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Introdução: Segundo Starfield [1], a Atenção Primária à Saúde (APS) corresponde ao 

contato inicial da população com os serviços de saúde, baseando e determinando o trabalho 

dos outros níveis do sistema de saúde, além disso, realiza a organização e racionalização de 

recursos, básicos e especializados, direcionando-os para a promoção, manutenção e melhoria 

da saúde. Assim, a APS atua frente às problemáticas comuns das comunidades, oferece 

serviços preventivos, curativos e de reabilitação, buscando, promover a saúde e o bem-estar 

dos usuários [1]. No Brasil, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a APS foi intitulada 

Atenção Básica (AB), sendo instituída pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

através da portaria Nº 2.436, determinando as diretrizes para o funcionamento da AB como 

componente da Rede de Atenção à Saúde (RAS), tendo a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

como peça chave para a expansão e consolidação da APS no país. Segundo a PNAB de 2017, 

uma equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser composta, obrigatoriamente, por um médico, 

um enfermeiro, um técnico/auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS)[2]. 

Sabe-se que os profissionais da atenção primária são à base do sistema de saúde e, por isso, 

protagonizam o desenvolvimento e melhoria do serviço. Utilizam de habilidades técnicas e 

relações interpessoais para proceder a seu trabalho junto aos indivíduos, além de possuir um 

compromisso desconhecido para muitos, no que se refere ao entendimento coletivo do 

processo saúde-doença, conferindo grandes e crescentes responsabilidades a estes 

trabalhadores [3]. Nesse ponto de vista, o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB), foi instaurado no contexto do SUS, por meio da Portaria Nº 

1.645, de 02 de outubro de 2015, tendo como objetivo principal ampliar o acesso e a melhoria 

da qualidade da Atenção Básica, garantindo um padrão de qualidade comparativo nacional, 

regional e localmente, de modo a possibilitar mais transparência e eficácia nas ações 

governamentais voltadas para a Atenção Básica em Saúde [4]. Objetivos: Analisar as 

características trabalhistas dos enfermeiros no Pará a partir dos dados do terceiro ciclo do 

PMAQ-AB. Métodos: Trata-se de um estudo avaliativo, transversal com abordagem 

quantitativa. Os dados analisados são referentes aos dados nacionais do PMAQ-AB 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS), e faz parte da pesquisa de avaliação externa 

do 3° ciclo do programa, no estado do Pará, território em análise. Para a coleta de dados, 

utilizou-se de instrumentos avaliativos do Módulo II (Entrevista com o profissional da Equipe 

de Atenção Básica e verificação de documentos na Unidade de Saúde), módulo qual objetiva 

avaliar o perfil do profissional entrevistado, além do processo de trabalho da equipe e a 

organização do serviço e do cuidado para os usuários. Para análise, foram utilizadas as 

varáveis do tópico II.2.0 – Perfil do Profissional Entrevistado. Os dados coletados foram 

organizados em um banco no software Microsoft Excel 2010. Posteriormente, analisados por 

meio de estatística descritiva através do software IBM SPSS Statistics, versão 20.0, para 

serem apresentados em forma de gráficos e tabelas, para análise e desenvolvimento da 

discussão da pesquisa. Resultados e Discussão: A partir da análise dos dados, pode-se 
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constatar que: dentre os profissionais entrevistados, 95,1% eram enfermeiros e apenas 4,7% 

eram médicos. Os demais constituíram-se por outros profissionais de nível superior. Quanto 

ao tipo de vínculo dos trabalhadores: grande parcela dos profissionais que atuam nas equipes 

de saúde, evidenciada por 43,1%, possuíam contrato temporário pela administração pública 

regida por legislação especial (municipal/estadual/federal); ainda, 28,2% possuíam contrato 

temporário por prestação de serviço e 26,4% responderam que são servidores públicos 

estatutários. No que diz respeito ao agente contratante, observou-se: a prevalência de 96% em 

contratos via administração direta; 1,5% por meio da fundação pública de direito público e 

1,2% consórcio intermunicipal de direito público. Dentre os outros agentes contratantes, 

também foram citadas fundação publica de direito privado e empresa e consorcio 

intermunicipal. Não houve contratações via organização social (OS), organização da 

sociedade civil de interesse público (OSCIP), entidade filantrópica, organização não 

governamental e cooperativa. Quanto ao mecanismo de ingresso no serviço primário: 26,1% 

dos profissionais alegaram a entrada por meio de concurso público; 14,7% por meio de 

seleção pública; e 59,2% através de outras maneiras de ingresso, porém não citadas nos 

resultados do questionário da avaliação externa do 3º ciclo do PMAQ-AB. Ao fazer uma 

análise geral dos dados, percebe-se que o profissional atuante e participativo no 

desenvolvimento do programa e respondente da pesquisa, na sua grande maioria, são 

profissionais da enfermagem. Ainda, pode-se destacar que o vínculo da maior parte dos 

profissionais das equipes de saúde na APS é por meio de contrato temporário pela 

administração pública regido por legislação especial, por meio de administração direta, tendo 

ingressado via outros mecanismos entrada, e não por concursos ou seleção pública. 

Conclusão/Considerações Finais: Nessa perspectiva, com base no que fora exposto, 

evidencia-se a necessidade da garantia da continuidade e longitudinalidade do cuidado, ações 

preconizadas pelo sistema de saúde e que implicam diretamente na qualidade do serviço no 

nível primário, entretanto não possuem fomentos suficientes para o seu alcance, tendo em 

vista o modo com que se organiza o processo de contratação de seus profissionais, que em 

grande parte são temporários no serviço. Dessa forma, faz-se necessário o incentivo a 

pesquisas e estudos sobre o assunto, que despertem o interesse de gestores quanto as 

problemáticas e suas resoluções no cenário da APS, no que se refere aos profissionais 

inseridos no serviço. 

 

Descritores: Atenção Básica à Saúde, Perfil profissional, Sistema Único de Saúde. 
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