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1. Introdução 

 

Com a finalidade de reorganização da Atenção Básica foi criada em 1994 a Estratégia Saúde da 

Família (ESF), anteriormente conhecido como Programa Saúde da Família (PSF), tanto no que se 

refere às demandas populacionais quanto no que se refere às práticas de saúde. Sabemos que esse 

modelo de atenção deriva-se do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), em atuação no 

Brasil desde 1991.  A inspiração para implementar em terras brasileiras adveio de experiências 

vitoriosas em outros países, como Canadá, Inglaterra e Cuba, que já desenvolviam modelos de 

assistência com foco em família e tiveram como resultados, a redução na taxa de mortalidade infantil, 

menos internações hospitalares potencialmente evitáveis, entre outros. 

            Entre as estratégias de saúde, a ESF destaca-se por propor uma transformação qualitativa das 

práticas de atenção à saúde e também, do trabalho dos profissionais. A ESF é o instrumento que está 

alavancando a mudança do sistema de saúde como um todo. A partir da ESF estrutura-se o processo de 

evolução do atual modelo de assistência à saúde do país.  

            Em 2017 foi aprovada a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com objetivo de revisar 

a regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do SUS, estabelecendo-se as 

diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Esta 

Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e 

consolidação da Atenção Básica(1). 

Com a finalidade de reorganização da Atenção Básica foi criada em 1994 a Estratégia Saúde da 

Família (ESF), anteriormente conhecido como Programa Saúde da Família (PSF), tanto no que se 

refere às demandas populacionais quanto no que se refere às práticas de saúde. Sabemos que esse  
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modelo de atenção deriva-se do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), em atuação no 

Brasil desde 1991.  A inspiração para implementar em terras brasileiras adveio de experiências 

vitoriosas em outros países, como Canadá, Inglaterra e Cuba, que já desenvolviam modelos de 

assistência com foco em família e tiveram como resultados, a redução na taxa de mortalidade infantil, 

menos internações hospitalares potencialmente evitáveis, entre outros. 

           Entre as estratégias de saúde, a ESF destaca-se por propor uma transformação qualitativa das 

práticas de atenção à saúde e também, do trabalho dos profissionais. A ESF é o instrumento que está 

alavancando a mudança do sistema de saúde como um todo. A partir da ESF estrutura-se o processo de 

evolução do atual modelo de assistência à saúde do país.  

Em 2017 foi aprovada a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com objetivo de revisar 

a regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do SUS, estabelecendo-se as 

diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Esta 

Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e 

consolidação da Atenção Básica(1). 

A ESF funciona por meio de equipes de saúde da família, e conforme a nova PNAB são 

compostas por um médico, um enfermeiro, um auxiliar/técnico de enfermagem e agente comunitário 

de saúde. Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de 

saúde bucal: cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal. As equipes de saúde da família 

atuam em áreas geográficas definidas e com populações adstritas, contendo até 3500 pessoas para cada 

equipe(1). 

Através da PNAB, foi recomendada a inclusão da função de gerente nos profissionais de 

atenção básica, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento e qualificação do processo de 

trabalho nas Unidades Básicas de Saúde, em especial ao fortalecer a atenção à saúde prestada pelos 

profissionais das equipes à população adscrita, por meio da função técnica-gerencial(1).  

Dessa forma, este artigo tem como objetivo: analisar o papel do Gerente de Atenção Básica a partir da 

análise da nova PNAB. 

 

2. Desenvolvimento 

A gestão é um campo de ação humana que visa à coordenação, articulação e interação de 

recursos e trabalho humano para a obtenção de fins/metas/objetivos. Entende-se a gestão em saúde: 

“como um campo de ação humana que visa à coordenação, 

articulação e interação de recursos e trabalho humano para a 

obtenção de fins, metas e objetivos, que tem como princípios 

governar os processos políticos implicados com a formulação e a 



 

 

decisão sobre os caminhos a serem adotados e os processos de 

produção de atos de saúde”(2).  

Nesse contexto, os gestores apresentam-se como peças fundamentais para a construção de 

modelos de gestão que sejam capazes de, além de contribuir para a produção de saúde, contribuir para 

a constituição de sujeitos que tenham seus projetos pessoais articulados com a responsabilização na 

construção de um modelo de atenção que cumpra os princípios do SUS. Isso se afirma tendo em vista 

que municípios que investiram em reformas na estrutura dos sistemas locais de saúde, mas que não 

alteraram a forma de como se faz a gestão dos serviços, não conseguiram alcançar novas produções de 

saúde(3). 

A PNAB(1) reconhece e recomenda a inclusão de Gerente de Atenção Básica, para atingir 

determinados territórios e alcançar a esperada cobertura da AB, direcionando tal avaliação para o 

gestor municipal. Esse gerente não deve ser um profissional integrante das equipes vinculadas à UBS. 

O perfil desse profissional deve ser preferencialmente com nível superior e qualificado, com 

experiência em atuação na Atenção Básica com carga horária de 40 horas/semanais. 

Os desafios envolvem atender e acompanhar a Legislação e as normas regulamentadoras, 

manter-se informado e atualizar sua equipe, estimular e verificar a eficiência da equipe com relação à 

utilização dos insumos materiais, implementar e acompanhar novas tecnologias, zelar pelos registros 

eletrônicos de saúde, realizar relatórios fidedignos e fortalecer o vinculo de confiança e respeito no 

atendimento do indivíduo como um sujeito integrado à família e à comunidade assistida.     

O espectro de atuação do Gerente de Atenção Básica possui tal abrangência e contribui para a 

formação, atualização de práticas e ações de toda a equipe de Atenção Básica. 

Vale ressaltar o avanço propiciado através desta Portaria para a inclusão do cargo de Gerente 

nas Unidades Básicas de Saúde. Incluir esta categoria entre os profissionais integrantes da ESF agrega 

conhecimento técnico e experiência no processo de trabalho, com uma gestão mais qualificada para 

conduzir a equipe para oferecer ações e serviços de saúde adequados. 

Seguindo na análise da PNAB, objeto de estudo deste artigo, vamos analisar algumas das 

atribuições descritas na Portaria item 4.2.5 para o Gerente de AB. 

 Dentre as atribuições descritas na PNAB, destaca-se a  

“II- Participar e orientar o processo de territorialização, diagnóstico 

situacional, planejamento e programação das equipes, avaliando 

resultados e propondo estratégias para o alcance de metas de saúde, 

junto aos demais profissionais;  

III - Acompanhar, orientar e monitorar os processos de trabalho das 

equipes que atuam na AB sob sua gerência, contribuindo para 

implementação de políticas, estratégias e programas de saúde, bem 

como para a mediação de conflitos e resolução de problemas; ”¹ 



 

 

 É necessário que, o gestor de serviços de saúde como líder que é, saiba desenvolver o trabalho 

com sua equipe de maneira a expandir os conhecimentos e habilidades do grupo, com a finalidade de 

gerar sinergia e desenvolvimento contínuo do coletivo, além de possuir fatores intrínsecos que o 

habilite a lidar com as adversidades, os conflitos e as instabilidades no seu cotidiano de trabalho. 

 Em um estudo realizado em 2019 quanto às competências necessárias ao gestor de AB, a 

primeira competência destacada como resultado foi a liderança, que por alguns autores “impulsiona o 

trabalho em equipe, a cooperação, os mecanismos de comunicação”(4).  

  Ao analisar as duas principais atribuições deste profissional, segundo o PNAB – atuação no 

desenvolvimento do trabalho a nível territorial e gestão operacional das atividades e ações da equipe - 

vemos que é imprescindível tal capacidade de liderança do profissional gestor. O manejo do 

conhecimento das diretrizes da AB e das competências de cada membro da equipe da ESF deve nortear 

a busca das metas pactuadas pela gestão municipal.  

A gerência isolada e distante não é a recomendada pelos princípios do SUS, que exige 

conhecimento do território, verificação de demandas, interação social, respeito às praticas e ações já 

aprovadas e testadas, o que requer participação e conexões dos sujeitos envolvidos, que compõe a 

equipe e a comunidade. Logo, a gerência  participativa é a maneira adequada de administração dos 

serviços do SUS, visto que estes devem ser organizados pela descentralização e pela participação. Para 

isso, é importante que gestores e trabalhadores de saúde da família se envolvam no processo de 

construção da administração participativa. 

 

3. Considerações finais 

 

Para a maior parte da população brasileira, a atenção básica tem sido a face mais notável de um 

sistema de saúde orientado por princípios de universalidade, integralidade e equidade. A estratégia de 

saúde da família se configurou como o meio de expansão do acesso e de realização do direito 

fundamental à saúde. 

Os investimentos na atenção básica trouxeram muitos resultados positivos em diversos países 

do mundo e também no Brasil, como a redução na taxa de mortalidade infantil, menos internações 

hospitalares potencialmente evitáveis, maior equidade, mais acesso e continuidade do cuidado, menor 

custo, dentre outros. 

A gestão não é algo pronto, que se apresenta em um único ato, ao contrário é um processo em 

construção. Desenvolve-se com o exercício da liderança, sendo a gestão elemento potencial 

transformador para a construção de um modelo assistencial que trabalhe para a consolidação do SUS.  

Os gestores apresentam-se como peças fundamentais, pois colaboram diretamente para 



 

 

implantação do modelo de gestão, contribuem para o processo de atendimento de produção de saúde 

mais eficaz, colaboram para o aprimoramento profissional da equipe, propiciam e estimulam a 

construção de laços comunitários do usuário do sistema e sua conscientização de sujeito de direitos 

fundamentais a saúde, concretizando assim, a política publica de saúde inserida nos princípios do SUS. 

Entendemos que a inclusão do Gerente de Atenção Básica é imprescindível de acordo com o 

território a ser alcançado e a amplitude de Atenção Básica, se assim decidido pelo Gestor 

Municipal. Aquele profissional agrega ainda mais conhecimento técnico e experiência para o 

desenvolvimento do trabalho nas unidades básica, atualizando, informando, gerenciando e otimizando 

todos os recursos. 

O papel do gestor é o de liderar a equipe a fim de aprimorar os processos de trabalho e oferecer 

uma assistência em saúde de qualidade e integral ao usuário dos serviços do SUS. 

A gerência participativa é a maneira adequada de administração dos serviços do SUS, visto que 

estes devem ser organizados pela descentralização e pela participação. Para isso, é importante que 

gestores e trabalhadores de saúde da família se envolvam no processo de construção da administração 

participativa.  

 

Referências 

 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 

Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da 

Saúde, 2017. [internet]. Disponível em: 

http://www.brasilsus.com.br/index.php/legislacoes/gabinete -do- -ministro/16247-portaria-n-2-

436-de-21-de-setembro-de-2017 

2. MERHY, E. E. Um dos grandes desafios para os gestores do SUS: apostar em novos modos de 

fabricar modelos de atenção. In: MERHY, E. E. et al. O trabalho em saúde: olhando e 

experienciando o SUS no cotidiano. São Paulo: Hucitec, 2007. 

3. PIMENTA, A. L. Saúde de amparo: a construção de espaços coletivos de gestão. 2006. Tese 

(Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006. 

Disponível em: <http://www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/outros-02.pdf>.  

4. Fernandes, Josieli Cano et al. Competências necessárias ao gestor de Unidade de Saúde da 

Família: um recorte da prática do enfermeiro. Saúde em Debate [online]. 2019, v. 43, n. spe6 

[Acessado 19 Julho 2021] , pp. 22-35. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-

11042019S602>.  

http://www.brasilsus.com.br/index.php/legislacoes/gabinete%20-do-%20-ministro/16247-portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017
http://www.brasilsus.com.br/index.php/legislacoes/gabinete%20-do-%20-ministro/16247-portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017

