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Gestão em atenção primária à saúde (APS)

LAVINIA SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA

Enfermeira sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde/SP, comissionada FSP/USP. 
Especialista em Administração Hospitalar. Doutora em Saúde Pública. Coordenadora de RH Projeto Xingu/UNIFESP

Enfermeiros Gerentes de Saúde?

Introdução

Seria a gerência em saúde uma decorrência natural da 
prática profissional da enfermagem?
O número de enfermeiros que atuam como gerentes 

em serviços de saúde, especialmente na área pública, 
é significativo e crescente. Esses profissionais ocupam 
posições como gerentes e gestores em ambulatórios, 
centros de saúde, unidades básicas de saúde, unidades 
de saúde da família, sedes de distritos de saúde, coor-
denação de programas de saúde, assessoria técnica e 
direção em secretarias municipais e estaduais de saúde, 
seja no Ministério da Saúde, como também em organi-
zações não governamentais e órgãos internacionais. Tal 
espectro e relevância no trabalho convidam-nos a refle-
tir sobre a pertinência do profissional de enfermagem 
em funções da área gerencial e as confluências entre as 
oportunidades de formação e de exercício da gerência 
em saúde para enfermeiros.

A ampliação do espaço de trabalho dos profissionais 
de saúde de formação técnica para as áreas administrati-
va e política é recente e está relacionada às grandes mo-
dificações ocorridas nos últimos anos, tanto no sistema 
de saúde brasileiro quanto na democratização da socie-
dade. Tais mudanças expressam-se na extensão de co-
bertura assistencial das populações, melhoria na integra-
ção dos serviços de saúde e socialização da temática da 
participação e da cidadania. Em suma, complementam e 
incrementam o processo de qualificação dos atores de 
saúde em prol da cidadania e qualidade de vida1,2.

Há uma marca ideológica e política indelével neste 
contexto que oportunizou novas práticas de gestão, que 
é a descentralização, o que implica na redistribuição do 
poder decisório.

Para TANAKA e SCATENA, descentralizar pode re-
presentar desconcentração de poder ou delegação de 
competências; significar transferência ao mercado de 
atividades até então sob responsabilidade do Estado, 
correspondendo à privatização ou ainda uma alocação 
de poderes entre estados e municípios na condução das 
políticas públicas. Na prática, novos espaços de tomada 

de decisões e gestão se configuram e se expandem3.
O processo histórico de territorialidade das políti-

cas públicas desencadeado nos anos de 1980, associa-
do à mudança do perfil urbano brasileiro, ao aumento 
de recursos para instâncias sub-nacionais, e a redemo-
cratização da sociedade desencadeou um amplo movi-
mento de descentralização que viabilizou-se por meio 
da municipalização dos serviços sociais básicos e que 
perdeu força nos anos 90, mas deixou marcas na cons-
trução do SUS e no processo de trabalho da gerência 
em serviços de saúde4. 

A necessidade de qualificar profissionais para gerir 
esta nova realidade veio sendo sentida e valorizada em 
todos segmentos da gestão da saúde5.  O Ministério da 
Saúde, em 1997, identificou que o despreparo dos ge-
rentes e gestores de saúde, notadamente no âmbito das 
unidades básicas era um dos impeditivos para a consoli-
dação do SUS, sendo necessária uma capacitação espe-
cífica em nível nacional6.

Deste modo, os profissionais que passaram a assumir 
funções gerenciais no SUS necessitavam estar em sinto-
nia com os processos sociais, independendo de sua for-
mação técnica ou preparo específico para a gerência. In-
teressa-nos neste trabalho problematizar as realidades e 
oportunidades de formação e prática gerencial para en-
fermeiros, a partir da realidade da cidade de São Paulo. 

Oportunidades de formação gerencial
O preparo de enfermeiros para gerência do processo de 
trabalho de enfermagem é inerente a formação univer-
sitária. A graduação de enfermagem contém enfoques e 
temas voltados para administração geral e gerenciamen-
to de equipes de trabalho. Tal realidade proporciona aos 
alunos noções de liderança e comunicação, vivência nos 
serviços de saúde em diferentes ambientes e compreen-
são abrangente do processo de trabalho de enfermagem, 
como parte do processo produtivo de saúde. Essa visão 
de conjunto é um grande diferencial do ensino e da prá-
tica dos enfermeiros. Com diferentes matizes, a maioria 
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trabalho e de sua equipe, independente de sua função 
ou formação. Dentre o rol de competências requeridas, 
há o manejo das formas de financiamento e configura-
ção das políticas locais de saúde. De modo geral afirma-
mos que esse caminhar de formação e prática de um ge-
rente não é linear, é antes marcado por sinuosidades.

O cotidiano da gerência requer a resolução de situa-
ções de conflitos entre pessoas e  embates com a cultura 
institucional, por exemplo, na esfera de recursos huma-
nos a convivência com diversidades de vínculos/contra-
tos advindas da municipalização da saúde e implantação 
do Programa de Saúde da Família.  A cada mudança de 
governo, é preciso enfrentar o re-ordenamento e a re-or-
ganização burocrática, bem como as instabilidades dos 
cargos de gestão, o que é bastante desgastante. 

Perfil do gerente 
Ousamos então questionar: quem deve  ser gerente? 
Quais requisitos e modos de seleção, capacitação e su-
pervisão, postos no bojo da complexidade, flexibilidade, 
precarização do trabalho e fragilidade organizacional?

O gerente de saúde necessário para o sistema brasi-
leiro deve ter, além de noções teóricas, uma visão pers-
pectiva de redes coordenadas de serviços de saúde, 
saber associar o ambiente estratégico ao operacional 
e trabalhar com a categoria ambiente como recurso, e 
não como restrição. A cultura de “falta isso ou aquilo”, 
tão comum na fala dos administradores públicos de saú-
de precisa ser superada. O potencial de produzir saúde 
que as pessoas têm deve ser valorizado, e não só a capa-
cidade instalada, oferta de medicamentos e equipamen-
tos tão necessários na recuperação da saúde.

Não se pretende que o gerente seja um super herói, 
mas um profissional capaz de potencializar sua equipe 
para desenvolver integração intra-institucional e interseto-
rial. A complexidade dos problemas de saúde não se res-
tringe ao cumprimento de normas, rotinas e burocracias. 

Aí vejo algumas limitações que advém da formação 
do enfermeiro. Enquanto se busca superespecialização 
e normalização excessiva, ligadas a uma especificidade 
técnica, deixa-se de desenvolver as competências da ge-
neralização administrativa e limita-se a ação pela visão 
corporativa da categoria profissional. 

A forte institucionalização dos enfermeiros, decorren-
te de sua vivência intensa e atuação continuada nas 24 
horas de funcionamento dos serviços de saúde permi-
tem que sentimentos de pertença às organizações aflo-
rem, e por vezes bloqueiem um trabalho gerencial mais 
dinâmico, participativo e extra-muros. Independente 
da categoria profissional de quem exerce a gerência, o 
desafio consiste em saber incentivar transformações na 

dos cursos aborda aspectos sobre a política e gestão da 
saúde, discutindo posturas gerenciais, maximização na 
utilização de recursos e trabalho em equipe. Talvez haja 
um carecimento de oportunidades práticas na gerência 
geral de enfermagem e uma abordagem de modo inter-
disciplinar para o gerenciamento da saúde no sentido 
pleno. Os estágios costumam ocorrer em unidades hos-
pitalares e limitam-se ao conhecimento das rotinas de 
unidades de internação. Parece pouco, frente aos tantos 
desafios que os enfermeiros muitas vezes recém forma-
dos já enfrentam no comando dos serviços de saúde.
Assim, muitos buscam, em cursos de especialização os 
instrumentos e aprendizado em gerência.

Na gestão do serviço público, os movimentos de 
profissionalização e institucionalização de administra-
dores e gestores não são recentes2,7. Na especificidade 
da saúde alguns programas oferecidos pelo Estado aos 
gerentes de serviços buscaram fornecer um elenco de 
informações sobre aspectos legais e normativos do SUS 
e da administração pública5,6.

A experiência da autora como docente do Projeto 
GERUS, que se apresentou como um trabalho multi-
institucional de formação de gerentes para serviços de 
atenção básica de saúde na cidade de São Paulo a partir 
de 2003, possibilitou a observação crítica da realidade 
de re-constituição e organização de serviços públicos 
de saúde no município, evidenciando a necessidade de 
construção de um perfil de competências para o traba-
lho gerencial com finalidades educativas e que trouxe a 
tona a presente reflexão focada nos enfermeiros. 

Sendo a gerência uma construção coletiva e planejada 
no processo de trabalho, resultante de pactos e negocia-
ções cotidianas1, o primeiro passo para diagnosticar as 
necessidades de gerenciamento seria, no caso da cidade 
de São Paulo compreender a realidade dos imensos aglo-
merados urbanos nos quais a pujança econômica convive 
com a segmentação social, com profundas desigualdades 
e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. 

Tais reflexões não são familiares aos enfermeiros, que 
a despeito do forte grau de institucionalização e relação 
aprofundada com seus ambientes de trabalho, talvez ne-
cessitem aguçar o olhar já existente sobre o território e 
contexto dos serviços de saúde no qual estão inseridos. 
Além dos conhecimentos advindos da formação e práti-
ca da enfermagem, o tripé de conhecimentos propostos 
pelo Projeto GERUS (Gerência de UBSs), quais sejam: 
instrumental epidemiológico, planejamento estratégico 
e negociação no prisma do processo de trabalho parece 
pertinente e enriquecedor para a formação gerencial.

Enfatizamos que a gerência não se dá unicamente so-
bre a organização de um serviço, mas deve atender a um 

espaço local de saúde, onde há uma população adscrita, 
não podendo ser restrito ao âmbito interno da institui-
ção. Deste modo, a formação não se limita ao desenvol-
vimento de um perfil único de competências para o ge-
rente local de saúde. São muitos os perfis, e dependem 
do modelo de atenção e modalidade técnico-assistencial 
em vigência.  A formação do gerente pode ocorrer nos 
moldes tradicionais ou mediante uma educação perma-
nente que intercale cursos teóricos e supervisões. Mui-
to mais do que o suporte teórico e administrativo faz-se 
necessário avançar de imediato na formação política de 
profissionais, que na prática acabam tendo maior ênfase 
na formação técnica. 

Oportunidades de Exercício da gerência em saúde 
Na área pública, os pactos de governabilidade e gestão 
estabelecidos e a divisão de recursos e atribuições entre 
estados e municípios propiciaram a partir de 1990, quan-
do da implantação do SUS, o desenvolvimento de nume-
rosos modelos gerenciais, dando ao município menor ou 
maior capacidade para gerir ações, serviços e recursos 
de saúde, independendo da complexidade da assistên-
cia. O trabalho gerencial adquiriu novas relevâncias sen-
do um nó crítico do processo7. Lembramos que o Brasil 
possui cerca de 5500 municípios bastante heterogêneos 
entre si no que tange a população, infra-estrutura, recur-
sos, oferta de profissionais e necessidades de saúde. 

A problemática da gerência e gestão do SUS, segun-
do LUCCHESE, reside no baixo controle e capacidade 
de intervenção e necessidade de melhoria na regulação 
do sistema4. Ser gestor e gerente de saúde nesses terri-
tórios passou a depender do conhecimento sobre essas 
regulações e da habilidade política em construir pactos, 
articulações e divisões no contexto da descentralização3. 
Para esses autores há uma ambigüidade conceitual e 
operacional na descentralização, refletida diretamente 
na organização e gestão dos serviços de saúde.

Compreendemos que, a implantação do SUS vem 
implicando em muitos erros e acertos e o trabalho do 
gerenciamento local faz parte desse trajeto e torna-se 
uma excelente oportunidade e desafio de crescimento 
profissional para o gerente.

A constituição de um perfil gerencial para serviços 
locais de saúde requer um amplo domínio de conheci-
mentos, habilidades e atitudes, que podem ser denomi-
nados por competências5.

A intervenção competente coloca-se no cenário da 
busca de respostas às demandas sociais de serviços de 
saúde com qualidade, que infelizmente ainda são raros. 

Parece que nenhum profissional consciente deva per-
manecer alheio ao processo de gerenciamento do seu 
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trabalho e de sua equipe, independente de sua função 
ou formação. Dentre o rol de competências requeridas, 
há o manejo das formas de financiamento e configura-
ção das políticas locais de saúde. De modo geral afirma-
mos que esse caminhar de formação e prática de um ge-
rente não é linear, é antes marcado por sinuosidades.

O cotidiano da gerência requer a resolução de situa-
ções de conflitos entre pessoas e  embates com a cultura 
institucional, por exemplo, na esfera de recursos huma-
nos a convivência com diversidades de vínculos/contra-
tos advindas da municipalização da saúde e implantação 
do Programa de Saúde da Família.  A cada mudança de 
governo, é preciso enfrentar o re-ordenamento e a re-or-
ganização burocrática, bem como as instabilidades dos 
cargos de gestão, o que é bastante desgastante. 

Perfil do gerente 
Ousamos então questionar: quem deve  ser gerente? 
Quais requisitos e modos de seleção, capacitação e su-
pervisão, postos no bojo da complexidade, flexibilidade, 
precarização do trabalho e fragilidade organizacional?

O gerente de saúde necessário para o sistema brasi-
leiro deve ter, além de noções teóricas, uma visão pers-
pectiva de redes coordenadas de serviços de saúde, 
saber associar o ambiente estratégico ao operacional 
e trabalhar com a categoria ambiente como recurso, e 
não como restrição. A cultura de “falta isso ou aquilo”, 
tão comum na fala dos administradores públicos de saú-
de precisa ser superada. O potencial de produzir saúde 
que as pessoas têm deve ser valorizado, e não só a capa-
cidade instalada, oferta de medicamentos e equipamen-
tos tão necessários na recuperação da saúde.

Não se pretende que o gerente seja um super herói, 
mas um profissional capaz de potencializar sua equipe 
para desenvolver integração intra-institucional e interseto-
rial. A complexidade dos problemas de saúde não se res-
tringe ao cumprimento de normas, rotinas e burocracias. 

Aí vejo algumas limitações que advém da formação 
do enfermeiro. Enquanto se busca superespecialização 
e normalização excessiva, ligadas a uma especificidade 
técnica, deixa-se de desenvolver as competências da ge-
neralização administrativa e limita-se a ação pela visão 
corporativa da categoria profissional. 

A forte institucionalização dos enfermeiros, decorren-
te de sua vivência intensa e atuação continuada nas 24 
horas de funcionamento dos serviços de saúde permi-
tem que sentimentos de pertença às organizações aflo-
rem, e por vezes bloqueiem um trabalho gerencial mais 
dinâmico, participativo e extra-muros. Independente 
da categoria profissional de quem exerce a gerência, o 
desafio consiste em saber incentivar transformações na 

cultura do trabalho, valorizar diferenças, promover a pro-
dução local de novos saberes e fazeres e a participação 
comunitária nas modalidades do controle social da ges-
tão. Lembramos que a origem etmológica da palavra ges-
tão vem do latim gerire, que se traduz em gestar, cuidar, 
trazer vida. Em nada se aproxima de práticas burocráti-
cas esvaziadas e em muito se aproxima da enfermagem. 
Seriam então, os enfermeiros bons gerentes de saúde?

Tomemos novamente o exemplo ocorrido na cida-
de de São Paulo. O projeto GERUS, cuja principal ativi-
dade foi um curso de especialização para gerência em 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), desenvolveu-se por 
convênio entre a OPAS, Ministério da Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde da cidade de São Paulo e Faculdade 
de Saúde Pública/USP, e registrou dentre seus 379 alu-
nos, quase a totalidade de gerentes de UBS no municí-
pio, 19% de enfermeiros, número superior ao de odon-
tólogos, psicólogos e outros profissionais, sendo inferior 
apenas as categorias de médico e assistente social, de 
inserção mais antiga na rede de serviços municipais.

O curso do GERUS, por ser multiprofissional, propi-
ciou uma oportunidade de reflexão coletiva, com esta-
belecimento de transversalidades e interdependências 
nas quais os alunos enfermeiros tiveram ótimo desem-
penho, encontrando soluções simples e criativas no seu 
trabalho gerencial. Descobriu-se que a gerência é o esta-
do de um fazer, e não uma identidade do ser. As pesso-
as “estão” gerentes, e não “são” gerentes, porque a área 
ainda é pouco profissionalizada e os cargos vinculam-se 
a uma estrutura de confiança, e não só de competência 
técnica. Mas há tendências de mudanças nesse quadro. 
Os concursos para preenchimento de vagas de geren-
tes já são realidade em diversos municípios, inclusive  
em São Paulo. Parece que o trabalho gerencial despon-
ta como uma importante área, correlata a enfermagem, 
mas que no momento exige mais do que conhecimen-
tos e habilidades fornecidas por cursos; prescinde de 
uma sensibilidade que busca solidariedade entre os ato-
res que fazem o cotidiano sofrido da saúde, a ação cole-
tiva da equipe e não mais o trabalho médico centrado e 
a mudança de paradigmas nos serviços de saúde, com 
maiores espaços e recursos para a comunidade. É um 
campo convidativo para enfermeiros!

Cumpre-nos destacar, que não vislumbramos a área 
gerencial como uma evolução na carreira de enferma-
gem. Também discordamos daqueles que sendo enfer-
meiros, afirmam ingenuamente que deixaram a profis-
são por estarem trabalhando na área gerencial, talvez 
iludidos com a perspectiva de um maior reconhecimen-
to social. Consideramos que os processos de formação 
gerencial podem reunir alguns pressupostos:

espaço local de saúde, onde há uma população adscrita, 
não podendo ser restrito ao âmbito interno da institui-
ção. Deste modo, a formação não se limita ao desenvol-
vimento de um perfil único de competências para o ge-
rente local de saúde. São muitos os perfis, e dependem 
do modelo de atenção e modalidade técnico-assistencial 
em vigência.  A formação do gerente pode ocorrer nos 
moldes tradicionais ou mediante uma educação perma-
nente que intercale cursos teóricos e supervisões. Mui-
to mais do que o suporte teórico e administrativo faz-se 
necessário avançar de imediato na formação política de 
profissionais, que na prática acabam tendo maior ênfase 
na formação técnica. 

Oportunidades de Exercício da gerência em saúde 
Na área pública, os pactos de governabilidade e gestão 
estabelecidos e a divisão de recursos e atribuições entre 
estados e municípios propiciaram a partir de 1990, quan-
do da implantação do SUS, o desenvolvimento de nume-
rosos modelos gerenciais, dando ao município menor ou 
maior capacidade para gerir ações, serviços e recursos 
de saúde, independendo da complexidade da assistên-
cia. O trabalho gerencial adquiriu novas relevâncias sen-
do um nó crítico do processo7. Lembramos que o Brasil 
possui cerca de 5500 municípios bastante heterogêneos 
entre si no que tange a população, infra-estrutura, recur-
sos, oferta de profissionais e necessidades de saúde. 

A problemática da gerência e gestão do SUS, segun-
do LUCCHESE, reside no baixo controle e capacidade 
de intervenção e necessidade de melhoria na regulação 
do sistema4. Ser gestor e gerente de saúde nesses terri-
tórios passou a depender do conhecimento sobre essas 
regulações e da habilidade política em construir pactos, 
articulações e divisões no contexto da descentralização3. 
Para esses autores há uma ambigüidade conceitual e 
operacional na descentralização, refletida diretamente 
na organização e gestão dos serviços de saúde.

Compreendemos que, a implantação do SUS vem 
implicando em muitos erros e acertos e o trabalho do 
gerenciamento local faz parte desse trajeto e torna-se 
uma excelente oportunidade e desafio de crescimento 
profissional para o gerente.

A constituição de um perfil gerencial para serviços 
locais de saúde requer um amplo domínio de conheci-
mentos, habilidades e atitudes, que podem ser denomi-
nados por competências5.

A intervenção competente coloca-se no cenário da 
busca de respostas às demandas sociais de serviços de 
saúde com qualidade, que infelizmente ainda são raros. 

Parece que nenhum profissional consciente deva per-
manecer alheio ao processo de gerenciamento do seu 
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tros eventos sócio-sanitários.
Alguns municípios do país, em especial, mas não só 

os com partidos progressistas eram, os que mais con-
tratavam o enfermeiro como gestor de UBSs, assessor 
de programas e outros cargos. Podemos citar como 
exemplo a cidade de Diadema, que por determinado 
período contratou exclusivamente este profissional, 
como gestor de UBSs. 

A par do que coloca Lavínia Santos de Souza Olivei-
ra, neste período, mais do que hoje, o enfermeiro não 
tinha preparo acadêmico suficiente, mesmo conside-
rando que dos profissionais de saúde é o que tenha a 
maior carga horária curricular de administração (por 
volta de 20% de todo currículo), tal disciplina tinha pre-
domínio na área hospitalar.

No entanto, observamos que recentemente, a aca-

SONIA MARIA REZENDE C. DE MIRANDA

Enfermeira Sanitarista. Mestre em Psicologia Social. Doutoranda em Ciências Sociais pela PUC/SP. 

Outros Olhares sobre a Gestão em Atenção Primária a Saúde

Administrar um serviço de saúde exige do gestor 
“competências” ou seja “domínio de conhecimen-

tos em saúde, habilidades e atitudes”; um sistema de 
saúde com políticas publicas articuladas nas esferas de 
governo, e não políticas de interesses; capacitação técni-
ca que pode ser adquirida através do curso GERUS.

O reconhecimento da determinação social das doen-
ças exige novas maneiras de enfrentar a saúde. Ganha 
ênfase, a concepção integral de saúde. Reforça-se a ne-
cessidade da erradicação das causas sociais das doenças: 
saneamento básico, aumento da oferta de emprego, edu-
cação, trabalho. Assim, é necessário prestar serviços não 
visando apenas a mudanças de taxas e índices de mor-
talidade. Como exemplo, à falta e a deficiência de trans-
porte público que é deficiente e despende grande parte 
das energias do trabalhador, e de sua força de trabalho  
para o dia seguinte. Se o individuo mora num “barraco” 
sem condições de repouso e higiene, suas forças serão 
mitigadas no dia a dia levando ao decorrer do tempo, 
a instalação de doenças. Até mesmo a modernização 
poderia ser um fator de estresse para as populações de 
baixa renda, como as caixas automáticas dos bancos,  
as TVs a cabo, por não haver o domínio  de como lidar 
com essa inovação.

Daí, saúde está atrelada à qualidade de vida, e esta 
é entendida como a condição relativa ao modo de vi-

1. Os gerentes devem possuir vínculo com a carreira 
técnica da saúde, o que lhes propicia uma leitura dife-
renciada do processo de trabalho e tomada de decisões;
2. A seleção do gerente vem sendo realizada de forma 
empírica, com dificuldades de preenchimento dos car-
gos. Predomina a disponibilidade para o trabalho, não 
ter resistência a mudanças, ser propositivo, imprimir 
transformações e ser capaz de construir um projeto 
para o serviço. É preciso profissionalizar o cargo e criar 
uma carreira específica; 
3. O papel dos docentes nos processos de capacitação 
seria de sistematizar e formar competências e fomentar 
o perfil motivador, de aproveitamento das qualidades 
pessoais na gerencia, habilidade de escuta e diálogo para 
tornar o gerente um generalista e integrador. Os cursos 
podem trazer direcionalidade à formação gerencial, que 
deve ser contínua, permanente, motivada pelos gestores, 
mas de responsabilidade de cada gerente;
4. Formar gerentes em saúde não e um ato mágico, nem 
impregnado de transformações utópicas. Reside no 
aprofundamento do sujeito em ser o que é, abrir seu 
espaço de trabalho para a equipe e saber mobilizar co-
nhecimentos, atitudes e habilidades para novos olhares 
que possibilitem novas intervenções no fazer saúde.

O tema é polêmico e não se esgota aqui. Pedimos aos 
leitores para refletirem e repararem sobre seus estados 
e potencialidades de “ser”e “estar”gerentes no cotidiano 
e  assim contribuirem com esse debate.
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Podemos dizer que até meados dos anos 1980 a 
gestão da Atenção Primária a Saúde (APS), mais es-

pecificamente de Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou 
os Centros de Saúde se dava por médicos sanitaristas, 
ou seja, especialistas em saúde pública. Havia uma car-
reira específica no quadro das Secretarias Estaduais de 
Saúde que era valorizada e bem remunerada. Esta era 
a formação necessária para esta atividade; até outros 
médicos com outras especialidades não podiam ser 
gerentes de UBSs.

Temos outros cenários de gestão em APS, conside-
rando os eventos sociais dos anos de 1980, tais quais: 
a ampliação do movimento sindical; a queda da dita-
dura; Diretas Já; a vinda do pluripartidarismo e dos 
partidos progressistas, e daí não dá para deixar de 

mencionar o Partido dos Trabalhadores (PT), que do 
movimento sindical, torna-se partido, bem como os 
Partidos Comunistas (PCB e PC do B) e outros parti-
dos; as dificuldades econômicas do país; a Carta Mag-
na de 1988. No tocante a área de saúde cabe desta-
car dentre outros, o eclodir do movimento sanitário, 
a reforma sanitária; a VIII Conferencia Nacional de 
Saúde em 1986 (que foi um evento de grande porte, 
nunca acontecido no país, e mais do que isto, a sua 
repercussão); o início da municipalização; ampliação 
de UBSs; o processo de territorialização; a transição 
etária com o início do envelhecimento populacional; 
a confluência de doenças de terceiro mundo, agora 
com agravos de país desenvolvido; a abertura para a 
participação popular e controle social e tantos ou-
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tros eventos sócio-sanitários.
Alguns municípios do país, em especial, mas não só 

os com partidos progressistas eram, os que mais con-
tratavam o enfermeiro como gestor de UBSs, assessor 
de programas e outros cargos. Podemos citar como 
exemplo a cidade de Diadema, que por determinado 
período contratou exclusivamente este profissional, 
como gestor de UBSs. 

A par do que coloca Lavínia Santos de Souza Olivei-
ra, neste período, mais do que hoje, o enfermeiro não 
tinha preparo acadêmico suficiente, mesmo conside-
rando que dos profissionais de saúde é o que tenha a 
maior carga horária curricular de administração (por 
volta de 20% de todo currículo), tal disciplina tinha pre-
domínio na área hospitalar.

No entanto, observamos que recentemente, a aca-

demia passa a ter sensibilidade a esta questão, criando 
na referida disciplina espaço para APS; outrossim ve-
mos que hoje o enfermeiro pode estar mais sensível 
a esta possibilidade, ao mesmo tempo que a escolha 
de um profissional para a gestão se dá por indicação 
e confiança e independe da área de formação, que 
como bem lembrado, não é cargo de carreira; não se é, 
se esta em gestão, diferente da área de educação, que 
os cargos de gestão escolar são de carreira. 

Dada toda a diversidade de situações e necessida-
des já apresentada por Lavínia, gerir em APS é hoje 
para qualquer profissional um desafio, da qual o 
aprendizado se dá mais nos bancos da vida e na rea-
lidade vivencial do que na academia, mesmo conside-
rando que uma graduação e pós graduação que dire-
cione o profissional a APS possa ajudar.
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Administrar um serviço de saúde exige do gestor 
“competências” ou seja “domínio de conhecimen-

tos em saúde, habilidades e atitudes”; um sistema de 
saúde com políticas publicas articuladas nas esferas de 
governo, e não políticas de interesses; capacitação técni-
ca que pode ser adquirida através do curso GERUS.

O reconhecimento da determinação social das doen-
ças exige novas maneiras de enfrentar a saúde. Ganha 
ênfase, a concepção integral de saúde. Reforça-se a ne-
cessidade da erradicação das causas sociais das doenças: 
saneamento básico, aumento da oferta de emprego, edu-
cação, trabalho. Assim, é necessário prestar serviços não 
visando apenas a mudanças de taxas e índices de mor-
talidade. Como exemplo, à falta e a deficiência de trans-
porte público que é deficiente e despende grande parte 
das energias do trabalhador, e de sua força de trabalho  
para o dia seguinte. Se o individuo mora num “barraco” 
sem condições de repouso e higiene, suas forças serão 
mitigadas no dia a dia levando ao decorrer do tempo, 
a instalação de doenças. Até mesmo a modernização 
poderia ser um fator de estresse para as populações de 
baixa renda, como as caixas automáticas dos bancos,  
as TVs a cabo, por não haver o domínio  de como lidar 
com essa inovação.

Daí, saúde está atrelada à qualidade de vida, e esta 
é entendida como a condição relativa ao modo de vi-

ver de determinada sociedade, não só de um país, mas  
de uma região, pois no Brasil a diversidade de culturas 
pode ocorrer no próprio bairro, como nas grandes cida-
des em que há de um lado prédios e casas de alto luxo, 
e de outro a favela.  

Esta nova construção, que iniciou com a   meta da 
OMS  “saúde para todos no ano 2000”, tinha como obje-
tivo acabar com as desigualdades sociais no que se refe-
re à assistência à saúde  a partir da melhoria das condi-
ções de vida.  Meta bastante ambiciosa a nosso ver, que 
vislumbrava uma utopia. No entanto, é a partir das uto-
pias que se dá o movimento para o que se deseja. 

O aprimoramento desse novo pensamento ocorreu 
também nas discussões ocorridas nas conferencias mun-
diais de promoção à saúde, em que a primeira foi a Carta 
de Ottawa/Canadá em 1986, enfatizando os fatores so-
ciais, econômicos e ambientais como determinantes da 
saúde com ênfase na Promoção da Saúde. Esta,  entendi-
da como “capacitação da comunidade para atuar na me-
lhoria da qualidade de vida”. A população deixa de ser 
alvo dos programas para enfrentar juntos os problemas. 

É preciso identificar as necessidades sentidas da po-
pulação não de uma forma generalizada, mas enxergan-
do o subjetivo, para estruturação dos programas senão 
estes se tornam estéreis, voltados para problemas inexis-
tentes. Labonte apud Chiesa1, resgata as faces subjetivas 

O tema é polêmico e não se esgota aqui. Pedimos aos 
leitores para refletirem e repararem sobre seus estados 
e potencialidades de “ser”e “estar”gerentes no cotidiano 
e  assim contribuirem com esse debate.
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mencionar o Partido dos Trabalhadores (PT), que do 
movimento sindical, torna-se partido, bem como os 
Partidos Comunistas (PCB e PC do B) e outros parti-
dos; as dificuldades econômicas do país; a Carta Mag-
na de 1988. No tocante a área de saúde cabe desta-
car dentre outros, o eclodir do movimento sanitário, 
a reforma sanitária; a VIII Conferencia Nacional de 
Saúde em 1986 (que foi um evento de grande porte, 
nunca acontecido no país, e mais do que isto, a sua 
repercussão); o início da municipalização; ampliação 
de UBSs; o processo de territorialização; a transição 
etária com o início do envelhecimento populacional; 
a confluência de doenças de terceiro mundo, agora 
com agravos de país desenvolvido; a abertura para a 
participação popular e controle social e tantos ou-
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tacamos, especialmente para este momento, a impor-
tância da Teoria da Complexidade e seus princípios e, 
a inter-poli-transdisciplinaridade  como fundamentais 
para a formação de gestores para o SUS. Morin3 acres-
centa que  o importante não é apenas valorizar a idéia 
de inter-poli-trandisciplinaridade. Devemos, segundo 
ele, “ecologizar” as disciplinas, isto é, levar em conta 
tudo que lhes é contextual, inclusive as condições cul-
turais e sociais, ou seja, ver em que meio elas nascem, 
levantam os problemas, ficam esclerosadas e transfor-
mam-se. Acrescenta que: “é necessário também o ‘me-
tadisciplinar’; o termo “meta” significando ultrapassar 
e conservar. Não se pode demolir o que as disciplinas 
criaram; não se pode romper todo o fechamento; há 
o problema da disciplina, o problema da ciência, bem 
como o problema da vida. É preciso que uma discipli-
na seja ao mesmo tempo, aberta e fechada”.

LAVINIA SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA

Resposta da Autora: dialogando mais um pouco...

As contribuições dos professores doutores Álvaro da 
Silva Santos, Sonia Maria C. Rezende e Ana Lúcia da 

Silva demonstram a amplitude e riqueza deste debate.
Álvaro lembra-nos de fatos históricos e dos movi-

mentos sociais que engendraram o Sistema Único de 
Saúde e sua gestão. O exemplo da carreira dos sani-
taristas demonstra por um lado, a importância de um 
preparo específico e reconhecimento institucional da 
função de gestão. Sua extinção evidencia a fragilidade 
da área, influenciada por políticas de governo que por 
vezes são desastrosas.

Sonia faz uma excelente provocação do conceito 
de competência, tão em voga na área de educação 
e que sem dúvida deve ser aprofundado e criticado. 
Para o educador Gaudêncio Frigotto a idéia das com-
petências desloca o compromisso social e coletivo 
da educação para uma perspectiva individualista. Re-
forçamos nosso pensamento, de que a gerencia seja 
um processo coletivo, colegiado, planejado e nego-
ciado. Assim sendo, devemos buscar a competência 
dos serviço, e não do gerente individualmente. Ou-
tra concepção valiosa deste diálogo é a importância 
da positividade da saúde, traduzida na promoção da 
saúde que valoriza a comunidade e todos os sujeitos 
do processo, e não apenas gerentes e gestores como 

e objetivas relacionadas à saúde e doença e destaca a 
dimensão subjetiva da saúde (como a pessoa se sente) 
que não pode ser captada a partir de inquéritos epi-
demiológicos (dados objetivos). Lidar apenas com da-
dos objetivos limita as ações de saúde.Verificamos que 
há necessidade de vitalidade física aliada a vida social 
como família, amigos, participação da comunidade alia-
da a um projeto de vida. Pessoas sem projetos de vida 
não reconhecem aquilo que lhe é importante e não são 
impulsionadas para ação. 

O componente comunitário é essencial para a cons-
trução de um novo modelo. A participação da comunida-
de baseia-se principalmente na vontade política em que 
possa abrir espaço para questionar a ordem pública. 

Para que ocorram mudanças na assistência, são ne-
cessárias mudanças estruturais que só se alavacam se 
houver vontade política, recursos financeiros,  com-
promisso de mudança dos funcionários e da popula-
ção. Isto só se efetivará a partir de uma mudança da 
maneira cartesiana das formas de gerenciar. Não se 
trata de desenvolver um perfil gerencial único. Trata-
se de algo peculiar que o gerente deve ter e que não 
pode ser ensinado. Um compromisso, um desapego 
de si mesmo, um ser humilde com olhar desprendido, 
mas reflexivo à sua população adstrita, percebendo 
as suas características, suas crenças, seus valores, suas 

derrotas e conquistas. Nos apropriaremos aqui das re-
flexões e idéias desenvolvidas por Campos2: gerir o 
trabalho em saúde deve ser em equipe e é uma tarefa 
coletiva. É um sistema de co-gestão e não uma atribui-
ção de minorias poderosas e de especialistas. Uma ges-
tão coletiva deve formar espaços coletivos. O método 
da roda. É a mesma roda do samba, do candomblé, da 
ciranda, em que cada um dispõe de sua habilidade e 
vontade, sem desrespeitar o ritmo coletivo. 

É a partir da co-gestão, e, portanto do método da 
roda, que podemos na práxis, vivenciar as discussões da 
Carta de Otawa que recordando, enfatiza a implementa-
ção das políticas publicas, criando ambientes favoráveis 
e os fatores econômicos, sociais e ambientais como de-
terminantes da promoção à saúde, reforçando as habili-
dades pessoais e a ação comunitária que levarão a reo-
rientação dos serviços de saúde. 
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Um Metaponto de Vista na Gestão do Sistema Único de Saúde

Os Secretários Municipais de Saúde do Conselho 
de Secretários Municipais de Saúde do Estado de 

São Paulo (COSEMS-SP), na Carta de Campos de Jor-
dão de março de 2005, se comprometeram a “Investir 
na Educação Permanente dos gestores, trabalhadores 
e conselheiros do SUS, com o objetivo de aumentar 
a resolutividade e a humanização de todos os progra-
mas do SUS”1.   

Pierantoni & Vianna2, por outro lado, relata em 
“Desafios para a formação de gestores do Sistema de 
Saúde: processos e produtos” que a necessidade de 
novas competências e a criação de novas ocupações 
e especializações enfrentam interesses corporativos 
por parte das instituições mais organizadas e do siste-

ma educacional, o que afeta não só a velocidade, mas 
também a qualidade e a incorporação de novos per-
fis profissionais. Apresenta o Mestrado Profissional na 
área de Gestão de Sistemas de Saúde, como alternati-
va favorável para atender às transformações da gestão 
nas organizações de saúde, valorizando a experiência 
dos participantes.

Mediante o exposto por Lavínia Santos de Souza 
Oliveira, e aos dois parágrafos anteriores,  desejamos 
contribuir para este diálogo científico acrescentando 
que devemos nos aproximar do pensador francês Ed-
gar Morin3, mediados por suas obras produzidas em 
cerca de meio século, sendo que várias delas são resul-
tantes de parcerias com educadores brasileiros. Des-
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tacamos, especialmente para este momento, a impor-
tância da Teoria da Complexidade e seus princípios e, 
a inter-poli-transdisciplinaridade  como fundamentais 
para a formação de gestores para o SUS. Morin3 acres-
centa que  o importante não é apenas valorizar a idéia 
de inter-poli-trandisciplinaridade. Devemos, segundo 
ele, “ecologizar” as disciplinas, isto é, levar em conta 
tudo que lhes é contextual, inclusive as condições cul-
turais e sociais, ou seja, ver em que meio elas nascem, 
levantam os problemas, ficam esclerosadas e transfor-
mam-se. Acrescenta que: “é necessário também o ‘me-
tadisciplinar’; o termo “meta” significando ultrapassar 
e conservar. Não se pode demolir o que as disciplinas 
criaram; não se pode romper todo o fechamento; há 
o problema da disciplina, o problema da ciência, bem 
como o problema da vida. É preciso que uma discipli-
na seja ao mesmo tempo, aberta e fechada”.

O pensar, o fazer e o sentir para Gestores no SUS, 
incluindo o enfermeiro, deve ser enriquecido com a 
influência do pensar-fazer-sentir complexos, oriundos 
do pensamento complexo.  Como bem disse  Lavínia, 
esta contribuição ao diálogo científico também não se 
esgota aqui. Deve avançar para novos horizontes aca-
dêmicos.
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As contribuições dos professores doutores Álvaro da 
Silva Santos, Sonia Maria C. Rezende e Ana Lúcia da 

Silva demonstram a amplitude e riqueza deste debate.
Álvaro lembra-nos de fatos históricos e dos movi-

mentos sociais que engendraram o Sistema Único de 
Saúde e sua gestão. O exemplo da carreira dos sani-
taristas demonstra por um lado, a importância de um 
preparo específico e reconhecimento institucional da 
função de gestão. Sua extinção evidencia a fragilidade 
da área, influenciada por políticas de governo que por 
vezes são desastrosas.

Sonia faz uma excelente provocação do conceito 
de competência, tão em voga na área de educação 
e que sem dúvida deve ser aprofundado e criticado. 
Para o educador Gaudêncio Frigotto a idéia das com-
petências desloca o compromisso social e coletivo 
da educação para uma perspectiva individualista. Re-
forçamos nosso pensamento, de que a gerencia seja 
um processo coletivo, colegiado, planejado e nego-
ciado. Assim sendo, devemos buscar a competência 
dos serviço, e não do gerente individualmente. Ou-
tra concepção valiosa deste diálogo é a importância 
da positividade da saúde, traduzida na promoção da 
saúde que valoriza a comunidade e todos os sujeitos 
do processo, e não apenas gerentes e gestores como 

produtores da saúde. Há ainda a necessidade de ha-
ver um pensamento utópico propulsor do trabalho 
em saúde.

O texto de Ana Lúcia coloca a importância dos 
fóruns de gestores do SUS, como o COSEMS, no 
processo de formação de gerentes. Esse importan-
te aliado aos serviços e academia pode aprofun-
dar a crítica a realidade do SUS e propiciar novos 
conhecimentos e troca de experiências. Insistimos, 
entretanto, para que os Cursos de Graduação em En-
fermagem aprofundem o foco na gestão em saúde, 
principalmente nos estágios práticos e no conheci-
mento do controle social como elemento estratégi-
co da gerencia. A professora contribui ainda convi-
dando-nos a compor o processo de gerencia com o 
pensamento complexo de Morin, que tão bem abar-
ca a diversidade social brasileira.

Dado ao apresentado, lembramos mais uma vez, 
a necessidade de que os leitores, reflitam sobre a 
temática, em especial na enfermagem. No entanto, 
levando em conta sua complexidade, isto pode se 
estender a todos profissionais de saúde, sobretudo 
aqueles que almejem a gerencia em APS, ou que em 
determinado momento de suas carreiras sejam con-
vidados à gestão de UBSs.

derrotas e conquistas. Nos apropriaremos aqui das re-
flexões e idéias desenvolvidas por Campos2: gerir o 
trabalho em saúde deve ser em equipe e é uma tarefa 
coletiva. É um sistema de co-gestão e não uma atribui-
ção de minorias poderosas e de especialistas. Uma ges-
tão coletiva deve formar espaços coletivos. O método 
da roda. É a mesma roda do samba, do candomblé, da 
ciranda, em que cada um dispõe de sua habilidade e 
vontade, sem desrespeitar o ritmo coletivo. 

É a partir da co-gestão, e, portanto do método da 
roda, que podemos na práxis, vivenciar as discussões da 
Carta de Otawa que recordando, enfatiza a implementa-
ção das políticas publicas, criando ambientes favoráveis 
e os fatores econômicos, sociais e ambientais como de-
terminantes da promoção à saúde, reforçando as habili-
dades pessoais e a ação comunitária que levarão a reo-
rientação dos serviços de saúde. 
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Um Metaponto de Vista na Gestão do Sistema Único de Saúde

ma educacional, o que afeta não só a velocidade, mas 
também a qualidade e a incorporação de novos per-
fis profissionais. Apresenta o Mestrado Profissional na 
área de Gestão de Sistemas de Saúde, como alternati-
va favorável para atender às transformações da gestão 
nas organizações de saúde, valorizando a experiência 
dos participantes.

Mediante o exposto por Lavínia Santos de Souza 
Oliveira, e aos dois parágrafos anteriores,  desejamos 
contribuir para este diálogo científico acrescentando 
que devemos nos aproximar do pensador francês Ed-
gar Morin3, mediados por suas obras produzidas em 
cerca de meio século, sendo que várias delas são resul-
tantes de parcerias com educadores brasileiros. Des-
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