local e verificamos que entre os anos de 2014 e 2017 a ampliação de unidades 

básicas de saúde com Saúde da Família foi baixa, não corroborando para o alcance da meta de 

50% de cobertura da Atenção Básica soteropolitana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo permitiu obter algumas considerações que podem abrir espaço para 

novas reflexões e discursos sobre a real efetividade do Plano Municipal de Saúde e sua 

consolidação enquanto instrumento de gestão. Os resultados revelaram a persistência de baixa 

cobertura populacional da Atenção Básica de Salvador durante o período de vigência do PMS 

(2014-207). 

Definimos como objetivos neste trabalho compreender em que medida o PMS (2014-

2017) garante a integralidade como diretriz da Estratégia Saúde da Família, assim como 

analisar e verificar a ampliação das coberturas populacionais estimadas para Atenção Básica e 

se estas estão articuladas com o PMS de forma que garanta um acesso oportuno e humanizado 

aos serviços de saúde, fortalecendo ações de promoção e prevenção à saúde da população. 

A Atenção Básica é a porta de entrada preferencial dos usuários SUS e quando sua 

cobertura é baixa e insuficiente à garantia da integralidade fica comprometida, na medida em 

que os números não conseguem atingir uma das metas estabelecidas pelo PMS (2014-2017) 

que foi o aumento de 31 % para %51% de cobertura da AB, entretanto não se consegue 

assegurar às ações de promoção e prevenção a saúde. Como menos da metade da população 

soteropolitana é assistida pelo PSF, os resultados não atendem ao princípio da integralidade, 

pois o programa propõe garantir o acesso de forma oportuna e humanizada permitindo que a 

atenção cumpra seu papel de coordenadora do cuidado e ordenadora da rede de atenção à 

saúde. 

Para que esses atributos fortaleçam a Atenção Básica enquanto coordenadora e 

ordenadora do cuidado da rede de atenção à saúde é necessário que o PSF consiga realizar o 

cadastramento e acompanhamento longitudinal, que é a base do planejamento e definição das 

estratégias, por meio da atuação das equipes dentro de cada área, reconhecendo a realidade 

nas qual as famílias estão inseridas (OHARA; SAITO, 2008, p. 52). 

O fortalecimento do PSF não aconteceu, nesse período analisado, já que a ampliação da 

cobertura é um dos fatores que interferem na tonificação do programa, pois o processo de 

reconhecimento e apropriação do território é fundamental para as equipes de AB.  A 

identificação de fatores determinantes do local, como: físico, sanitário, demográfico, 

socioeconômico entre outros, permite ampliar e reconhecer as possibilidades de melhores 

condições de vida e da situação de saúde da população.  
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Podemos inferir que a responsabilidade sanitária é papel das equipes de Atenção Básica, 

e a partir do momento que ela não consegue ampliar seu território de atuação compromete a 

estrutura do PSF. 

Para que haja o controle da situação de saúde, infere-se que é necessário que a cobertura 

populacional seja suficiente, desta maneira são muitos os problemas de gestão quanto às 

dificuldades do acesso devido à grande deficiência na oferta e qualidade dos serviços de saúde 

na cidade de Salvador.  

A fim de diminuir esses problemas surge o planejamento como possibilidade de 

superação. O planejamento em saúde é reconhecido para diminuir o enfraquecimento da 

ampliação da atenção básica, como técnica administrativa que permite estabelecer e realizar 

objetivos de mudança e crescimento. Como instrumento local de gestão o Plano Municipal de 

Saúde de Salvador (2014-2017) estabeleceu ações com indicadores de cobertura estimada 

populacional das equipes de AB e, conforme resultados das análises, não conseguiu atingir 

suas metas com relação à cobertura da ESF.  Sendo assim, inferimos que não existe uma 

articulação entre a cobertura e o plano, e que não alcançar as metas é uma resposta ao não 

reconhecimento da população o que implicam na garantia da qualidade e do acesso as ações e 

serviços de saúde. 

A grande rotatividade e o déficit de profissionais foram alguns problemas de gestão 

citados no PMS (2014-2017) que estão diretamente ligados a baixa cobertura da AB, pois esta 

mede a população de um determinado local, mensurando a disponibilidade de recursos 

humanos para atenção básica. Diante desse cenário, inferimos que é indispensável efetuar 

planejamentos quanto à alocação de recursos humanos da Atenção Básica. 

Portanto, inferimos que o Plano Municipal de Saúde de Salvador (204-2017) não 

consegue garantir a integralidade na ESF, tal pouco fortalecer a ampliação das coberturas 

populacionais das equipes de Saúde da Família, na medida em que compromete o acesso da 

população aos serviços de forma oportuna e humanizada. 

Embora a Atenção Primária à Saúde seja imprescindível para a efetividade do Sistema 

Único de Saúde, são muitos os desafios a serem enfrentados para que a AB consiga 

desempenhar seu papel de coordenadora do cuidado em saúde e ordenadora do sistema. A 

ausência de equipes multiprofissionais, a falta de profissionais, as estruturas inadequadas, a 

precarização nas relações de trabalho e a fragmentação das ações e serviços de saúde são 

entraves para que a APS seja efetiva em suas propostas. 
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Esses elementos têm interferido na implantação e expansão da Estratégia Saúde da 

Família no município de Salvador, conforme os dados analisados, e a gestão por sua vez não 

tem sido capaz de provocar impacto na reorganização dos serviços e ações no acesso em 

saúde, garantidos pelo princípio da integralidade. 

Desse modo, o município de Salvador nos últimos quatro anos não conseguiu ampliar 

a cobertura da atenção básica, e um dos fatores que provocou esse resultado foi o número 

insuficiente de profissionais capazes de cobrir todo território soteropolitano. O déficit desses 

profissionais afetou diretamente na qualidade do acesso as ações e serviços do Programa 

Saúde da Família.  

Por fim, inferimos como resultado ao nosso objetivo geral que esse problema está 

relacionado à força do trabalho e é visivelmente preocupante, considerando que a escassez 

dos profissionais que compõem as equipes de saúde da família e saúde bucal fragiliza a 

qualidade da Atenção Básica em Salvador, consequentemente torna-se um obstáculo para a 

garantia de atendimento ao princípio da integralidade. 
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