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1. Objetivos
a)  Delinear  características  gerais  da 
população atendida; b) Descrever o modo de 
produção  na  atenção  básica;  c)  Estimar  o 
custo de pessoal relacionando à produção; d) 
Relacionar indicadores de gastos, produção e 
acesso  com  os  principais  indicadores  de 
saúde da região.

2. Materiais e métodos
As  fontes  de  dados  foram:  Sistema  de 
Informação  da  Atenção  Básica  (SIAB), 
Boletins  e  banco  de  dados  on-line  da 
Coordenação de Epidemiologia e Informação 
(CeInfo)  da  Secretaria  Municipal  de  São 
Paulo. A gestão da atenção básica está sob 
responsabilidade  do  Centro  Universitário 
Adventista  de São Paulo  (UNASP),  parceiro 
da Secretaria de Saúde (SMS). Selecionou-se 
duas unidades com Estratégia  de Saúde da 
Família  (ESF),  UBS  Jardim  Germânia  com 
três equipes e outra, UBS Luar do Sertão com 
seis equipes e uma de saúde bucal.  Utilizou-
se um instrumento específico para coleta de 
dados,  compreendendo  o  período  de 
janeiro/2006  a  dezembro/2008.  Compôs-se 
seguintes  dados:  sobre  habitantes  por  meio 
de SIAB e dados on-line da CeInfo; valores 
salariais  brutos  e  nominais  em  moeda 
corrente;  número  de  trabalhadores  por 
categorias  funcionais  e  respectivos 
quantitativos  de  produção  das  equipes.  Por 
meio de Programa Excel 2007 os dados foram 
sistematizados  em  formato  de  tabelas  e 
gráficos apoiando-se em medidas estatísticas. 
Para construir indicadores de acesso, gastos 
e  produção  foram  selecionados  variáveis 
enquanto  fração  do  numerador:  tempo 
investido  pelos  profissionais  técnico-
administrativos  à  população,  recursos 
aplicados em pagamentos salariais e volume 
de produção física. Sob estes, o denominador 
comum foi o número de habitantes adscritos 
nos respectivos territórios de abrangência.

3. Resultados
A  pirâmide  populacional  da  região  mostrou 
uma  concentração  de  população  jovem, 
inseridas  em  famílias  que  tem  acesso  aos 

serviços públicos básicos e com baixa renda. 
Nas  duas  UBS  os  profissionais  de  nível 
superior  constituíam  pouco  mais  de  20%; 
nível  médio,  25%  e  nível  básico,  50%,  em 
2008.  Os  gastos  salariais  anuais  foram  de 
R$3.006.638,55  e  R$1.341.840,16, 
respectivamente,  para  ambos,  os  valores 
situavam-se  em  torno  de  55%  dos  gastos 
totais.  A  variação  salarial  no  período  foi 
crescente,  porém para os médicos incidiram 
maiores  reajustes  anuais.  Na  produção 
destacaram-se  as  consultas  médicas,  de 
enfermagem  e  visita  domiciliária,  mas  não 
superou  as  produções  dos  profissionais  de 
nível médio. Em 2008, o indicador de acesso 
foi de 35min per capita hab/mês e 300min per 
capita hab/ano na UBS Jardim Germânia e de 
37min per capita hab/mês e 444min per capita 
hab/ano na UBS Luar do Sertão. O indicador 
de gastos foi de R$8,43 per capita hab/mês e 
R$101,16 per capita hab/ano na UBS Jardim 
Germânia e de R$12,11 per capita hab/mês e 
R$145,32 per capita hab/ano na UBS Luar do 
Sertão. O indicador de produção foi de 0,07 
consultas per capita hab/mês e 0,84 consultas 
per capita hab/ano nas duas UBS.

4. Conclusões
O modo de produção apóia-se no mecanismo 
de  trabalho  em  equipe  e  abordagem 
multidisciplinar,  obedecendo as  diretrizes  do 
Ministério da Saúde e o Documento Norteador 
da SMS que define as metas produtivas.  O 
custo de pessoal representou maior valor. As 
tecnologias evidenciadas para o acesso aos 
cuidados de saúde foram: trabalho em equipe, 
consultas médicas, consultas de enfermagem, 
visitas  domiciliárias  e  os  procedimentos  de 
enfermagem. 
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