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Este novo número da revista ‘Saúde em Debate’ inicia com uma reflexão sobre o livro 
‘Bioética cotidiana’, de Giovanni Berlinguer. Este autor, falecido em abril do ano passado, 
foi um dos grandes mentores da Reforma Sanitária no Brasil e chegou a publicar, em 1988, 
o livro ‘Reforma Sanitária – Itália e Brasil’ em parceria com Sonia Fleury e Gastão Wagner. 
A revista continua com uma série de artigos em que predominam os temas de organização, 
gestão e avaliação de serviços de saúde. O conjunto dos artigos, precedido pelo artigo sobre 
Giovanni Berlinguer, convoca-nos para uma reflexão sobre o curso da Reforma Sanitária e 
das políticas de saúde no Brasil.

Ao longo do tempo, políticas públicas tendem a apresentar um curso marcado por uma rela-
tiva estabilidade ou, mais bem dito, por uma determinada direcionalidade, contudo, em alguns 
momentos, esse curso é interrompido por grandes e rápidas mudanças. O curso de estabilida-
de que é favorecido pela própria institucionalização de uma política sugere que as políticas 
se transformam apenas de modo gradual incremental. Entretanto, em momentos em que os 
problemas se avolumam ou quando emergem novos, poderão ocorrer mudanças significativas 
que sugerem que o curso de políticas públicas é episódico.  O processo dessas mudanças é con-
figurado por uma série de fatores, entre os quais, o contexto político e social geral, a mobiliza-
ção de atores políticos tanto novos como antigos, os conflitos que opõem ou aliam os atores. A 
efetividade de mudanças dependerá também significativamente das estruturas institucionais 
de formulação e definição de políticas e de como essas estruturas delimitam o acesso ao pro-
cesso, mas não apenas. Também são importantes discursos e ideias que suportam mudanças.

A criação e a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) evidenciam essa dinâmica 
geral de políticas públicas. Com o processo de transição do governo militar para um governo 
democrático, abriu-se uma janela de oportunidades. Nesse momento, vários fatores concor-
reram para viabilizar uma mudança radical na saúde por meio da criação do SUS: a entrada 
de atores políticos anteriormente reprimidos ou marginalizados na área (sanitaristas, movi-
mentos sindicais de profissionais de saúde, movimentos sindicais), a emergências de novas 
estruturas institucionais de formulação de políticas de saúde (VIII Conferência Nacional de 
Saúde, Assembleia Nacional Constituinte), a produção de novos discursos e ideias sobre saúde 
(saúde é democracia, sistema único de saúde, os princípios de universalidade, equidade, inte-
gralidade, hierarquização e descentralização) que viabilizaram a seção ‘Da Saúde’ como parte 
integrante do capítulo ‘Seguridade Social’, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).  

Passado o longo tempo de transição política, o SUS foi encontrando um contexto político 
cheio de ambiguidades: a estrutura institucional de formulação de políticas ampliou-se com 
novos dispositivos (conferências e conselhos) visando à participação popular, mas ao mesmo 
tempo a tradicional velha política persistiu, e desnudou-se a secular resistência das elites e 
classes médias a políticas sociais que promovem inclusão social; a volta a um regime demo-
crático e posterior conquista do governos municipais, estaduais e federal pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT)  desembocou em um declínio de movimentos sociais, ainda que isto não 
valha para todos, e assim,  na área da saúde, entidades como a Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco) e o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) têm persistentemen-
te continuado a luta pela efetiva implementação do SUS contra a mercantilização da saúde, 

Editorial
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mesmo que essa luta tenha se travado mais na área acadêmica; a produção de discursos e 
ideias deslocou-se para as áreas de epidemiologia e de gestão em saúde, produzindo conheci-
mentos importantes para o processo de implementação do SUS, mas muitas vezes deixando a 
produção de discursos políticos em um vácuo.  

Nesse contexto, a velha direcionalidade das políticas de saúde configurada pela relação 
ambígua entre o ‘público’ e o ‘privado’, ora marcada por tensão ou oposição, ora por uma 
relação simbiótica, que se achava superada com a criação do SUS, continuou se reproduzindo 
sob novas formas: de um lado, o SUS,  sistema público baseado nos princípios de universalida-
de, equidade e integralidade e operando de acordo com a lógica de direitos sociais, e de outro 
lado, as empresas privadas que produzem ações e serviços de saúde de acordo com uma lógica 
mercantil; o SUS prestando cuidados de saúde à maior parte da população e desenvolvendo 
ações de promoção e prevenção de saúde para todos, e as empresas privadas disponibilizando 
cuidados para empregados de grandes empresas ou para as elites brasileiras e parcelas da po-
pulação com alta renda que se comportam como se tivessem mais direito à saúde; o primeiro 
marcado por um crônico subfinanciamento, e o segundo beneficiado por incentivos financei-
ros governamentais, diretos e indiretos.  

A atual crise política, econômica, social e ética aprofunda a tensão e oposição à medida que, 
de um lado, o Executivo constrange o orçamento do SUS por meio de políticas de ‘ajuste es-
trutural’ e, de outro lado, o Legislativo favorece as empresas privadas de saúde por intermédio 
de propostas de emendas constitucionais que fortalecem a penetração do capital estrangeiro 
na saúde, a expansão da cobertura dos planos privados e a privatização da gestão dos serviços 
públicos. Entretanto, enquanto a ‘policrise’ está ameaçando o projeto SUS, ao mesmo tempo 
cria novas possibilidades, suscitando a mobilização não apenas de trabalhadores de saúde, 
mas de todas as forças sociais que resistam à redução de direitos sociais. 

Os desafios que políticas de saúde pautadas nos princípios de universalidade, equidade e 
integralidade enfrentam em cada momento em uma sociedade  extremamente desigual, em 
que as elites resistem à extensão de direitos sociais, colocam permanentemente  questões 
que exigem o posicionamento crítico, a elaboração de propostas de ação e a mobilização dos 
grupos, movimentos e lideranças acadêmicas interessadas no aperfeiçoamento das políticas e 
práticas de saúde no SUS e na produção de conhecimentos que poderão suportar essas ações. 
Nesta perspectiva, o papel que a revista ‘Saúde em Debate’ assumiu em 1976 continua sendo 
de alta relevância e também encontra expressão no presente número.

Cornelis Johannes van Stralen
Presidente do Cebes
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This new issue of ‘Saúde em Debate’ (Health in Debate) begins with a reflection on the 
book ‘Everyday Bioethics’, by Giovanni Berlinguer. The author, who died in April last year, 
was one of the great mentors of the Health Reform in Brazil and even published, in 1988, 
the book ‘Reforma Sanitária – Itália e Brasil’, in partnership with Sonia Fleury and Gastão 
Wagner. The journal continues with a series of articles in which predominate the themes of 
organization, management, and evaluation of health services. The set of articles, preceded by 
the article about Giovanni Berlinguer, calls us to reflect on the course of Health Reform and 
health policies in Brazil.

Over time, public policies tend to have a course marked by relative stability or, better said, 
by a certain directionality, however, at times, that course is interrupted by great and rapid 
changes. The course of stability that is favored by the very institutionalization of a policy sug-
gests that policies change only gradually incrementally. However, in times when the problems 
pile up or when new problems emerge, there may be significant changes that suggest that the 
course of public policies is episodic. The process of these changes is set by a number of factors, 
including the general political and social context, the mobilization of political actors both 
new and old, the conflicts that oppose or combine the actors. The effectiveness of changes 
will also significantly depend on the institutional structures of formulation and definition 
of policies and how such structures delimit access to the process, but not only. Speeches and 
ideas that support changes are also important.

The creation and implementation of the Unified Health System (SUS) show that overall dy-
namics of public policies. With the process of transition from the military government to a de-
mocratic one, a window of opportunity was opened. At that time, several factors concurred to 
enable a radical change in health through the creation of the SUS: the entry of political actors 
who had been previously repressed or marginalized in the area (sanitarians, trade union 
movements of health professionals, trade union movements), the emergence of new insti-
tutional structures of health policymaking (VIII National Health Conference, the National 
Constituent Assembly), the production of new discourses and ideas on health (health is de-
mocracy, unified health system, the principles of universality, equity, completeness, hierarchy, 
and decentralization) that enabled the section ‘Da Saúde’ (Of Health) as an integrant part of 
the chapter ‘Seguridade Social’ (Social Security) of the 1988 Federal Constitution (BRAZIL, 
1988).

After the long period of political transition, the SUS gradually found a political context full 
of ambiguities: the institutional structure of policymaking was extended with new devices 
(conferences and councils) aiming at popular participation, but at the same time the traditional 
old policy persisted, and the secular resistance of the middle classes and elites to social poli-
cies that promote social inclusion was stripped; the return to a democratic regime and further 
conquest of municipal, state, and federal governments by the Partido dos Trabalhadores – PT 
(Workers Party)  culminated in a decline of social movements, although that is not true for all, 
and so, in the health area, organizations such as the Associação Brasileira de Saúde Coletiva – 
Abrasco (Brazilian Association of Collective Health) and the Centro Brasileiro de Estudos em 
Saúde – Cebes (Brazilian Center for Health Studies) have persistently continued to struggle 
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for the effective implementation of the SUS against the commodification of health, even if 
that fight has been battled more in the academic field; the production of speeches and ideas 
has shifted to the areas of epidemiology and health management, producing important know-
ledge for the implementation process of the SUS , but often leaving the production of political 
discourses in a vacuum.

In this context, the old directionality of health policies set by the ambiguous relationship 
between the ‘public’ and the ‘private’, marked either by tension or opposition, or by a symbio-
tic relationship, which was thought to be overcome with the creation of the SUS, continued to 
be reproduced in new ways: on the one hand, the SUS, a public system based on the principles 
of universality, equity, and integrity and operating according to the logics of social rights, and 
on the other hand, the private companies which produce health actions and services accor-
ding to a commercial logic; the SUS providing health care to the majority of the population 
and developing actions of health promotion and prevention for all, and the private companies 
providing care for employees of large companies or for the Brazilian elites and shares of the 
population with high income who behave like they have more right to health; the first marked 
by a chronic underfunding, and the latter benefited from direct and indirect government fi-
nancial incentives.

The current political, economic, social, and ethical crisis deepens the tension and opposi-
tion as, on the one hand, the Executive power constrains the budget of the SUS through ‘struc-
tural adjustment’ policies and, on the other hand, the Legislative power favors private health 
companies through proposals of constitutional amendments that strengthen the penetration 
of foreign capital in health, the coverage expansion to private plans, and the privatization of 
the management of public services. However, as the ‘polycrisis’ threatens the SUS project, at 
the same time it creates new possibilities, raising the mobilization not only of health workers, 
but of all social forces that resist to the reduction of social rights.

The challenges that health policies guided by the principles of universality, equity, and in-
tegrality face all the time in an extremely unequal society, in which the elites oppose to the 
extension of social rights, permanently raise questions that require a critical positioning, the 
preparation of proposals for the action and mobilization of groups, movements, and academic 
leaderships interested in the improvement of health policies and practices in the SUS and in 
the production of knowledges that can support those actions. In that perspective, the role that 
the journal ‘Saúde em Debate’ took on in 1976 remains highly relevant and also finds expres-
sion in the current issue.

Cornelis Johannes van Stralen
President of Cebes
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RESUMO O texto apresenta brevemente a vida do cientista e político italiano Giovanni 
Berlinguer, falecido em abril de 2015 aos 90 anos de idade. Analisa sua biografia pessoal, além 
de comentar resumidamente sua exemplar trajetória científica e política. Apresenta também 
algumas das atividades por ele desenvolvidas em suas frequentes viagens pela América Latina. 
Além disso, discute o legado por ele deixado para as gerações futuras e sua importante contri-
buição para a politização da bioética internacional por meio da inclusão dos temas sanitários 
e sociais na sua agenda.

PALAVRAS-CHAVE Biografia; Democracia; Saúde pública; Bioética. 

ABSTRACT The paper briefly presents the life of the Italian scientist and politician Giovanni 
Berlinguer, who died in April 2015 when he was 90 years old. It also analyzes its personal bio-
graphy, and briefly reviews his rich scientific and political history. It also presents some of the 
activities undertaken by him in his frequent trips throughout Latin America. Furthermore, it 
discusses his legacy for future generations and his important contribution to the politicization of 
international bioethics through the inclusion of health and social issues on its agenda.

KEYWORDS Biography; Democracy; Public health; Bioethics. 
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Introdução

Giovanni Berlinguer, além de médico, cien-
tista e político, foi uma personalidade de re-
ferência da cultura, da ciência e da política 
italiana e mundial no século XX. Ele nasceu 
em Sassari, na ilha de Sardenha no dia 9 de 
julho de 1924 e morreu em 7 de abril de 2015, 
em Roma, com 90 anos de idade. Pela sua im-
portância histórica para a República Italiana, 
o seu corpo foi velado na Câmera Ardente, 
aberta ao público durante dois dias intensos 
no Campidoglio, o histórico palácio presiden-
cial no país, seguido por emotivas cerimônias 
fúnebres emocionadas na Aula Magna da 
Universidade de Sapienza, à qual ele dedicou 
três décadas de proveitosa vida acadêmica.

Toda sua vida foi marcada por uma ação 
acadêmica e política profundamente coe-
rente com os princípios que ele abraçou ao 
longo da sua existência. Desde muito cedo 
abraçou o marxismo, filiando-se ao Partido 
Comunista Italiano (PCI), ao qual se manteve 
fiel até o seu fechamento nos anos 1990. Na 
Universidade, se caracterizou por ser um 
pesquisador crítico, avançado para o seu 
tempo, tentando – através da prática dialé-
tica – especialmente compreender e propor 
soluções para as inaceitáveis disparidades 
sociais constatadas no mundo contemporâ-
neo. Ateu por convicção, jamais deixou de 
tratar todas as religiões, seus representantes 
e seguidores, com respeito e dignidade, ao 
ponto de, em muitas circunstâncias, ter sido 
convidado a eventos organizados por grupos 
acadêmicos de diferentes origens e tendên-
cias religiosas. Como italiano, manteve uma 
relação distante, porém sempre respeitosa, 
com a Igreja Católica, mesmo quando, en-
quanto deputado, foi o relator da vitoriosa 
lei do aborto naquele país.

O objetivo do presente texto é fazer 
um breve percurso pela biografia acadê-
mica e política deste ilustre personagem, 
registrando algumas das suas principais 
características e o legado que ele deixou 
para a humanidade, muito especialmente 

nos campos da medicina social, da saúde 
pública e da bioética.

Biografia científica

Filho do notável advogado Mario Berlinguer, 
que foi defensor dos direitos humanos 
durante a resistência italiana na primeira 
metade do século passado, e especialmente 
durante as duas grandes guerras mundiais, 
começou a sua carreira acadêmica como 
professor de medicina social na universida-
de local, na ilha de Sarda, até 1974. A partir 
desse ano, assumiu a cátedra de Saúde do 
Trabalho na Universidade La Sapienza, em 
Roma, onde ficou até se aposentar obrigato-
riamente aos 75 anos em 1999.

Na universidade romana, Berlinguer, con-
quistou o título de professor titular através 
da notável defesa da sua tese na área biológi-
ca básica, pois, na época, seu departamento 
original (Biologia animal e humana) conside-
rava as pesquisas sanitárias ligadas ao campo 
social (que eram do seu interesse) como 
‘coisas pouco científicas’. Por este motivo 
absurdo, escolheu estudar, com um tom 
bastante crítico, o assunto das ‘pulgas italia-
nas’, assunto absolutamente original para a 
época e que proporcionou aos leitores, duas 
décadas depois, um bem-humorado livro 
intitulado ‘Minhas pulgas’, que teve como 
subtítulo ‘como por meio delas me envolvi 
com a ciência’, e no qual se autodenominou 
‘o maior – e único – especialista italiano em 
pulgas’ (BERLINGUER, 1991A). Seu desejo, na época, 
era estudar as epidemias como a cólera e 
outras doenças que afetavam grandes con-
tingentes populacionais e que ocorriam em 
diferentes regiões italianas. Infelizmente, 
como já foi dito, a academia asséptica da 
época, desaprovava os assuntos sanitário-
-sociais e coletivos, considerando-os de na-
tureza não científicos.

Após o exame de cátedra pelo qual se 
formou professor pleno da universida-
de, introduziu definitivamente a temática 
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histórica e sociopolítica no contexto da cau-
salidade das doenças em Itália, e no mundo 
inteiro, pois as suas agudas e precisas contri-
buições também produziram fortes impactos 
na interpretação internacional da questão.

Suas atividades acadêmicas e políticas 
– como apresentaremos adiante – resulta-
ram em profundas e decisivas mudanças na 
estrutura da atenção sanitária italiana, in-
cluindo as decisões sobre o fechamento dos 
manicômios (BERLINGUER, 1968), e a aprovação 
legislativa e plebiscitária nacional das leis do 
aborto em um país que é berço do catolicis-
mo (BERLINGUER, 1978A, 1978B, 1978C). 

‘Psiquiatria e poder’ foi o seu primeiro livro 
publicado no Brasil, por uma editora do estado 
de Minas Gerais no ano de 1976, e teve grandes 
repercussões por ser a primeira obra a difundir 
o extraordinário processo da reforma psiqui-
átrica desenvolvido e liderado pelo seu amigo 
Franco Basaglia na Itália, ainda antes da apro-
vação do próprio projeto de Lei que depois se 
tornou conhecido como a ‘Lei Basaglia’ e que 
determinou a extinção dos hospitais psiquiá-
tricos do país (BERLINGUER, 1976B).

Outra das suas características que resulta 
indispensável registrar neste texto memo-
rístico é a exemplar disciplina em publicar 
suas pesquisas, trabalhos, além de suas expe-
riências legislativas, em revistas científicas 
especializadas e livros. Entre algumas das 
principais publicações da sua vasta obra, po-
dem-se mencionar muito especialmente: ‘La 
macchina uomo’ (BERLINGUER, 1960); ‘La sanità 
pubblica nella programazione economica – 
1964-1978’ (BERLINGUER, 1964); ‘Sicurezza e inse-
curezza sociale (BERLINGUER, 1968); ‘Le salute nelle 
fabbriche’ (BERLINGUER, 1969); ‘La strage degli in-
nocenti’ (BERLINGUER; TERRANOVA, 1972); ‘Medicina y 
política’ (BERLINGUER, 1973); ‘La riforma sanitaria’ 
(BERLINGUER, SCARPA, 1974); ‘Infortuni sul lavoro 
dei minori’ (BERLINGUER, CECCHINI; TERRANOVA, 

1977); ‘La malatia’ (BERLINGUER, 1984).  Por sua 
vez, ‘Medicina e política’ (BERLINGUER, 1978D), 
foi o primeiro livro internacional editado 
pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(Cebes), histórica entidade acadêmica – po-
lítica – sanitária brasileira fundada em 1976, 
na sua primeira coleção chamada ‘Saúde em 
Debate’, texto que se tornou um clássico 
obrigatório para a formação política dos pro-
fissionais de saúde do país na época1.

No final dos anos 1980, Berlinguer se 
apaixonou pela bioética, um novo campo de 
estudo que estava começando a tornar-se 
conhecido. Nas suas próprias palavras, “ho 
deciso di cambiare di strada”. Porém, apesar 
de abraçar esta disciplina, jamais abandonou 
sua área original da saúde pública. Pelo con-
trário, tentou construir uma nova e original 
‘ponte’ entre a bioética e a saúde coletiva por 
meio do que chamou de ‘bioética cotidia-
na’, ou seja, a ética da vida ‘daquelas coisas 
que acontecem todos os dias e que já não 
deveriam estar acontecendo’(BERLINGUER, 1991B; 

BERLINGUER, 2000).
Já na bioética, passou a ser convida-

do a grandes eventos internacionais como 
o V Congresso Mundial promovido pela 
International Association of Bioethics (IAB), 
realizado no Imperial Collegue, em Londres, 
no ano 2000, e o VI Congresso Mundial, 
realizado em Brasília, no ano 2002, sob o 
tema ‘Bioética, Poder e Injustiça’, no qual 
ministrou a conferência inaugural. Logo 
depois, em 2003, foi nomeado membro do 
International Bioethics Committee (IBC) da 
Unesco, sendo, conjuntamente com o filó-
sofo filipino Leonardo de Castro, o relator 
principal dos primeiros rascunhos ligados à 
futura Declaração Universal sobre Bioética 
e Direitos Humanos, homologada em Paris 
dois anos depois, em 2005. Especialista inter-
nacional no assunto, Berlinguer foi membro 
da Junta Editorial da revista símbolo do 
Cebes – ‘Saúde em Debate’.

No mesmo período foi designado como 
presidente do Comitê Nacional de Bioética 
de Itália, em um raro momento de espaço 
moralmente plural e politicamente laico da 
entidade, da que posteriormente seria presi-
dente de honra. Recebeu também os prêmios 

1 Na ocasião do lançamento, 
na primeira quinzena de 
novembro de 1978, foi 
realizada uma matéria 
com Berlinguer que foi 
publicada na revista ‘Saúde 
em Debate’ nº 09, a mesma 
em que foi publicado o 
documento político ‘A 
questão democrática na 
área da saúde’, que lançou 
as bases e a proposta do 
SUS. A matéria, intitulada 
‘Saúde não se troca por 
dinheiro’ reproduz trechos 
da conferência baseada 
no livro, que Berlinguer 
pronunciou no Teatro Ruth 
Escobar (Revista Saúde em 
Debate, n. 9, jan./fev./mar., 
1980, p. 41-46).
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de Doutor Honoris Causa nas universidades 
de Montreal/Canadá, La Habana/Cuba e 
Brasília/Brasil, além de muitas homenagens 
e mesmo um prêmio da Fundação Oswaldo 
Cruz, Rio de Janeiro, Brasil.

Biografia política

Giovanni Berlinguer começou cedo na po-
lítica, inspirado pelo seu pai e pela com-
panhia do seu irmão Enrico, que alguns 
anos depois se tornaría Secretário Geral 
do Partido Comunista Italiano (PCI) e 
um dos mais proeminentes líderes comu-
nistas mundiais, ao ser o co-criador do 
Eurocomunismo, doutrina que confrontou 
o centralismo socialista soviético. Enquanto 
estudante, foi secretário e presidente da 
União Internacional de Estudantes entre 
os anos 1949 e 1953. Depois, entrou na vida 
política propriamente dita tornando-se 
um dos líderes mais importantes do PCI, 
respeitado e admirado até mesmo por seus 
adversários, pela forma respeitosa e ele-
gante – apesar de sempre agudo e objetivo 
– de fazer política.

Ele teve uma intensa atuação legislati-
va. Com 84 anos de idade, foi eleito, com 
expressiva densidade eleitoral, deputado 
do Parlamento Europeu de Strasburgo 
pelo Partido Socialista Europeu. 
Anteriormente, tinha sido deputado em 
três legislaturas (1972, 1976 e 1979) e 
senador em outras duas (1983 e 1987). 
Foi também Conselheiro do Município de 
Roma, função para a qual foi reeleito no 
ano de 1985, sempre pelo seu amado PCI.

Personalidade do primeiro plano da 
cultura e da ciência italiana e mundial, 
contribuiu, através de sua atividade políti-
ca, cultural e acadêmica nos campos da me-
dicina social e da bioética – com seus mais 
de 40 livros e centenas de trabalhos aca-
dêmicos publicados – à difusão da cultura 
científica e à análise crítica do sistema 
sanitário italiano e mundial. No seu país 

de nascimento, além do que já foi mencio-
nado, foi também escolhido no ano 1999 
como Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al 
merito della Repubblica Italiana e recebeu 
a Medalha de Ouro, no ano de 2001, conce-
dida especialmente aos membros benemé-
ritos da Cultura e da Arte da Itália.

Por causa das suas pesquisas e livros na 
área da saúde dos trabalhadores (BERLINGUER, 

1968; BERLINGUER, 1977; BERLINGUER; CECCHIN; 

TERRANOVA, 1977; BERLINGUER, 1983), teve uma 
relação muito próxima com as centrais 
sindicais italianas, especialmente a CGIL 
(Centrale Generale Italiana dei Lavoratori) 
entidade historicamente próxima ao PCI. 
Na posse do presidente do Brasil, Luis 
Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2002, 
compareceu como convidado especial na 
cerimônia oficial realizada em Brasília, em 
representação daquela forte organização 
sindical peninsular. Também em Brasília, 
no final do ano de 1999, recebeu o Título de 
Cidadão Honorífico da Cidade, outorgado 
pela Câmera Legislativa do Distrito Federal 
brasileiro. Naquela oportunidade, agrade-
ceu com seu peculiar senso de humor, lem-
brando que a partir de então – com o título 
recebido – já não poderia ser expulso do 
país, referindo-se à tentativa de sua repa-
triação pelo governo conservador no ano de 
1951, durante um percurso político nacional 
como presidente da União Internacional de 
Estudantes.  A justificativa, nas suas pró-
prias palavras, era que ele seria um “peri-
goso agente comunista russo disfarçado, cujo 
nome original seria Gofrei Berlik”.

Por ocasião do seu falecimento, o pre-
sidente da República Italiana, Sergio 
Matarella, pronunciou em uma mensagem 
oficial as seguintes palavras com relação à 
“límpida figura de Giovanni Berlinguer”.

Foi uma personalidade brilhante e dotada de um 
alto senso moral; médico de grande valor que 
soube unir na sua extensa trajetória, paixão ci-
vil e rigor científico, com um senso de profunda 
humanidade.
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‘Errando’ pela América 
Latina

Foram incontáveis as vezes em que Giovanni 
esteve na América Latina, convidado a par-
ticipar em eventos científicos e congressos, 
além de proporcionar assessoria técnica e po-
lítica a entidades e governos. Como tinha uma 
forma muito peculiar e bem-humorada de se 
expressar, em um de seus textos denominou 
a sua experiência na região como ‘20 anos er-
rantes pela América Latina’, dando à palavra 
‘errante’ um duplo sentido: de ‘erro’, de estar 
aqui cometendo erros; e de ‘errar’ por se tratar 
de uma pessoa de vida livre que andava para 
cima e para baixo pela região, sem nenhum 
compromisso ou responsabilidade.

Pela sua atuação na Itália, seu nome, 
além de se tornar conhecido em diferentes 
partes do mundo, tornou-se especialmente 
referência na América Latina, onde parte 
de seus livros tiveram uma calorosa acolhi-
da, sendo traduzida para o espanhol e para 
o português, a partir de final da década de 
1970. Tais publicações, além de seu impor-
tante papel no desenvolvimento das po-
líticas sanitárias em muitos países, foram 
diretamente responsáveis pela formação 
acadêmico-política de milhares de profis-
sionais e militantes das mais diferentes pro-
fissões da saúde em toda a região.

Além da ação teórica acima menciona-
da, teve uma influência prática direta nos 
principais movimentos políticos do campo 
sanitário regional, através do seu apoio e 
participação ativa junto a combativos orga-
nismos como a Alames (Associação Latino-
Americana de Medicina Social) e o Cebes 
(Centro Brasileiro de Estudos de Saúde).

Países como Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, Cuba, Equador, México, El 
Salvador, Uruguai e outros, cujo registro 
foge da nossa memória, receberam suas 
sempre simpáticas e profundas palavras 
em diferentes momentos, ainda durante os 
difíceis tempos em que ditaduras militares 

sangrentas assolaram a região. Assuntos 
diplomáticos como estes, complexos para 
um pesquisador estrangeiro, jamais o im-
pediram de participar criticamente dos 
eventos e iniciativas aos quais era convi-
dado. Pelo contrário, nessas ocasiões, o 
tom das suas intervenções se tornava ainda 
maior e mais crítico.

Em El Salvador, por exemplo, foi de-
signado, no período inicial do pós-guerra, 
como um dos principais interlocutores 
internacionais para trabalhar na difícil 
construção dos acordos de paz que até 
hoje perduram entre os revolucionários de 
esquerda lutando pela igualdade e a demo-
cracia, e os governantes da direita autori-
tária que governava o país.

No Brasil, a difícil construção da reforma 
sanitária nacional, que culminou com a uni-
versalização constitucional do acesso de 
todas as pessoas à saúde e que foi o resulta-
do de quase duas décadas de luta, teve em 
Berlinguer um dos seus mentores intelectu-
ais e seu patrão. 

No Brasil, participou de Conferências 
Nacionais de Saúde, sempre como con-
vidado especial e um de seus principais 
palestrantes. Na X Conferência, realizada 
no mês de setembro de 1996, marcou sua 
presença festiva e honrosa na Assembleia 
do Cebes, convocada paralelamente à 
Conferência, ocasião em que, por acaso, 
um dos autores do presente texto passava a 
gestão da presidência da entidade (Volnei 
Garrafa – gestão 1994/96) para o outro 
(Paulo Amarante – gestão 1996/98).

Muitos outros exemplos poderiam aqui 
ser lembrados, em diferentes países e nos 
mais diversos momentos. De qualquer 
forma, apesar das ditaduras e dos gover-
nos repressivos que Berlinguer vivenciou 
enquanto esteve ‘errante’ pela América 
Latina, seus livros e textos passaram ano 
após ano de mão em mão, contribuindo 
substantivamente para a efetiva politiza-
ção da saúde em toda a região.
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Da medicina social e saúde 
pública à bioética

A chegada de Berlinguer à bioética, além 
de constituir um marco importante para a 
área pela sua capacidade crítica de adicionar 
novas visões e interpretações, foi especial-
mente providencial no sentido da revisão 
dos seus fundamentos em relação aos macro 
temas cotidianos trabalhados até então de 
modo muito superficial pela teoria princi-
palista dentro do seu estrito ‘principio de 
justiça’, de visão unilateral anglo-saxão.

Sua mente inquieta dividiu teoricamen-
te a temática da bioética em dois grandes 
campos: a bioética das situações limites e 
de fronteira do conhecimento; e a bioética 
das situações cotidianas, dos problemas que 
acontecem diariamente na vida das pessoas, 
comunidades e nações. Dentro destas divi-
sões, incorporou todo seu conhecimento de 
saúde pública e das situações com ela re-
lacionadas. No cerne das situações limites 
estavam os assuntos produzidos pelo de-
senvolvimento científico e tecnológico; e no 
dos assuntos cotidianos, estavam a exclu-
são social, a não universalidade ao acesso à 
saúde, a inequidade na atenção sanitária, a 
pobreza, o analfabetismo etc.

Assim, as ideias de Berlinguer começa-
ram a ‘contaminar’ a agenda bioética inter-
nacional com assuntos histórico-sociais, 
temas estes muito bem aproveitados pela 
bioética latinoamericana a partir do início 
do século XX, especialmente depois do 
sexto Congresso Mundial realizado em 
Brasília, quando aconteceu a primeira 
reunião efetiva com vistas à criação da Rede 
Latino-Americana y do Caribe de Bioética 
da Unesco – Redbioética.  Se por um lado, 
não cabe dúvida com relação à paternidade 
da politização da agenda bioética interna-
cional por parte da Redbioética, por outro, 
uma das sementes iniciais mais vigorosas 
deste forte processo dinâmico e dialético 
foi plantada por Berlinguer, com suas re-
flexões que construíram uma ponte inicial 

indispensável entre a (bio)ética e as ques-
tões sociopolíticas da atualidade.

Em termos mais concretos, suas ideias 
tiveram uma expressiva recepção na 
Unesco. Como membro de seu International 
Bioethics Committee, como dito anterior-
mente, foi designado no ano de 2003 relator 
do rascunho inicial que serviu de base para a 
futura Declaração Universal sobre Bioética e 
Direitos Humanos, que só seria homologada 
em 2005, depois de muitas e controversas 
versões iniciais. Suas ideias politicamente 
progressistas, que incluíam fortemente os 
assuntos sociais, ficaram plasmadas, sem 
dúvida, na mente dos demais membros que 
participavam do processo, de modo que aca-
baram fazendo parte do texto final, ainda 
que com algumas mudanças que acabaram 
acontecendo como consequência das incon-
táveis consultas e discussões.

Entre seus livros dedicados exclusiva-
mente à ética e bioética, não se podem deixar 
de mencionar os seguintes: ‘Questioni di vita 
– etica, scienza, salute’ (BERLINGUER, 1991B); ‘Etica, 
salud y medicina’ (BERLINGUER, 1994); ‘Etica della 
salute’ (BERLINGUER, 1994); ‘La merce finale – 
saggio sulla compravendita di parti del corpo 
umano’ (BERLINGUER; GARRAFA, 1996); ‘II nostro 
corpo in vendita – cellule, organi, DNA e pezzi 
di ricambio’ (BERLINGUER; GARRAFA, 2000); ‘Bioetica 
quotidiana’ (BERLINGUER, 2000).

Considerações finais 
– o legado histórico de 
Giovanni Berlinguer

As iniciativas legislativas de Berlinguer 
foram decisivas para a construção de 
normas nacionais que mudaram profunda-
mente a sociedade italiana, como a Lei 833 
que instituiu o Serviço Sanitário Nacional 
(BERLINGUER; SCARPA, 1974), a Lei 194 ligada à in-
terrupção voluntária da gravidez (aborto) 
(BERLINGUER, 1978A, 1978C) e a Lei 180, com o apoio 
direto do também saudoso Franco Basaglia, 
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que foi responsável pelo fim da instituição 
dos manicômios. Nos últimos anos, sua 
contribuição esteve focada no campo da 
bioética, para a qual ele foi um dos princi-
pais protagonistas internacionais, por meio 
de constantes participações em atividades 
institucionais e de produção de orientações 
teóricas decisivas aos avanços no sentido de 
um debate mais politizado e mais humano 
desta disciplina no mundo.

A preocupação constante com a inter-
locução, com o diálogo e a reflexão estão 
entre as principais virtudes de Berlinguer, 
um cientista sempre atento a expor diale-
ticamente argumentos tanto divergentes 
quanto concordantes com suas opiniões, 
procedentes de autores e tendências de 
orientações também diversas. Sua força 
criadora, aliada ao seu espírito persistente e 
indomável de militância, sempre funcionou 
ao lado de uma surpreendente simplicidade 
e humildade, um dos seus rasgos mais im-
portantes e próprio dos ‘grandes’.

Determinado em não deixar seus leitores 
com dúvidas, sempre procurou expressar 
o número de argumentos necessários para 
afastar qualquer sombra de incerteza.

Em seus textos científicos, especialmente 
nos livros, seu cuidado essencial foi de intro-
duzir os temas através de rigorosos dados 
epidemiológicos da realidade com respeito ao 
assunto estudado para, em seguida, ir disse-
cando-os de forma crítica, um depois do outro, 
com uma racionalidade lógica avassaladora. 
Seus argumentos raramente deixavam arestas. 

Mesmo seus adversários mais persistentes 
reconheciam sua lógica horizontal e sua habi-
lidade com as informações e ideias para tratar 
desde assuntos simples até os mais complexos.

É indispensável registrar que mais de uma 
dezena de livros de Giovanni foram traduzi-
dos para o português e publicados no Brasil, 
a maioria deles em coleções dirigidas pelo 
Cebes, entidade da qual tinha admiração 
e um carinho muito especial e para a qual, 
segundo informou pessoalmente aos autores 
deste texto, doou integralmente todos os 
seus direitos autorais. Algumas destas obras 
estão disponíveis para os leitores interessa-
dos na biblioteca virtual do Cebes.

Aliás, em temas com os quais sua aflição 
humana era maior, tornava-se polemista de 
forma aguda e extremamente dura, utilizan-
do referenciais epidemiológicos atualizados, 
mas não meramente numéricos, assépticos, 
frios e remotos à realidade, e sim dialetica-
mente fundamentados em uma epistemo-
logia solidamente fundamentada. Assim, 
nestas oportunidades, sofria uma mudança 
radical, transmutando-se de cientista sóbrio 
a ator sociopolítico incisivo, que combatia 
a seus adversários com argumentos fortes e 
sólidos, utilizando grandes conceitos univer-
sais e uma enorme visão de futuro.

Com a morte de Giovanni Berlinguer o 
mundo se empobreceu; tornou-se menos 
crítico, menos orgânico, menos alegre, 
menos sábio e nós, seus seguidores e 
amigos, ficamos órfãos. s
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Introdução

As tentativas em torno da obtenção de con-
sensos na definição de políticas, na pro-
moção de assessorias e assistência técnica, 
bem como no estabelecimento de redes de 
colaboração em áreas específicas do campo 
da saúde têm sido cada vez mais frequentes 
entre países da América do Sul. Esses consen-
sos e processos de cooperação e colaboração 
na área da saúde têm gerado acordos mais 
amplos, que por vezes evoluem para a “for-
mação de comunidades ou blocos regionais” 
(SANTANA, 2011, P. 2996). Exemplos dessas confor-
mações são o Organismo Andino de Saúde-
Convênio Hipólito Unanue (Oras-Conhu), 
da Comunidade Andina (CAN); o Subgrupo 
de Trabalho 11 Saúde (SGT 11), do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul); e o Conselho de 
Saúde Sul-Americano (CSS), da União de 
Nações Sul-Americanas (Unasul). O CSS é um 
arranjo intergovernamental no campo da ‘co-
operação Sul-Sul’ e da ‘diplomacia da saúde’, 
que traz novas perspectivas em saúde para 
países em desenvolvimento (BUSS; FERREIRA, 2011).

A Unasul foi criada como resposta 
contra-hegemônica à proposta de consti-
tuição da Aliança de Livre Comércio das 
Américas (Alca). Em 2005, durante o IV 
Encontro das Américas, em Mar del Plata, 
Buenos Aires, Chefes de Estado de tendência 
progressista e movimentos antiglobalização 
expressaram sua rejeição à criação da Alca 
e iniciaram um novo projeto com vistas a 
alcançar modalidades alternativas de gover-
nança regional, que resultou no nascimen-
to da União de Nações Sul-Americanas. A 
Unasul firmou-se como um projeto de inte-
gração alternativo com compromissos reno-
vados sobre os princípios da democracia, da 
inclusão social e dos direitos humanos.

A saúde, nesse contexto, tornou-se uma 
importante arena de integração e de promo-
ção do direito à saúde baseado na universa-
lidade, equidade e integralidade. A partir da 
criação do CSS, com seus grupos técnicos 
e suas redes estruturantes, a Unasul parte 

para implementar projetos de saúde, criando 
espaços habilitados para a troca de conhe-
cimentos, e gerando estratégias regionais 
que têm apoiado a coordenação de posições 
comuns dos países em fóruns multilaterais, 
fortalecendo a atuação do bloco como um 
player global em saúde.

O objetivo desta reflexão é identificar de 
que modo a atuação da Unasul, por meio de 
posicionamentos comuns na Assembleia 
Mundial da Saúde (AMS), contribui para o 
fortalecimento do processo de integração 
regional na América do Sul, para a cons-
trução de uma agenda regional em saúde e 
para a consolidação da própria Unasul como 
um player global na definição de pautas, na 
agenda mundial da saúde, que possam contri-
buir para a redução de inequidades em saúde.

Método

Para a análise da atuação da Unasul na 
Assembleia Mundial da Saúde, foram identi-
ficadas as Resoluções da AMS sobre as quais a 
Unasul apresentou posicionamentos comuns 
no período compreendido entre 2010 e 2014. 
As fontes de informação foram: (i) informes 
de atividades das Presidências Pro-Tempore 
(PPTs), do CSS, dos anos de 2010 e 2011; 
(ii) acervo de documentos do Instituto Sul-
Americano de Governo em Saúde (Isags), 
sobre a participação dos Estados-membros 
da Unasul na AMS, de 2012 a 2014.

A partir da análise desses documentos, 
foram identificados os posicionamentos 
comuns na AMS apresentados pelo CSS.

Os informes das PPTs, em 2010 e 2011, 
permitiram identificar os posicionamentos 
comuns da Unasul na 63ª e na 64ª AMS. 
Foram elaborados pelo Ministério da Saúde 
do Equador, período de 2009-2010, e pelo 
Ministério da Saúde do Uruguai, período de 
2010-2011, possuindo, assim, distintos níveis 
de informações e detalhamentos sobre os 
posicionamentos comuns da Unasul na AMS. 
O informe do Equador detalha a atuação do 
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CSS na 63ª AMS, informando desde o pro-
cesso de construção de consenso e dos atores 
protagonistas até o conteúdo dos posiciona-
mentos comuns apresentados. O informe 
do Uruguai apresenta menor detalhamento, 
menciona a atuação conjunta do bloco na 
64ª AMS e identifica os temas abordados 
pelos posicionamentos comuns, porém, sem 
citar a numeração ou o título das Resoluções 
da AMS, tampouco o conteúdo dos posicio-
namentos comuns apresentados.

O Isags foi inaugurado em julho de 2011 
e seu acompanhamento da participação da 
Unasul na AMS iniciou-se em 2012, a partir da 
65ª AMS. Desde então, o instituto produz re-
latórios internos da Direção Executiva sobre o 
tema e os divulga parcialmente em seu informe 
de atividades anual, no informe de maio e em 
seu site (www.isags-unasul.org). Os informes 
do Isags permitiram conhecer os posiciona-
mentos comuns das AMS 65a, 66a e 67a.

As decisões da AMS tomam a forma de 
Resoluções, que não são vinculantes e visam 
gerar recomendações globais. As Resoluções 
da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
uma vez aprovadas, produzem diretrizes em 
políticas de saúde, em nível global, que devem 
ser implementadas nos países (PERMANENT 

MISSION OF SWITZERLAND TO THE UNITED NATIONS, 2011). 
Para ter acesso aos textos finais das Resoluções 
da AMS no período estudado, realizou-se pes-
quisa no site da OMS (http://www.who.int/
mediacentre/events/governance/wha/en/).

Dentre o conjunto das Resoluções das 
cinco AMS estudadas, foram seleciona-
das aquelas relativas aos posicionamentos 
comuns da Unasul identificados.

As Resoluções selecionadas com posicio-
namentos comuns foram agrupadas con-
forme as cinco linhas prioritárias definidas 
no Plano Quinquenal 2010-2015, do CSS, e 
foi realizada uma análise temática de seus 
conteúdos. Para contextualizar a analise da 
atuação do CSS, com foco específico em seu 
papel de formulador e negociador de políti-
cas em fóruns globais, em especial na AMS, 
descrevem-se inicialmente a conformação, a 

estrutura e os objetivos da Unasul e de seu 
Conselho de Saúde. Em seguida, apresen-
tam-se a estrutura e o funcionamento da 
AMS. Além disto, são mencionadas partici-
pações de outros blocos regionais na AMS, 
como a União Africana, a Comunidade do 
Caribe, com especial atenção para o caso da 
União Europeia, por suas singularidades de 
representação unificada perante as Nações 
Unidas, traçando paralelos com a experiên-
cia da Unasul. Passa-se, então, a analisar as 
Resoluções selecionadas.

A Unasul e o Conselho de 
Saúde Sul-Americano

A Unasul é composta dos 12 países indepen-
dentes, da América do Sul, com o objetivo de 
construir uma identidade e uma cidadania 
sul-americana, e desenvolver um espaço de 
integração e união nos âmbitos cultural, social, 
econômico, político, ambiental, energético e de 
infraestrutura (UNASUR, 2008A). Sua estrutura é 
dividida entre vertical e horizontal. A estrutura 
vertical é composta pelo Conselho de Chefes de 
Estado e de Governo, Conselho de Ministros, 
Conselho de Delegados, além de uma 
Secretaria Geral, com sede na cidade de Quito, 
Equador. A estrutura horizontal conta com 12 
Conselhos Setoriais ministeriais, que tratam de 
temas específicos, como infraestrutura, educa-
ção, defesa e saúde, entre outros. Esta estrutura 
conta ainda com dois centros de pensamento 
estratégico: um atrelado ao Conselho de Defesa 
e outro, ao Conselho de Saúde Sul-Americano. 
A Presidência Pro Tempore (PPT) da Unasul é 
anual e rotativa, ocupada em ordem alfabética 
pelos países do bloco.

O CSS foi criado na primeira Reunião do 
Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de 
Governo do bloco, em 2008, com o objetivo 
de consolidar a América do Sul como um 
espaço de integração em saúde que contribua 
para a saúde de todos e para o desenvolvi-
mento, incorporando e integrando os esfor-
ços e avanços sub-regionais. Foi instituído 
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a partir do consenso de que a saúde é um 
direito fundamental do ser humano e da so-
ciedade, além de ser um componente vital 
para o desenvolvimento humano e para a 
integração regional (UNASUR, 2008A).

É composto pelos ministros da saúde dos 
doze Estados-membros da Unasul e sua estru-
tura inclui um comitê coordenador, formado 
por representantes dos ministérios de cada 
Estado-membro, cinco Grupos Técnicos 
(GTs) e seis Redes Estruturantes. Os minis-
tros da saúde da Unasul estabeleceram, em 
2010, uma Agenda Sul-Americana de Saúde, 
que foi posteriormente consolidada pelos 
GTs em um Plano de Trabalho Quinquenal 
2010-2015, com cinco eixos prioritários do 
CSS (UNASUR, 2010; BUSS, 2011): Vigilância e respos-
ta em saúde; Desenvolvimento de sistemas de 
saúde universais; Acesso universal a medica-
mentos; Promoção à saúde e ação sobre seus 
determinantes sociais; e Desenvolvimento e 
gestão de recursos humanos em saúde.

Em julho de 2011, o CSS inaugurou, na 
cidade do Rio de Janeiro (RJ), o Isags, centro 
de pensamento estratégico que tem como 
objetivo colocar à disposição dos Ministérios 
da Saúde dos Estados-membros da Unasul as 
melhores práticas e evidências para a gestão 
em saúde, por meio da promoção de inter-
câmbio, reflexão crítica, gestão do conheci-
mento e geração de inovações no campo da 
política e governança em saúde.

Atuação do Conselho de 
Saúde Sul-Americano

O CSS, ao apresentar uma proposta de inte-
gração regional baseada na definição da saúde 
como direito social vinculado à inclusão e a 
cidadania, marca uma diferença normativa em 
relação às experiências do Mercosul e da CAN. 
No Mercosul, os objetivos centrais da Reunião 
de Ministros da Saúde (RMS) e do SGT 11 são 
harmonizar legislações e regulamentações, e 
eliminar obstáculos e barreiras não alfande-
gárias ao comércio regional de produtos de 

saúde, enquanto na CAN a saúde foi encarada 
como uma questão basicamente epidemio-
lógica, focada em problemas entre fronteiras 
(RIGGIROZZI, 2012; QUEIROZ; GIOVANELLA, 2011).

Desde sua criação, em 2008 até julho 
de 2015, o CSS realizou oito reuniões ordi-
nárias, nas quais os ministros da saúde da 
América do Sul debateram e decidiram sobre 
temas como a epidemia de H1N1, a eleição da 
direção da Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas) e a criação de um banco regio-
nal de preços de medicamentos.

Além de ser regional, a ação do CSS 
avança na formulação e na negociação po-
lítica em fóruns multilaterais. O CSS teria a 
capacidade de projetar os objetivos regionais 
no âmbito da diplomacia regional em saúde e 
defender a região como um espaço geoestra-
tégico na formulação de política internacio-
nal, segundo Riggirozzi (2012).

Além da AMS, o CSS tem atuado na formula-
ção e na negociação política em diversos fóruns 
globais, como o Conselho Diretivo da Opas e 
as conferências globais realizadas por agên-
cias especializadas, como a VI Conferência 
Internacional das Autoridades Reguladoras 
de Medicamentos (ICDRA), 2014; o III Fórum 
Global sobre Recursos Humanos em Saúde, 
2013; a VIII Conferência Global em Promoção 
da Saúde: Saúde em Todas as Políticas, 2013; e 
a Conferência Mundial sobre Determinantes 
Sociais da Saúde, 2011. Contudo, sem dúvida, 
a atuação do CSS na AMS, iniciada em 2010, 
estabelece um marco histórico para a repre-
sentação da América do Sul no cenário da di-
plomacia da saúde global.

Assembleia Mundial 
da Saúde: estrutura e 
funcionamento

A OMS se estrutura em: um órgão plenário, 
a Assembleia Mundial da Saúde; um órgão 
executivo, o Conselho Executivo; e seu corpo 
de funcionários permanente, o secretariado. 
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O trabalho do Conselho Executivo e da AMS 
é integrado (MINELLI, 2006).

O Conselho Executivo é composto por 
34 membros, designado pelos Estados-
membros eleitos pela AMS. O mandato é de 
três anos e os membros são eleitos em man-
datos alternados e por representatividade 
das regiões (quadro 1). As funções principais 
do Conselho Executivo são preparatórias 
e executivas em relação à AMS. A primeira 
refere-se à definição da agenda da próxima 
AMS, mas ele também age como o órgão exe-
cutivo, dando efeito às decisões e políticas 
aprovadas pela AMS (OMS, 2014A). 

O Conselho Executivo se reúne pelo 
menos duas vezes ao ano: a reunião mais im-
portante ocorre em janeiro e uma segunda 
reunião ocorre em maio, imediatamente 
após a AMS. A reunião de janeiro aprova a 
agenda da AMS que ocorrerá em maio, de-
finida a partir de informes dos comitês re-
gionais, que se reúnem ao longo do segundo 
semestre do ano anterior (OMS, 2014A).

As duas estruturas deliberativas da OMS 
possuem processo de deliberação por voto 

e aprovação por maioria, sendo que cada 
membro representa um voto. O quórum 
mínimo é de 2/3 dos representantes, ou seja, 
no caso do Conselho Executivo, 2/3 de 34 
membros indicados, e no caso da AMS, dos 
194 Estados-membros (MINELLI, 2006).

A AMS ocorre anualmente em maio, 
com a participação das delegações de todos 
os Estados-membros da OMS, bem como 
dos organismos intergovernamentais e das 
organizações não governamentais convi-
dadas (OMS, 2014B). As principais funções da 
AMS são decidir sobre as políticas da OMS, 
eleger o Diretor-Geral, supervisionar a 
execução orçamentária e a administração, 
e aprovar o programa orçamentário apre-
sentado pelo secretariado.

A AMS se organiza em Plenária, Comitê 
A e Comitê B. A Plenária reúne todos os 
participantes da AMS, o Comitê A trata de 
assuntos técnicos relacionados à saúde e o 
Comitê B, dos temas financeiros e adminis-
trativos da OMS. Nos Comitês se aprovam 
os textos das Resoluções, que, posterior-
mente, serão submetidas à plenária.

Quadro 1. Órgãos deliberativos da OMS, composição de 2014

Assembleia Mundial da Saúde 

Plenária
194 Estados-membros
Organismos intergovernamentais
Organizações não governamentais

Comitê A Comitê B

Assuntos técnicos relacionados à saúde Temas financeiros e administrativos

Conselho Executivo

África – 7 Américas – 6 Europa – 8 Leste Mediterrâneo – 5
Oeste 

Pacífico – 5 
Sudeste Asiático – 3

África do 
Sul
Chade
Congo
Eritreia
Gambia
Libéria
Namíbia

Argentina
Brasil
Cuba
EUA
Panamá
Suriname

Albânia
Andorra
Azerbaijão
Bélgica
Croácia
Lituânia
Reino Unido
Rússia

Arábia Saudita
Egito
Iran
Kuait
Líbano

Austrália
China
Coreia
Japão
Malásia

Coreia
Maldívias
Nepal

Fonte: Elaboração própria.
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Além dessas três estruturas fixas, podem 
ser organizadas pelos participantes, durante 
a AMS, sessões de informação técnica sobre 
temas específicos (side events), cujo objeti-
vo é apresentar os últimos avanços em dis-
tintas áreas, servir de espaço para o debate 
e facilitar o intercâmbio de informações. A 
entrada nos Comitês e side events, diferen-
temente de na Plenária, é restrita a alguns 
grupos de participantes, não incluindo as 
organizações não governamentais, nem os 
representantes do setor privado.

O CSS vem ocupando todos os espaços 
da OMS a partir de distintas estratégias de 
atuação. Além da apresentação de posicio-
namentos comuns na AMS, em ambos os 
comitês, a Unasul reforçou sua represen-
tatividade no Conselho Executivo. Das seis 
vagas destinadas à região das Américas, 
Estados-membros da Unasul atualmente 
ocupam metade. Fortalecer a presença do 
bloco no Conselho Executivo foi estratégico 
para garantir que os temas definidos como 
prioridade pelos países da América do Sul 
pudessem entrar na agenda da AMS seguin-
te. A Unasul ainda não organizou nenhum 
side event como bloco, mas vários dos temas 
que foram alvos de posicionamentos comuns 
tiveram side events organizados por um ou 
mais Estado-membro.

A atuação de blocos 
regionais na AMS

Quatro blocos regionais – a União Africana 
(UA), a Comunidade do Caribe (Caricom), o 
Sistema de Integração da América Central 
(Sica) e, especialmente, a União Europeia 
(UE) – já se utilizavam dos posicionamen-
tos comuns entre os países do bloco para 
apresentar temas de interesse regional na 
AMS. A Unasul, diferentemente desses 
quatro blocos regionais que possuem po-
sições de observadores permanentes, em 
organismos intergovernamentais como a 
OMS, não é ainda reconhecida como um 

bloco de países e, portanto, não possui re-
presentação oficial na AMS.

Isso significa que não há um assento na 
AMS destinado à Unasul e que nenhum 
representante do bloco pode credenciar-
-se ou falar na AMS como representante 
da Unasul. Assim, ainda que os 12 Estados-
membros do bloco entrem em consenso 
e preparem uma proposta de Resolução a 
partir de um posicionamento comum, e que 
esta seja apresentada nos Comitês pela PPT 
e em nome da Unasul, apenas o país ao qual 
pertence o representante que apresente a 
proposta de Resolução será considerado 
como autor da mesma. Os outros 11 países 
precisam manifestar posteriormente sua 
concordância em relação ao posicionamen-
to apresentado, individualmente.

A representação da UE na AMS evoluiu 
no decorrer dos anos e alcançou status di-
ferenciado a partir de 2011. A UE é membro 
observador das Nações Unidas desde 1974, e 
manteve os mesmos direitos que os demais 
observadores permanentes até 2011, quando 
a Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU) garantiu à UE amplos 
direitos, como o de participar dos debates, de 
se pronunciar juntamente com os Estados-
membros, de submeter propostas e emendas, 
de réplica e de circulação de documentos 
(A/65/L.64/Rev.1). Quando os países da UE 
definem uma posição comum, o representan-
te desta entidade está autorizado a apresen-
tar a proposta do bloco, representando seus 
28 membros. Desde 2010, a UE possui uma 
delegação formal frente à OMS, o que facili-
ta a elaboração e a apresentação de posições 
comuns na AMS (VAN DE PAS; VAN SCHAIK, 2014).

Assim como a representação da UE, a 
Unasul também avançou em relação aos 
outros blocos da região. CAN, Mercosul e 
OTCA, mais antigos do que a Unasul, não se 
organizaram para uma atuação conjunta na 
AMS, o que resultou no não reconhecimento 
da região sul-americana como um ator im-
portante nessa arena. Contudo, a partir de 
2010, com a atuação constante e crescente 
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da Unasul na AMS, esse cenário começa a ser 
alterado (RIGGIROZZI, 2012).

Posicionamentos comuns 
da Unasul na AMS: análise e 
resultados

Nos últimos anos, a OMS e seus órgãos têm 
buscado tornar-se mais transparentes e aces-
síveis para seus Estados-membros. Como 
consequência, a OMS e o tema da saúde global 
vêm ganhando força na agenda de política in-
ternacional dos países e mobilizando atores, 
com o objetivo de preparar melhor as posi-
ções que serão levadas à AMS. Esse exercício 
incentiva a cooperação entre os países, a fim 
de apresentar posicionamentos comuns nesse 
fórum multilateral (VAN DE PAS; VAN SCHAIK, 2014).

Chegar ao consenso em relação a um tema 
demanda trabalho prévio, e a elaboração dos 
posicionamentos comuns ocorre tanto em 
reuniões presenciais como em reuniões vir-
tuais. Os encontros presenciais ocorrem nas 
reuniões ordinárias e extraordinárias do CSS 
e do comitê coordenador, em especial, nas 
reuniões ordinárias realizadas no primeiro 
semestre de cada ano, que, em geral, ocorrem 
em março ou abril e antecedem a AMS, e 
nas extraordinárias realizadas em Genebra, 
Suíça, durante a própria AMS. Além das reu-
niões do CSS, reuniões dos GTs, oficinas do 
Isags e outros fóruns multilaterais também 
são utilizados pela Unasul para reunir-se e 
discutir sobre temas que serão futuramente 
apresentados na AMS como posicionamento 
comum do bloco. Outro espaço privilegiado 
para a atuação conjunta do CSS é o Conselho 
Executivo da OMS. Desde 2013, dos seis 
representantes das Américas no Conselho 
Executivo (quadro 1), três são Estados-
membros da Unasul: Argentina, Brasil e 
Suriname. Além dos espaços presenciais, o 
comitê coordenador e os GTs realizam várias 
reuniões virtuais nos meses que antecedem a 
AMS, a fim de discutir, em detalhes, os textos 

das Resoluções propostas e de suas interven-
ções comuns (VENTURA, 2013).

Os temas que entram para o debate e 
posterior consenso do bloco possuem duas 
portas de entrada: podem partir de uma das 
estruturas do CSS, como do GT Acesso uni-
versal a medicamentos, ou são apresentados 
por um país, que tem determinado tema 
como prioridade nacional e busca, em seus 
companheiros de bloco, o apoio necessário 
para avançar com o tema no cenário global. 
Observa-se que o primeiro movimento é 
o que inicia o processo de consenso para a 
AMS, mas, nas Assembleias seguintes, os 
países vão se apropriando desse espaço fa-
vorável de negociação, que é o processo de 
integração. A construção de uma agenda re-
gional em saúde pode acontecer por ambos 
os mecanismos, pois, uma vez que os países 
concordam em abraçar o tema de um dos 
membros do bloco como uma prioridade 
regional, todos os 12 países se tornam igual-
mente responsáveis por ele.

A Unasul defendeu seu primeiro posicio-
namento comum como bloco em um fórum 
multilateral de saúde em 2010, na 63ª AMS, 
ano no qual o CSS fortaleceu sua institucio-
nalização com a aprovação de seu primeiro 
Plano Quinquenal e com a criação dos GTs 
(UNASUR, 2010). O primeiro posicionamento 
comum defendido pela Unasul na OMS foi 
sobre o impacto dos direitos de propriedade 
intelectual sobre o acesso a medicamentos 
e o poder de monopólio das empresas far-
macêuticas na fixação de preços e decisões 
sobre genéricos. O posicionamento comum 
do bloco foi liderado pelo Equador e pela 
Argentina, que representavam, respectiva-
mente, a PPT e a Coordenação do recém-cria-
do GT Acesso universal a medicamentos.

No período de 2010 a 2014, foram realiza-
das cinco AMS, tendo sido apresentados po-
sicionamentos comuns da Unasul relativos a 
25 Resoluções da Assembleia. O número de 
Resoluções nas quais a Unasul apresentou 
posicionamentos comuns aumentou ano a 
ano, com exceção do ano de 2012 (quadro 
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2), quando foi realizada a eleição do novo 
diretor para a Opas.

Esse debate mobilizou esforços regionais 
na busca de um nome comum. Uma reunião 
extraordinária do CSS foi convocada pre-
viamente à 65ª AMS com o objetivo de 
ouvir os pretendentes indicados por distin-
tos países da região e tentar alcançar o con-
senso em torno de um candidato único, que 
pudesse representar a Unasul. Finalmente, 
não houve consenso da Unasul em torno de 
um candidato único e os países da região 
apoiaram distintos concorrentes. Esse mo-
vimento em torno de um candidato único, 
que pudesse representar o bloco, pode ter 
influenciado na articulação dos países em 
torno de outros temas da AMS daquele ano, 
justificando uma queda, em relação ao ano 

anterior, no número de Resoluções sobre as 
quais a Unasul apresentou posicionamento 
comum na AMS.

Ao longo dos anos, além do aumento no 
número de Resoluções, ocorreu diversificação 
nos temas das resoluções que foram objeto de 
posicionamento comum da Unasul (quadro 
2). Em 2010, as duas Resoluções objetos de 
posicionamento comum do CSS estavam rela-
cionadas com a produção de medicamentos. 
Nos anos seguintes, esse tema se manteve no 
foco dos posicionamentos comuns do bloco, 
mas passou a ser acompanhado por diver-
sos outros, como o Regulamento Sanitário 
Internacional, em 2011 e 2014; a Reforma 
da OMS, em 2012 e 2013; e os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), em 
2013 e 2014, entre outros.

Quadro 2. Resoluções da AMS sobre as quais a Unasul apresentou posicionamento comum, 2010-2014

Ano e Nº AMS
Nº de 

Resoluções
Resolução 

2010 
63ª AMS

2

A63/6 – Saúde pública, inovação e propriedade intelectual: estratégia mundial e 
plano de ação

A63/23 – Falsificação de produtos médicos

2011 
64ª AMS

5

A64/4 – Financiamento da OMS no futuro

A64/9 – Implementação do Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005)

A64/13 – Trabalho para reduzir a mortalidade perinatal e neonatal

A64/16 – Produtos médicos de baixa qualidade, espúrios, com etiquetas 
enganosas, falsificados ou de imitação

A64/21 – Prevenção e controle de doenças não transmissíveis

2012 
65ª AMS

2

A65/5 – Reforma da OMS: Informe consolidado da Diretora-Geral

A65/24 – Grupo Consultivo de Especialistas para Pesquisa e Desenvolvimento: 
Financiamento e Coordenação (CEWG)
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No período analisado, os temas financei-
ros e administrativos, tratados no Comitê B, 
estiveram especialmente relacionados com a 
reforma da OMS, ainda que o tema de finan-
ciamento dos programas também tenha sido 
objeto em 2013 (quadro 2).

No ano de 2012, quando o CSS se pro-
nunciou como bloco pela primeira vez, em 
relação à reforma da OMS, o Isags havia 
realizado uma oficina, três meses antes da 

65ª AMS, com o tema Diplomacia da Saúde 
e Saúde Global. A oficina do Isags reuniu 
delegados dos Ministérios da Saúde e das 
Relações Exteriores dos Estados-membros 
da Unasul, além de especialistas no tema. A 
reforma da OMS foi objeto de apresentações 
de especialistas convidados e de debates 
entre os delegados dos países. A troca de 
informações e o acúmulo de conhecimen-
to propiciados pela oficina facilitaram o 

2013 
66ª AMS

6

A66/4 – Reforma da OMS

A66/7– Projeto de Orçamento por Programas 2014-2015

A66/12 – Deficiência

A66/13 – Monitoramento dos ODM relacionados à saúde

A66/22– Produtos médicos de baixa qualidade, espúrios, com etiquetas 
enganosas, falsificados ou de imitação

A66/23 – Continuação do informe do CEWG

2014

67ª AMS
11

A67/7 – Marco para o relacionamento com atores não estatais 

A67/12 – Plano de ação mundial sobre vacinas

A67/16 – Plano de ação mundial da OMS sobre a deficiência 2014-2021

A67/19 – Monitoramento dos ODM ligados à saúde: informe da secretaria

A67/20 – Monitoramento dos ODM ligados à saúde: a saúde na agenda para o 
desenvolvimento pós-2015

A67/24 – Repercussões da exposição ao mercúrio e aos compostos mercuriais na 
saúde pública

A67/25 – Contribuição para o desenvolvimento social e econômico

A67/27 e A67/28 – Continuação do informe do CEWG

A67/30 – Acesso aos medicamentos essenciais

A67/32 – Fortalecimento do sistema de regulamentação

A67/34 – Continuação da Declaração Política de Recife Sobre Recursos Humanos 
para a Saúde

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 2. (Cont.)
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processo de posicionamento comum apre-
sentado pelo CSS sobre a Resolução da AMS 
A65/5 (quadro 2).

A Unasul tem apresentado posiciona-
mentos comuns, tanto no Comitê A como no 
Comitê B da AMS. Como visto, os temas trata-
dos nesses Comitês se dividem entre assuntos 
técnicos relacionados à saúde (A) e temas fi-
nanceiros e administrativos (B) (tabela 1).

Usando como categorias de análise os cinco 
eixos do Plano Quinquenal, é possível observar 
que o tema de medicamentos, além de inaugu-
rar os posicionamentos comuns em 2010, se 
manteve constante em todas as AMS (tabela 1). 
Dos 25 posicionamentos comuns apresentados 
pela Unasul entre 2010 e 2014, 8 foram sobre 
Resoluções que tratavam do tema de medica-
mentos. Os demais eixos tiveram atuações va-
riadas no decorrer dos anos. Com exceção do 
eixo de Recursos Humanos, que teve apenas 
um posicionamento comum no ano de 2014, os 
demais eixos somaram quatro posicionamen-
tos comuns cada, e os temas financeiros e admi-
nistrativos do Comitê B contabilizaram cinco.

Essa concentração dos posicionamentos 
comuns no tema de medicamentos pode ser 
explicada por dois fatores: o primeiro é o tra-
balho contínuo do Grupo Técnico de Acesso 
Universal de Medicamentos (Gaumu), que, dos 
cinco GTs do CSS, é o único que, ao longo dos 
anos, manteve reuniões periódicas e acompa-
nhamento das agendas internacionais. O outro 
fator é o desabastecimento de medicamentos, 
que têm sido uma preocupação global, mas, 

em especial, dos países em desenvolvimento 
e não produtores de medicamentos, além da 
incorporação de tecnologias que vêm gradati-
vamente desfinanciando os sistemas de saúde 
desses países (GRAY; MANASSE, 2013).

Na análise dos posicionamentos comuns ao 
longo dos anos, verifica-se que há continuida-
de e seguimento dos temas, o que demonstra 
a atuação da Unasul como ator político no 
cenário global e a capacidade do bloco de in-
tervir nas agendas, buscando resultados que 
favoreçam os Estados-membros. Na 63ª AMS, 
por exemplo, a Unasul posicionou-se a favor 
da criação de um grupo intergovernamental 
para tratar de mecanismos financeiros inova-
dores e sustentáveis, a fim de financiar pes-
quisa e desenvolvimento sobre saúde pública, 
inovação e propriedade intelectual. Esse 
Grupo Consultivo de Especialistas para 
Pesquisa e Desenvolvimento: Financiamento 
e Coordenação (CEWG) foi criado em 2010 
e, nos anos seguintes, a Unasul acompanhou 
suas atividades. Ainda no eixo de medicamen-
tos, a questão de produtos médicos de baixa 
qualidade, espúrios, com etiquetas enganosas, 
falsificados ou de imitação também foi objeto 
de posicionamento comum da Unasul pela pri-
meira vez em 2010, e foi acompanhado nos dois 
anos seguintes. O mesmo ocorre com o tema da 
Deficiência, apresentado em posicionamento 
comum da Unasul pela primeira vez em 2013, 
na 66ª AMS e consolidado na AMS seguinte, 
em 2014, com a aprovação do Plano de Ação 
Mundial da OMS sobre Deficiência 2014-2021.
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Nos posicionamentos comuns do CSS, 
independentemente do eixo temático, são 
identificadas as defesas de determinadas 
questões prioritárias para o bloco, que apare-
cem de forma transversal. Esses eixos trans-
versais demonstram que há, entre os países 
da Unasul, a despeito das diferenças entre 
os modelos de saúde adotados por cada país, 
pontos de aderência que têm tido a capacida-
de de manter a atuação em bloco da região.

A primeira dessas questões é a necessidade 
de fortalecimento da liderança da OMS e de 
seu papel protagônico na definição de políti-
cas de saúde em âmbito global. No final dos 
anos 1980 e início dos 1990, a United Nations 
Children’s Fund (Unicef ), o Banco Mundial, 
o Programa de Desenvolvimento da ONU, 
a Fundação Rockefeller e diversos outros 
atores passaram a ocupar o vácuo criado 
por uma crescente ineficiência da OMS. 
No final da década de 1990, a OMS buscava 
reposicionar-se como um importante ator 
no cenário global e remodelar-se como uma 
organização que efetivamente cumprisse a 
missão para a qual havia sido criada, capaz 
de monitorar e influenciar outros atores no 
cenário global (BROWN; CUETO; FEE, 2006).

Quase duas décadas depois, em 2010, 
a atual Diretora-Geral da OMS, Margaret 
Chan, retomou os debates sobre a necessi-
dade de reformar a Organização Mundial 
da Saúde. O tema foi levado à Assembleia 
Mundial da Saúde um ano depois, durante 
sua 64ª edição, com a decisão consensual 
dos Estados-membros sobre a necessidade 
da reforma. A posição do CSS no proces-
so de reforma da OMS tem sido bastante 
crítica, especialmente sobre: a participação 
de atores não estatais e a necessidade de 
que a reforma não se detenha a questões ad-
ministrativas, mas se aprofunde em temas 
estruturais, como a governança global em 
saúde e o debate sobre o financiamento da 
organização. Contudo, apesar da criticidade, 
os posicionamentos comuns do bloco enfati-
zam a importância de fortalecer a liderança 
da OMS e melhorar seu desempenho como 
autoridade sanitária global, com maior parti-
cipação dos Estados-membros.

Outro tema presente em vários dos posi-
cionamentos comuns do CSS é a retomada da 
prioridade da região das Américas dentro da 
OMS, a partir da garantia de financiamento 
suficiente para o desenvolvimento das ações 

Tabela 1. Posicionamentos comuns da Unasul apresentados em relação às resoluções da OMS, segundo o comitê no qual a resolução foi apresentada e 
temas das resoluções classificados pelos eixos do Plano Quinquenal da Unasul, 2010-2014

Ano e Nº 
AMS

Nº de 
Resoluções 

com posições 
comuns da 

Unasul

Comitês Temas

Comitê A Comitê B Medicamentos
Sistemas 
Universais 
de Saúde

Recursos 
Humanos

Determinação 
Social da 
Saúde

Vigilância 
e Resposta 
em Saúde

Financeiros e 
Administrativos

2010 
63ª AMS

2 2 - 2 - - - - -

2011 
64ª AMS

5 4 1 1 2 - - 1 1

2012 
65ª AMS

2 1 1 1 - - - - 1

2013 
66ª AMS

6 4 2 2 1 - 1 - 2

2014 
67ª AMS

11 10 - 2 1 1 3 3 1 

Total 26 21 4 8 4 1 4 4 5

Fonte: Elaboração própria.
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da Opas. Em vários biênios foi observada uma 
redução contínua da transferência de recur-
sos financeiros para a Região das Américas 
(OPS, 2013). O último orçamento por programas 
da OMS aprovado, biênio 2014-2015, destinou 
apenas 4,4% do orçamento para o Escritório 
Regional da OMS para as Américas (AMRO). 
Foi o menor percentual entre as seis regio-
nais, sete vezes menor do que o destinado 
ao Escritório Regional da África, e quase a 
metade do destinado ao Oeste Pacífico (GRAY; 

MANASSE, 2013). O baixo orçamento diminui a ca-
pacidade de atuação da Opas, bem como en-
fraquece as capacidades dos países da região 
em relação à governança em saúde.

Outra prioridade transversal dos países da 
América do Sul expressa nos posicionamentos 
comuns na AMS é a necessidade de aprovação 
de acordos vinculantes para determinados 
temas, que são prioritários e necessitam de 
mais força normativa do que as Resoluções 
são capazes de propiciar. A Convenção-
Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), 
que entrou em vigor em fevereiro de 2005, 
após 40 países a terem ratificado, é o primei-
ro tratado internacional de saúde pública da 
história. Diferentemente das Resoluções, que 
apenas produzem diretrizes em políticas de 
saúde em nível global, o CQTC, por se tratar 
de um tratado mundial, é juridicamente vin-
culante, o que significa que seu cumprimento 
passa a ser obrigatório a partir de sua entrada 
em vigor (REYNALES-SHIGEMATSU, 2012).

A defesa da ação intersetorial e de maior 
articulação entre a OMS e as demais agên-
cias das Nações Unidas também aparece 
como prioridade em diversos posiciona-
mentos comuns do CSS na AMS. Os debates 
sobre a promoção da saúde, os determinan-
tes sociais e políticos da saúde e a relação 
entre saúde e desenvolvimento sustentável 
já concluíram que é impossível combater as 
inequidades em saúde existentes exclusiva-
mente por meio do setor saúde. É necessá-
rio operar através de ações intersetoriais, 
propiciando ações sinérgicas que impactam 
a saúde (OTTERSEN ET AL., 2014). Essa prioridade 

se expressa especialmente nos atuais 
debates sobre o pós-2015 ou os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Outra questão que aparece transversal-
mente em diversos posicionamentos comuns 
é o foco em atender as necessidades dos 
países em desenvolvimento, ampliando a 
atuação do CSS para além das fronteiras da 
América do Sul. Visando fortalecer a coope-
ração entre países com dificuldades comuns 
e interesses compartilhados, a cooperação 
Sul-Sul ocorre pelo intercâmbio de experi-
ências, pela aprendizagem conjunta e pelo 
compartilhamento de resultados e responsa-
bilidades (SANTANA, 2011).

A ampliação da capacidade da Unasul de 
traduzir conhecimento e recursos materiais, 
acumulados regionalmente, em instrumen-
tos de atuação política, depende de sua ca-
pacidade de atuar como um agente global, 
interagindo com outros atores externos à 
região e estabelecendo bases comuns para a 
implementação de ideias e consensos na go-
vernança da saúde global (RIGGIROZZI, 2012).

Considerações finais

Kickbush e Buss (2011) destacam que o mundo 
está passando por uma mudança geopolítica, 
e os países em desenvolvimento, que antes 
não tinham como expressar suas necessida-
des diante dos países desenvolvidos, agora 
têm uma voz na arena internacional. Com 
isso, surgiu esta nova compreensão de coo-
peração Sul-Sul, com ênfase na importância 
da assistência mútua. A Unasul compreen-
deu que agregar os países do ‘sul global’ em 
torno de interesses comuns pode fortalecer 
as posições da região não somente na AMS, 
como também em outros foros internacio-
nais multilaterais.

Em uma época na qual as questões de 
saúde transcendem fronteiras, foi necessário 
desenvolver uma nova abordagem à diplo-
macia para que esses desafios transnacionais 
de saúde pudessem ser resolvidos de forma 
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conjunta pelos países (KICKBUSH; BERGER, 2010). 
A diplomacia da saúde global busca captar 
tanto o sistema quanto o método dos proces-
sos de negociações em relação aos diversos 
níveis e atores que modelam e gerem o am-
biente político global no âmbito da saúde. 
Nesse contexto de mudança geopolítica, 
os países perceberam, cada vez mais, que a 
diplomacia da saúde global oferece grande 
potencial para lidar com esta rápida trans-
formação (KICKBUSH; BUSS, 2011). Na América do 
Sul, o Conselho de Saúde Sul-Americano 
inaugurou o exercício dessa diplomacia dife-
renciada com foco na saúde como impulsor 
para o desenvolvimento regional, a partir da 
formação de consenso entre seus Estados-
membros e da definição de posicionamentos 
comuns nos foros internacionais.

A atuação da Unasul, por meio de posicio-
namentos comuns na Assembleia Mundial 
da Saúde, ao longo dos últimos cinco anos, 
claramente traz visibilidade ao processo 
de integração regional na América do Sul e 
fortalece a própria Unasul como um player 
global na agenda mundial da saúde, através 
do exercício da diplomacia da saúde. O 
acompanhamento dos temas ao longo dos 
anos indica maturidade do bloco na defini-
ção das prioridades e das posições políticas 
defendidas, visando alcançar objetivos de 
interesses comuns.

Contudo, há questões nas quais a Unasul 
e o CSS podem avançar, com o objetivo de 
ampliar e qualificar sua atuação na arena 
global. Buscando colaborar com os próximos 
passos deste processo, apontamos alguns dos 
possíveis caminhos.

A primeira questão é a informalidade 
da representação da Unasul na AMS, o que 
ainda limita sua atuação. O reconhecimento 
do bloco como um observador, com assento 
garantido na AMS, poderá ser o próximo 
passo na consolidação da Unasul como um 
player na arena da saúde.

Além da formalização de sua participação, 
consideramos que o CSS pode potencializar 
sua ação como player global organizando-se 

por meio de reuniões virtuais e presenciais, 
realizando o acompanhamento das agendas 
do Conselho Executivo da OMS e da AMS, e 
participando de outros eventos globais temá-
ticos, promovidos ou não pela OMS. Nessas 
arenas, a Unasul pode construir alianças 
com outras regiões e países que possam 
fortalecer as posições e valores defendidos 
pelo bloco, e somar votos, pois a Unasul re-
presenta apenas 12 votos em um universo 
total de 194. O sul global deve ser o parcei-
ro principal buscado pela Unasul, especial-
mente outros blocos de países do sul, como a 
União Africana; o grupo formado por Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics); 
a Caricom; o Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica y República Dominicana 
(Comisca); a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) e a Southern 
Africa Development Community (SADC). 
Porém, a diplomacia sanitária exercida pela 
Unasul poderá agregar também países da 
Europa e o Canadá, por exemplo, visto os 
valores e princípios que aparecem transver-
salmente em seus posicionamentos comuns, 
em questões de saúde global.

Outro ponto fundamental é gerar dados 
e evidências sobre as prioridades regio-
nais, que virão a se tornar posições comuns 
da Unasul. É necessário aprender com os 
grandes players globais, como os países do 
norte e instituições como o Banco Mundial, 
que convencem com seus números e apre-
sentam informações consistentes neles ba-
seadas, desenvolvendo capacidade técnica e 
fortalecendo sua capacidade de negociação. 
Oficinas, seminários e reuniões que permi-
tem aos países da Unasul compartilhar in-
formações, conhecimentos, desafios e boas 
práticas sobre os problemas de saúde devem 
ser estimulados, visto que são ferramentas 
fundamentais para a construção de políticas 
regionais, bem como para a efetivação de 
acordos bilaterais e a transferência de co-
nhecimento entre seus Estados-membros.

Fortalecer a região por meio de polí-
ticas e ações intersetoriais é importante 
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para ampliar a atuação da Unasul na arena 
global, para além da saúde. A Unasul conta 
com outros 11 Conselhos Ministeriais e 
um Conselho de Ministros de Relações 
Exteriores. Quando essa estrutura começar 
a coordenar suas ações e atuar em conjunto, 
em diferentes arenas globais, o bloco poderá 
melhorar muito sua posição de player global.

Finalmente, o CSS e a Unasul precisam se 
aproximar da sociedade civil e da academia 

sul-americana. A construção de laços com 
os movimentos sociais e a academia, na 
América do Sul, são importantes passos para 
construir uma nova governança democrática 
em saúde na região. Esses atores regionais 
têm lutado pela saúde e pela democracia 
por muitas décadas, e devem ser aliados da 
Unasul. É necessário fomentar a participa-
ção cidadã, a partir de mecanismos como 
conselhos e consultas públicas. s
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RESUMO Neste artigo busca-se analisar as principais estratégias intergovernamentais e os ar-
ranjos organizacionais instituídos para o incremento da acessibilidade a serviços assistenciais 
especializados, localizados em região de saúde do Rio Grande do Sul. Trata-se de investigação 
de natureza exploratória e caráter descritivo, com análise estratégica de abordagem qualitati-
va, a partir de documentos e entrevistas realizadas com dirigentes governamentais. A análise 
evidenciou tensões e disposições políticas distintas, com preponderância de estratégias coo-
perativas, embora tenham sido utilizados meios estratégicos diversos, em razão da assimetria 
no controle de recursos e de margens de autonomia organizacional.

PALAVRAS-CHAVE Regionalização; Acesso aos serviços de saúde; Pesquisa estratégica; 
Políticas, planejamento e administração em saúde; Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT In this article it was sought to analyze the main intergovernmental strategies and 
organizational arrangements established to increase the accessibility to specialized social assis-
tance services, located in a health region of Rio Grande do Sul. This is a descriptive exploratory 
research, with strategic analysis of qualitative approach, from documents and interviews with 
government leaders. The analysis showed tensions and distinct political provisions, with the pre-
ponderance of cooperative strategies, although it has been used several strategic means, due to 
the asymmetry in resources control and margins of organizational autonomy.

KEYWORDS Regional health planning; Health services accessibility; Strategic research; Health 
policy, planning and management; Unified Health System.
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Introdução

No decorrer das décadas de 1980 e 1990, no 
Brasil, em concomitância com a transição 
política ocorrida após o regime ditatorial, 
a diretriz de descentralização política e 
administrativa para sistemas e serviços de 
saúde emergiu como uma estratégia ins-
titucional de propósitos republicanos, 
visando agregar valores democráticos com 
participação social, como também buscar a 
transferência de recursos e uma maior auto-
nomia institucional das esferas e instâncias 
subnacionais de governo. Mesmo assim, os 
processos correlatos de descentralização 
administrativa, desencadeados desde então, 
caracterizaram-se mais pelas medidas de 
racionalização econômica, com desconcen-
tração gerencial, do que propriamente pela 
descentralização intergovernamental de 
poder político institucional ou pela partici-
pação social mais efetiva (ELIAS, 1996).

Ao longo do período aludido, os processos 
de descentralização intergovernamental e 
desconcentração gerencial de sistemas e ser-
viços de saúde derivaram de um conjunto de 
estratégias programáticas de âmbito nacio-
nal, regulamentadas por sucessivas normas 
operacionais instituídas pelo Ministério da 
Saúde (MS), em pactuação com as represen-
tações associativas de secretários estaduais 
e municipais de Saúde. Apesar das regula-
mentações normativas para a reordenação 
de fluxos de recursos e da reorganização de 
sistemas e serviços de saúde, consideradas 
excessivas por autores como Carvalho (2001), 
persistem dificuldades para inovação, conse-
cução, consolidação, modulação e regulação 
de estratégias e tecnologias institucionais de 
descentralização política e administrativa 
entre os entes governamentais, tanto entre 
si quanto com as instâncias de participação 
e controle social.

Na década de 1990, houve ênfase dis-
cursiva e, ocasionalmente, normativa na 
estratégia interinstitucional de ‘municipa-
lização’ com dinâmica ascendente, visando 

à descentralização intergovernamental de 
sistemas e serviços de saúde. Instituíram-se 
modalidades e prerrogativas de autonomia 
para a gestão municipal em saúde, com as 
transferências de recursos financeiros fede-
rais em blocos, ‘fundo-a-fundo’, a partir da 
adesão dos municípios às estratégias pro-
gramáticas ministeriais (BRASIL, 1990; BRASIL, 2011; 

VIEIRA, 2009). A ênfase na estratégia de ‘muni-
cipalização’ tendeu a gerar fragmentação do 
sistema de saúde e segmentação de níveis as-
sistenciais, além de dificultar a coordenação 
e a proatividade das Secretarias Estaduais de 
Saúde (SES) (SANTOS; ANDRADE, 2007).

Ainda em meados da década de 1980, ins-
tituiu-se uma modalidade de Programação 
Pactuada e Integrada (PPI) com a definição e 
a regulação de quantitativos e fluxos para re-
cursos financeiros, demandas e atendimentos 
intermunicipais e interestaduais nos serviços 
de Assistência Especializada (AE) à saúde. 
Desde então, tais dispositivo e logística pas-
saram por reformulações e aprimoramentos 
e continuam vigentes na maior parte do País.

No período de 2000 a 2010, houve a ten-
tativa de organização de Sistemas Regionais 
de Saúde, a partir de sucessivas versões 
de Normas de Assistência à Saúde (Noas) 
com definições de Planos Diretores de 
Regionalização (PDR), para o referencia-
mento de AE (módulos e polos assistenciais), 
de meios e modalidades para programações 
físicas e financeiras e de tecnologias para o 
controle e a regulação de fluxos assistenciais. 
Ainda no decorrer da mesma década, a partir 
da adesão de estados e municípios à estraté-
gia interinstitucional programática, denomi-
nada Pacto pela Saúde (VIEIRA, 2009), houve a 
definição de prioridades assistenciais com o 
dimensionamento de metas afins.

Já na presente década, houve a promul-
gação do Decreto-Lei 7.508/2011 (BRASIL, 

2011), que dispõe e regulamenta as regiões de 
saúde, suas instâncias de gestão Colegiada 
(Comissões Intergestores Regionais – CIR), 
suas redes de serviços de ‘portas de entrada’ 
e decorrentes fluxos assistenciais, sob 
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a coordenação primordial da Atenção 
Primária à Saúde.  Além de dispor sobre 
dispositivos para o planejamento (Mapas 
de Saúde), para a configuração de ofertas 
(Relações de Serviços e Medicamentos), 
para a ordenação de fluxos de acessibili-
dade a partir de algoritmos (Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas) e linhas 
de cuidado. A conformação prescritiva dos 
acordos e compromissos intergovernamen-
tais sobre os processos de regionalização 
(recursos financeiros alocados, percursos e 
fluxos preestabelecidos, arranjos organiza-
tivos e assistenciais correlatos etc) deve ser 
formalizada em Contratos Organizativos de 
Ação Pública da Saúde (Coaps). Entretanto, 
até o início de 2015, somente algumas 
regiões, em dois estados brasileiros, já 
haviam formalizado os respectivos Coaps e, 
portanto, institucionalizado os seus proces-
sos de regionalização.

Atualmente, cerca de 3/4 dos municí-
pios brasileiros possuem pequeno porte 
populacional (menos de 20.000 habitantes) 
e dispõem somente de serviços restritos à 
Atenção Básica e a alguns procedimentos 
de AE, notadamente no nível assistencial 
de Média Complexidade (MC). Geralmente, 
nos casos desses municípios, os serviços de 
AE assistem predominantemente às deman-
das autóctones com ênfase no manejo de 
condições agudas ou agudizadas.

O Rio Grande do Sul, por sua vez, conta 
atualmente, com aproximadamente 83% de 
municípios de pequeno porte populacional e 
em condições assistenciais similares às referi-
das anteriormente. Assim, no estado, também 
é considerada prioritária a constituição de 
sistemas e redes regionais para serviços de 
saúde de AE, visando a uma melhor organi-
zação no aporte e na alocação de recursos 
financeiros e tecnológicos, uma melhor pro-
gramação de demandas e fluxos assistenciais, 
uma melhor acessibilidade e um atendimento 
mais eficiente e bem qualificado.

Ao longo dos últimos 15 anos, as Secretarias 
Municipais de Saúde do Rio Grande do 

Sul, representadas por sua associação (ini-
cialmente, denominada Associação dos 
Secretários e Dirigentes Municipais de 
Saúde – Assedisa, e, mais tarde, Conselho 
das Secretarias Municipais de Saúde do Rio 
Grande do Sul – Cosems-RS), juntamente 
com as gestões governamentais na Secretaria 
Estadual de Saúde, buscaram convergências 
e alinhamentos com as estratégias programá-
ticas nacionais. A definição e a implantação 
de Planos Diretores Regionais, nos termos 
das Noas, ocorreram a partir de 2002, com 
a configuração de 19 Regionais de Saúde (RIO 

GRANDE DO SUL, 2002). A adesão aos termos do 
‘Pacto pela Saúde’ foi incrementada a partir 
de 2008, com a implantação de Comissões 
Intergestores Bipartites Regionais. Agora, 
com a vigência do Decreto-Lei 7.508/2011 
(BRASIL, 2011), o estado alterou sua configuração 
para 30 regiões de saúde (RIO GRANDE DO SUL, 

2012) e avança, gradualmente, na preparação 
e consecução de iniciativas preestabelecidas 
como requisitos para os Coaps.

Ainda, a partir de 2002, no Rio Grande 
do Sul, ocorreram diversas iniciativas e 
articulações políticas visando à organi-
zação logística e funcional de regiões de 
saúde, com ênfase na garantia de acesso 
aos serviços especializados, com maior re-
solubilidade, melhor eficiência e tecnologia 
adequada (FERLA ET AL., 2002). Particularmente, 
uma dessas iniciativas ocorreu entre alguns 
municípios de uma regional de saúde do sul 
do estado, a partir da organização autônoma 
de um Consórcio Intermunicipal de Saúde 
(Centro-Sul – Consórcio ICS). Naquele 
momento e naquela circunstância, houve 
um entendimento, por parte dos dirigentes 
governamentais dos 13 municípios consor-
ciados, de que as instâncias normativas e os 
serviços existentes (no contexto normativo 
e em função da Noas) não atendiam mini-
mamente às expectativas e demandas para 
a organização e a garantia de acesso de 
suas respectivas populações aos serviços 
especializados de MC. O foco deste estudo 
é essa iniciativa particular de articulação 
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intermunicipal e organização autônoma de 
um sistema e um serviço regional no referi-
do nível de assistência.

No caso da análise sobre a constituição de 
um sistema regional para serviços assisten-
ciais especializados e em termos de georre-
ferenciamento aplicado a uma determinada 
logística sistêmica, consideraram-se três 
variáveis primordiais: o território-vivo, os 
fixos e os fluxos. Nos termos preconizados 
por Milton Santos (1988), o território-vivo é 
um âmbito complexo e permeado por dinâ-
micas reticulares e intervenientes, mas, em 
se tratando do enfoque reduzido e específico 
do estudo, o mesmo é realçado a partir de 
sua territorialidade como instância de deci-
sões logísticas e funcionais com propósitos 
determinados (AE de MC). Para o mesmo 
autor, os fixos podem ser definidos como 
objetos recursivos, e os fluxos como dinâmi-
cas interativas, relacionais, processuais. Na 
configuração de redes e dinâmicas intera-
gentes em um dado território-vivo, os fixos 
e os fluxos são indissociáveis, imbricados e 
encontram-se relativamente contidos, pois 
também existem tensões e movimentos cen-
trífugos, linhas de fuga.

No caso dos processos de regionalização 
em foco, ressalta-se que a configuração de 
fixos assistenciais em uma dada circunscri-
ção territorial depende da definição prévia da 
oferta de recursos (financeiros, tecnológicos 
etc.), de serviços especializados, de trabalho 
profissional e de procedimentos (ambulato-
riais, hospitalares, de apoio diagnóstico e te-
rapêutico etc). A definição de fluxos assisten-
ciais se ampara sobremaneira na previsão de 
demandas específicas, na programação física 
e financeira de procedimentos ofertados, na 
definição de itinerários (diagnósticos, tera-
pêuticos etc.), na capacidade de regulação da 
acessibilidade (Complexos Regulatórios) e de 
gestão colegiada (Comissões Intergestores).

As logísticas recursivas e dinâmicas fun-
cionais de ordenação, integração e regulação 
sistêmicas não podem estar autorreferidas. 
São sujeitos conscientes, agentes sociais, 

atores institucionais aqueles que as (re)
produzem e/ou transformam. Sendo assim, 
para analisar os epifenômenos de configura-
ção logística e sistêmica de redes de AE, em 
âmbito regional, importa identificar atores 
sociais proativos e implicados em tal cenário, 
assim como os principais meios estratégicos 
utilizados, as principais estratégias institu-
cionais dinamizadas.

A análise estratégica situacional de Carlos 
Matus (1996), tomada como referencial teórico 
e metodológico no caso deste estudo, busca 
evidenciar as distintas leituras de atores insti-
tucionais implicados em determinadas tramas 
e cenário de regionalização de serviços espe-
cializados de saúde, assim como os principais 
meios estratégicos utilizados por eles.

Existem muitas publicações, nacionais e 
internacionais, acerca de estudos de regionali-
zação de sistemas e serviços de saúde. Alguns 
com ênfase em revisões históricas e conceitu-
ais (MELLO; VIANA, 2012), outros com enfoques em 
análises de estratégias institucionais, notada-
mente programáticas (LEMOS ET AL., 2003) e análi-
ses conjunturais. Também são abundantes as 
publicações de estudos empíricos correlatos, 
com relatos de experiências (ARAÚJO; FERREIRA; 

NERY, 1973), estudos de casos (SPEDO; PINTO; TANAKA, 

2010), inclusive sobre processos de consorcia-
mentos regionais (JUNQUEIRA; MENDES; CRUZ, 1999) e 
processos decisórios Intergestores de âmbito 
regional (REIS; CESSE; CARVALHO, 2010).

Conforme antecipado, a presente publica-
ção busca evidenciar aspectos significativos 
de uma análise estratégica acerca de processo 
decisório e configuração logística de rede de 
serviços especializados e de âmbito regional. 
Espera-se, assim, contribuir para a produção 
de mais conhecimentos sobre essa temática e 
para o intercâmbio de estudos e análises afins.

Aspectos metodológicos

Trata-se de estudo exploratório, com ênfase 
em análise estratégica (MATUS, 1996) sobre 
determinado espaço e processo decisório 
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intergovernamental, a partir de abordagem 
predominantemente qualitativa.

O continente territorial considerado no 
estudo corresponde a 13 municípios da região 
sul do Rio Grande do Sul (região Centro-Sul), 
articulados em uma instância decisória própria, 
sob a égide do Cosems-RS. A partir dessa instân-
cia, instituiu-se um Consórcio Intermunicipal 
de Direito Privado, em busca de melhor oferta e 
maior resolubilidade na assistência de serviços 
com procedimentos de MC.

Por ocasião do estudo, a maioria dos mu-
nicípios selecionados possuía pequeno porte 
populacional (menos de 20 mil habitantes), 
sendo que os mesmos estavam vinculados a 
duas microrregiões geopolíticas: Costa Doce 
Sul – Amaral Ferrador, Arambaré, Camaquã, 
Cerro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom 
Feliciano, Sentinela do Sul e Tapes; Costa 
Doce Norte – Barra do Ribeiro, Guaíba, 
Mariana Pimentel e Sertão Santana.

Nos termos e critérios de seleção para 
amostragem intencional de abordagem qua-
litativa, a população do estudo foi composta 
por atores sociais, de âmbito institucional, 
implicados diretamente na gestão governa-
mental de saúde: gestão municipal: secre-
tários e ex-secretários de Saúde (AM1-15); 
gestão regional: dirigentes de serviços re-
gionais de saúde (AR1-3); e gestão estadual: 
dirigentes da CRS-SES/RS (AE1-3).

A coleta de informações ocorreu por meio 
de 21 entrevistas semiestruturadas, realiza-
das entre outubro de 2010 e abril de 2011. 
Os roteiros eram distintos, de acordo com os 
âmbitos de gestão dos entrevistados e con-
tinham questões sobre a implementação de 
serviços descentralizados nos municípios e 
na região, a participação regional e estadual 
no planejamento regional de saúde, o foco na 
atenção de MC, os fluxos de referência, além 
dos obstáculos e facilidades da consolidação 
do processo de regionalização. Realizou-se, 
também, uma análise documental com foco 
em registro de dados e informações referen-
tes às tomadas de decisão na região e ênfase 
no processo em estudo.

As entrevistas foram gravadas e transcri-
tas literalmente. O material proveniente das 
entrevistas e dos documentos foi processado 
com o auxílio do programa NVivo 7. O ma-
terial processado a partir dos documentos e 
das entrevistas, inicialmente, foi ordenado 
em categorias explicativas, a partir de uti-
lização do método de Análise de Conteúdo 
do tipo categorial e temática (BARDIN, 2011). Em 
seguida, as categorias temáticas identifica-
das foram ordenadas em escopo e na pers-
pectiva da análise estratégica.

Considerada a caracterização de elemen-
tos “fixos” e “fluxos”, proposta por Milton 
Santos (1988, P. 77), após análise temática do 
material processado, constituíram-se duas 
logísticas principais: (1) Logística de ele-
mentos fixos: limites territoriais, recursos 
e infraestrutura de estabelecimentos e ser-
viços, com suas respectivas estratégias or-
ganizativas e programáticas; (2) Logística 
de processos de fluxos: programações de 
referenciamentos assistenciais, regulação de 
acesso a serviços, Pactos de Saúde e Pacto 
de Gestão.

Assim, os elementos fixos estão constituí-
dos como pontos de acesso na rede regional 
de serviços, a partir da definição de estabele-
cimentos assistenciais com referenciamen-
tos para procedimentos de MC, no âmbito 
regional, o que requer estratégias institucio-
nais, notadamente administrativas e progra-
máticas (TESTA, 1995). Os fluxos estão constituí-
dos como roteiros e itinerários programados 
para os referenciamentos e a acessibilidade 
aos serviços especializados.

A partir da definição das logísticas e va-
riáveis, realizou-se a análise estratégica do 
espaço e do processo decisório em questão, 
considerado o referencial teórico e metodo-
lógico proposto por Carlos Matus (1996), com 
ênfase na análise de “meios estratégicos” uti-
lizados para o alcance de viabilidade e susten-
tabilidade política, administrativa e técnica.

O estudo referido neste artigo é um com-
ponente derivado de um projeto de pesquisa 
mais abrangente, o qual foi aprovado pelo 
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Comitê de Ética da Pesquisa da UFRGS 
(Processo 2006634). No decorrer do mesmo, 
foram observados os preceitos e efetuados os 
trâmites e procedimentos de natureza ética 
para pesquisas envolvendo seres humanos, 
de acordo com a, então vigente, Resolução 
196/1996, do Conselho Nacional de Saúde.

Descrição sumária de 
resultados

O Consórcio Intermunicipal Centro-Sul, em 
sua abrangência e confluência territoriais, 
em sua configuração de fixos e fluxos reticu-
lares, denota a complexidade do processo de 
regionalização da saúde.

No âmbito territorial em foco, os 13 mu-
nicípios consorciados provêm de distintas 
conformações e divisões regionais. Por 
exemplo, 11 dos municípios consorciados 
estavam vinculados à 2a Coordenadoria 
Regional (CRS) da SES-RS, e os dois restan-
tes estavam vinculados à 3a CRS. Em outra 
configuração, das atuais ‘regiões de saúde’, 
os primeiros 11 municípios consorciados 
estão associados a outros oito municípios 
(região 9); e os outros dois municípios con-
sorciados estão vinculados a outra região, a 
21. Em outros termos e no caso em questão, 
as definições de abrangência administrativa 
estadual (CRS) e o PDR não contemplam os 
arranjos intermunicipais e as dinâmicas co-
operativas ascendentes.

Na atual configuração de regiões de saúde, 
houve ênfase em fluxos centrípetos para 
fixos de Média e Alta Complexidade assis-
tencial, de acordo com a oferta de tais servi-
ços e procedimentos (‘capacidade instalada’) 
existentes em municípios de maior porte 
populacional e abrangência macrorregional.

Apesar da existência de um PDR com a 
definição de fixos e fluxos para os referen-
ciamentos da assistência de MC, alguns en-
trevistados alegam tratar-se, predominante-
mente, de definições figurativas, de pouca 
acessibilidade e baixa efetividade. 

[...] Pelo mapa, nós teríamos acesso de Média e de 
Alta complexidade a quase todas as redes para o 
atendimento integral do usuário. Agora, a crítica 
que a Assedisa tem é que esse mapa, possivelmen-
te, 70 a 80% dele, não saiu do papel [...]. (AE1).

As dificuldades para a viabilização de 
referenciamentos programados, para a ga-
rantia da acessibilidade e para a realização 
efetiva de serviços de MC são mais enfa-
tizadas em algumas áreas especializadas. 
Como exemplo desse tipo de dificuldade, há 
o relato da crítica de um entrevistado (AE3) 
sobre os referenciamentos programados para 
serviços especializados de traumatologia e 
ortopedia em um município localizado fora 
da microrregião consorciada, que, segundo 
ele, habilitou e dispôs tais procedimentos 
especializados com a anuência da Secretaria 
Estadual de Saúde, sem contar com condi-
ções mínimas para garantir a acessibilidade 
e a efetivação dos mesmos.

Convém realçar que parte considerável 
dos referenciamentos para a assistência 
ambulatorial de MC, tanto nas configura-
ções do PDR como do Consórcio ICS, estava 
programada para a capital do estado. “Estou 
para te dizer que mais de oitenta por cento das 
consultas e procedimentos são encaminhados 
para Porto Alegre [...]” (AM9).

Assim, Porto Alegre se torna o principal 
polo referencial para os fluxos assistenciais 
especializados, principalmente aqueles de 
Alta Complexidade, além de operar como a 
principal instância de controle e regulação 
para a acessibilidade afim.  Alguns entrevis-
tados criticam a sistemática e os critérios de 
regulação para a acessibilidade aos serviços 
especializados adotados pela capital, uma 
vez que tenderiam mais a uma “distribuição 
de cotas” (AE2) do que propriamente a um 
modo de regulação coordenada.

Alguns dos entrevistados enfatizam a ne-
cessidade de diminuir a dependência acerca 
dos referenciamentos programados para 
Porto Alegre, alegando a possibilidade de es-
truturação de serviços compatíveis no âmbito 
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da própria microrregião. Muitos dos entre-
vistados apontam a necessidade de investi-
mentos para a viabilização dos municípios de 
Camaquã e de Guaíba como polos de referen-
ciamento microrregional para a assistência 
ambulatorial especializada e para a hospitalar 
(AM2, AM3, AM5, AM9, AM12, AE1 e AE3). 
Tal pretensão foi exaustivamente referida na 
análise documental e em muitas entrevistas, 
inclusive com proposições sobre as potencia-
lidades de incremento e viabilização de hospi-
tais regionais (de Barra do Ribeiro, Camaquã, 
Guaíba e Tapes) como fixos referenciais na 
microrregião dos municípios consorciados 
(AM3, 8, 13-14 e AE3).

A organização do Consórcio Intermunicipal 
Centro-Sul (Consórcio ICS) decorreu da 
pretensão de se diminuir a dependência 
para com serviços especializados e pro-
gramados fora do entorno dos 13 municí-
pios em questão, além do reconhecimento 
das potencialidades de apoio mútuo em tal 
âmbito. Segundo alguns dos entrevistados, 
na definição de abrangência territorial e de 
confluências funcionais para o Consórcio 
ICS, houve ênfase em fluxos colaterais para 
fixos microrregionais, levando-se em conta 
os hábitos de utilização de serviços especia-
lizados por parte das populações dos 13 mu-
nicípios consorciados.

Os secretários de saúde dos municípios 
consorciados se mobilizaram e programa-
ram fixos de referência assistencial especia-
lizada e fluxos de demandas no seu âmbito 
de abrangência. Eles esperavam auxílio fi-
nanceiro em termos de investimentos e cus-
teios, entretanto, mostraram-se frustrados 
com a falta de iniciativa e apoio por parte do 
governo estadual. Em um trecho de ata, des-
crito abaixo, pode-se observar que os secre-
tários municipais de Saúde, implicados na 
organização do Consórcio ICS, aguardavam 
apoio financeiro do governo estadual:

A [representante da 2a CRS] diz que o Consórcio, 
tem por finalidade, reduzir custos e criar compe-
titividade. Mas um gestor diz que o repasse da 

verba [estadual] não tem vindo e está com di-
ficuldades no Consórcio. A representante da 2a 
CRS diz que anteriormente existia compromisso 
da parte do Ex-Secretário Estadual de Saúde para 
com o Consórcio, mas agora não, pois a governa-
dora diz que não tem recursos e verba para isso. 
(ASSEDISA CENTRO-SUL, 2010, N.P.).

Alguns entrevistados enfatizam que, 
desde o período da ‘municipalização’ 
(década de 1980), os governos estaduais per-
deram a capacidade e condição de agentes 
financiadores, sendo que a União permane-
ceu como a grande financiadora e, portanto, 
indutora de estratégias institucionais para 
as políticas (inter)governamentais de saúde. 
Em decorrência dessa tendência, os gover-
nos estaduais terminaram por se desonerar 
e se desresponsabilizar pelas iniciativas de 
organização, incremento e sustentação fi-
nanceira dos processos de regionalização de 
serviços assistenciais especializados.

A respeito dos fluxos referenciais pro-
gramados, alguns entrevistados (AM8 e 
AM15) realçaram a importância de via-
bilizar funcionalmente um instrumen-
to formal estabelecido: a Programação 
Pactuada e Integrada (PPI). Outros refe-
riram a necessidade de atualização cons-
tante e periódica dos Planos Diretores 
de Regionalização (AR3). Nos discursos, 
evidencia-se uma preocupação em se con-
siderar as necessidades reais e prioritárias 
de fluxos e acessibilidade de usuários aos 
serviços especializados no âmbito regio-
nal. Entretanto, para muitos, os processos 
de programação continuam centrados na 
logística de ofertas e contingenciamento 
de recursos (financeiros, físicos, tecnoló-
gicos).  Por exemplo: alguns entrevistados 
referem que o Cosems-RS vinha traba-
lhando em programações regionais para 
referenciamentos dimensionados por ne-
cessidades reais, todavia, os procedimen-
tos, assim como seus respectivos valores 
de custeio, não eram cobertos pelos recur-
sos financeiros disponíveis, notadamente, 
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pelas transferências federais programadas 
para o custeio.

Na perspectiva da formalização de pactos 
intermunicipais para a garantia de acesso 
aos serviços assistenciais especializados 
(contexto do ‘Pacto de Gestão’), muitos en-
trevistados expuseram o receio de que seus 
municípios fossem arcar com maiores res-
ponsabilidades, especialmente com relação 
ao financiamento com orçamento próprio 
(AM1, AM4, AM7, AM11, AM14 e AM15), 
uma vez que havia a constatação do des-
cumprimento dos termos de financiamento 
estadual e federal, estabelecidos na, então 
vigente, Emenda Constitucional 29. Apesar 
disso, alguns também consideravam promis-
sores os termos estabelecidos na legislação 
sobre o financiamento, sobretudo a partir da 
possibilidade de maior autonomia municipal 
para a utilização dos recursos financeiros 
transferidos, com maior poder de negocia-
ção e ‘compra’ de serviços (AE2, AM3, AM5, 
AM9, AM10, AM12-13).

Mesmo com algumas expressões de des-
confiança relatadas, havia uma expectativa 
positiva acerca da implantação do ‘Pacto 
de Gestão’ como fator incremental para a 
viabilização dos processos de regionaliza-
ção de serviços assistenciais especializa-
dos. As melhores expectativas decorriam 
de apostas na reorganização dos sistemas 
de saúde de âmbito microrregional, o que, 
em tese, tornaria os municípios mais par-
ticipativos e proativos na organização de 
novas formas de gestão compartilhada, na 
organização de serviços mais eficientes, em 
melhores monitoramento e avaliação dos 
mesmos (AR2-3 e AE3).

Discussão

A diversidade e a sobreposição de distintas 
configurações e logísticas estabelecidas para 
os territórios regionais de saúde produzem 
importantes fragmentações, dissociações e 
tensões nas relações intergovernamentais 

de poder e autonomia. Tais características 
dificultam sobremaneira as discussões, ne-
gociações e pactuações acerca dos fixos e 
fluxos assistenciais especializados regionais. 
Particularmente, torna-se difícil a progra-
mação procedimental sem um planejamento 
estratégico concomitante, que leve em conta 
o perfil e as prioridades relativas aos proble-
mas, necessidades e demandas reais para o 
referenciamento na região, o que corrobora 
evidências similares em outros estudos cor-
relatos (VIANA; LIMA, 2011).

O descompasso e a dissociação entre os 
desenhos das regiões também provocam de-
sorganização e descontinuidades a partir dos 
processos decisórios intergestores no âmbito 
regional, impossibilitando a consolidação de 
parcerias e a inovação de estratégias institu-
cionais compatíveis.

Muitos municípios integram distintos 
arranjos regionais, desarticulados entre si, 
condição que dificulta a vinculação efetiva 
e inviabiliza a consolidação do processo de 
descentralização política, administrativa e 
funcional – especialmente quando se refere 
ao planejamento ascendente e aos modos de 
gestão compartilhada nas regiões de saúde. 
Tal dissociação tende a induzir a comporta-
mentos mais voluntaristas e eventuais por 
parte de gestores municipais de Saúde, em 
busca de menores ônus (políticos, orçamen-
tários etc.) e melhores oportunidades para a 
garantia de acesso de seus munícipes aos ser-
viços especializados de abrangência regional.

Alguns relatos e discursos analisados evi-
denciam dificuldades funcionais e operativas 
de coordenação e problemas na garantia de 
acessibilidade aos serviços referenciados, es-
pecialmente na capital do estado. Denota-se 
uma concentração unipolar e a dependência 
dos municípios, que preestabeleceram pro-
gramações físicas e transferências financei-
ras para a capital, a uma sistemática vertical 
e unilateral de regulação da acessibilidade.

No que se refere aos casos referencia-
dos para a AE na capital, os problemas e 
as dificuldades de acessibilidade tendem a 
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repercutir mal, principalmente nos municí-
pios de pequeno porte populacional, dada a 
maior proximidade e a visibilidade do poder 
público. Em muitos casos, em virtude da 
predominância de expectativas de ‘senso 
comum’ acerca de manejos de cunho ‘clien-
telista’ para as demandas de acessibilidade 
aos serviços públicos, as repercussões ne-
gativas ocasionadas por interdições (‘portas 
fechadas’) ou demandas reprimidas tendem 
a provocar desgastes políticos.

Os dirigentes governamentais dos municí-
pios de menor porte populacional, por terem 
pouca governabilidade sobre as condições 
de oferta de serviços especializados e sobre 
a regulação de sua acessibilidade, expres-
sam descrédito acerca das normativas de 
programação e das sucessivas reciclagens de 
normas operacionais estabelecidas a partir 
do poder central.

Por sua vez, os dirigentes governamen-
tais dos municípios de maior porte po-
pulacional e de maior oferta de serviços 
especializados precisam lidar tanto com a 
escassez dos recursos programados para o 
custeio quanto com demandas não progra-
madas. Os mesmos tendem a se queixar da 
inoperância ou da debilidade da Secretaria 
Estadual de Saúde, em termos de apoio 
(técnico e financeiro) e coordenação. Diante 
da repercussão negativa dos problemas 
de acessibilidade aos serviços especializa-
dos, referem que há pouca resolubilidade 
clínica por parte dos municípios menores 
e excesso de encaminhamentos desneces-
sários (o que denominam, em termos irôni-
cos, como ‘ambulancioterapia’).

Os dirigentes do governo estadual referem 
dificuldades financeiras para justificar o 
pequeno aporte de recursos próprios no 
apoio aos serviços especializados de referên-
cia regional. Os mesmos são discursivamen-
te propensos a se queixar da inoperância 
ou da debilidade do Ministério Saúde, em 
função da concentração federal de recursos 
financeiros e da verticalidade na definição 
das respectivas programações.

 No contexto e no entorno dos 13 municí-
pios consorciados em âmbito microrregional, 
a análise das estratégias (inter)institucio-
nais adotadas no decorrer do processo de 
organização de fixos (estabelecimentos re-
ferenciais) e fluxos (SANTOS, 1988) para a aces-
sibilidade aos serviços assistenciais de MC 
leva em conta pelo menos três lugares 
institucionais e seus respectivos atores go-
vernamentais (MATUS, 1996): (1) Municípios 
demandantes de assistência especializada, 
geralmente de pequeno porte populacio-
nal e com predominância de serviços de 
Atenção Básica à Saúde (ABS), associados 
ao Cosems-RS; (2) Municípios demandados, 
geralmente de maior porte populacional e 
com oferta e programação pactuada (PPI) 
de serviços especializados de MC, também 
associados ao Cosems-RS; (3) Secretaria 
Estadual de Saúde e sua Coordenadoria 
Regional correspondente.

Definidos o cenário e o drama estratégico 
em foco e, principalmente, os atores gover-
namentais implicados, resta a caracterização 
dos tipos de operações e meios estratégicos 
adotados (MATUS, 1996). De um modo geral, 
adotaram-se como meios estratégicos pre-
ponderantes a ‘direcionalidade normativa’, 
a ‘premiação por adesão’, a ‘motivação’ e 
a ‘negociação cooperativa e de soma posi-
tiva’. Como operações estratégicas predo-
minantes: a busca de melhor comunicação 
intergovernamental, de comprometimentos 
políticos interinstitucionais e de viabilidade 
administrativa (notadamente, financeira) e 
técnica (inovação tecnológica: o consorcia-
mento) (MATUS, 1996).

A ‘direcionalidade normativa’ implica di-
nâmicas estratégicas estabelecidas a partir 
da definição de normas administrativas e 
programáticas e dos sucessivos marcos regu-
latórios para o referido processo de regiona-
lização. Em razão de tais normativas progra-
máticas e operacionais, há uma expectativa 
generalizada de comportamentos regrados, 
de ênfase em competências normativas. 
Em alguns aspectos, a ‘direcionalidade 
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normativa’ opera por imposição e ativida-
des verticais descendentes (mais técnicas 
e administrativas), respaldadas na depen-
dência e contrapartida de recursos finan-
ceiros para os municípios, principalmente 
aqueles de menor porte populacional e 
menor capacidade de oferta de serviços es-
pecializados. A ‘direcionalidade normativa’ 
também opera por indução prescritiva, o 
deve-ser respaldado pelo discurso tecno-
crático (normas técnicas e programáticas), 
que repercute nos municípios com menor 
capacidade autóctone de formulação técnica 
e programática (MATUS, 1996).

De acordo com alguns proferimentos dis-
cursivos em análise, a ‘direcionalidade nor-
mativa’ para a regionalização da AE emana 
de um lugar distante (o ‘planalto central’), 
embora seja produzida por consensos polí-
ticos intergestores (pelo menos, em termos 
procedimentais) acerca de normas admi-
nistrativas e programáticas. As negociações 
e os consensos intergestores estabelecidos 
nos âmbitos estadual e regional (Comissão 
Intergestores Bipartite, estadual e regional) 
não dispunham de caráter diretivo, mas 
somente procedimental, adaptativo.

No caso analisado, os dirigentes estaduais 
e municipais tenderam a interpretar a ‘dire-
cionalidade normativa’ com cautela e descon-
fiança e a representá-la como algo necessário, 
mas insuficiente para dar conta das especifi-
cidades da região. Gradualmente, buscaram 
adesão às normativas administrativas e pro-
gramáticas, mas com o intuito primordial de 
garantir o aporte de recursos financeiros pro-
venientes das transferências federais.

Por sua vez, o MS operou mais com o 
meio estratégico de ‘premiação por adesão’ 
(MATUS, 1996), buscando, na medida de seus 
limites de oferta orçamentária, o intercâm-
bio de interesses políticos conciliáveis. Na 
região analisada, não se observa linha de 
atuação direta do MS, seja política ou ad-
ministrativa, ou seja, importou mais a in-
termediação da SES-RS, principalmente a 
partir de sua CRS. Assim, embora a SES-RS 

não tenha operado com o meio de ‘premia-
ção por adesão’, porque quase não ofertou 
recursos financeiros complementares, atuou 
como intermediadora e avalizadora da es-
tratégia ministerial.

Preocupados com as deficiências de 
oferta de serviços especializados e com 
problemas afins de acessibilidade, os ges-
tores das Secretarias Municipais de Saúde 
da região analisada tomaram a iniciativa 
de organizar uma rede própria, pela via de 
uma inovação tecnológica e administrati-
va: o Consórcio Intermunicipal de Direito 
Privado. Entretanto, para viabilizar e con-
solidar tal iniciativa, necessitavam de um 
aporte de recursos financeiros para investi-
mentos e complementos para o custeio, uma 
vez que era insuficiente a programação fi-
nanceira convencional de custeio a partir de 
transferências federais. A estratégia adotada 
pelo conjunto desses atores municipais era 
de persuasão da SES-RS e do MS, buscando 
meios de ‘motivação’ de ambos, em razão 
de seus distintos focos de atenção, de sua 
indiferença (MATUS, 1996). A partir da ‘motiva-
ção’ de dirigentes estaduais e federais para 
as suas demandas de inovação, os gestores 
municipais da região esperavam o ‘compro-
metimento’ dos mesmos, em termos de fi-
nanciamento complementar e apoio técnico, 
mas não obtiveram o sucesso desejado. Em 
parte, pela mudança de conjuntura política 
no âmbito estadual (mudança de governo), e, 
em parte, pela manutenção da ‘indiferença’ 
do governo federal.

A criação de uma regional do Cosems e 
do Consórcio ICS demonstrou a necessida-
de que os gestores municipais tinham com 
relação ao planejamento regional e de efe-
tivar estratégias autônomas para que o pro-
cesso se desenvolvesse. Assim, as estratégias 
implementadas pelos gestores municipais 
na região estudada não possibilitaram que 
as redes pudessem se constituir como fixos 
viáveis (SANTOS, 1988). Também não houve 
viabilidade para a expectativa de que o ‘pla-
nejamento regional’ pudesse auxiliar no 
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‘desengessamento’ dos respectivos fluxos, 
uma vez que prevaleceu a lógica programá-
tica e normativa vertical.

Considerado o contexto extrínseco à 
região analisada, convém realçar que os 
municípios não podem estar confundidos 
pelas mesmas disposições estratégicas ou 
naturalmente alinhados politicamente. 
Dadas as regras do cenário e o jogo estra-
tégico em questão, segundo Matus (1996), há 
interesses destoantes, disposições diversas 
e disputas entre os municípios maiores e 
menores (em termos populacionais e de ca-
pacidade de oferta assistencial especializa-
da). Por exemplo, a capital do estado, na sua 
relação com o MS e a SES-RS, opera com 
maior autonomia financeira e técnica, com 
busca constante de negociações de soma 
positiva (MATUS, 1996). Na sua relação com os 
municípios da região analisada, em razão 
de conveniências e interesses muitas vezes 
destoantes, mas sem ânimo de confronto, a 
capital opera com propósitos estratégicos 
de ‘intermediação’ e meios de ‘arbitragem’, 
em termos de regulação da acessibilidade 
aos serviços especializados ofertados, in-
dependentemente da programação (física e 
financeira) acordada previamente (PPI).

A expectativa das competências norma-
tivas é de que a regulação da assistência 
ajuste a oferta de serviços especializados 
às necessidades dos cidadãos de maneira 
‘equânime, ordenada, oportuna e racional’, 
com pressuposto de que os gestores muni-
cipais já dispusessem de avaliação acerca 
das necessidades, além de um planejamento 
compatível com dispositivos de regulação 
assistencial e delegação de autoridade sani-
tária ao regulador.

Todos os atores governamentais em 
questão sempre buscaram a ‘negociação co-
operativa’ em jogos de soma positiva (todos 
buscando ganhar algo), em razão de obje-
tivos comuns e interesses, eventualmente 
ou conjunturalmente, distintos (MATUS, 1996). 
Entretanto, a disposição assimétrica de capi-
tais e recursos de poder financeiro e técnico 
restringiu sobremaneira a autonomia orga-
nizativa dos municípios da região, apesar de 
sua iniciativa e inovação.

Considerações finais

Considerada a abrangente produção bi-
bliográfica acerca de processos de regiona-
lização de sistemas e serviços de saúde, o 
presente estudo reporta uma perspectiva de 
análise de estratégias interinstitucionais em 
dado contexto e sucessivas conjunturas.

A análise proporcionou observar que existe 
uma configuração territorial – em que os fixos 
e fluxos estão colocados – diversa e, por vezes, 
sobreposta. Essa situação dificulta negociações 
e pactuações regionais, visto que promove frag-
mentações, dissociações e tensões nos espaços 
decisórios. Por consequência disso, a gestão 
compartilhada na região fica comprometida.

Somada a essa questão, evidenciou-se que 
predominam negociações intergovernamen-
tais cooperativas, porém, a partir de disposi-
ções políticas distintas e meios estratégicos 
diversos, em razão da assimetria no controle 
de capitais e recursos e de margens de au-
tonomia organizacional. Espera-se que esta 
análise possa contribuir para o debate sobre 
os processos de regionalização em curso e 
subsidiar outros estudos similares. s
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RESUMO O artigo trata das formas de fazer a regionalização da saúde, objetivando analisar 
as dimensões da institucionalidade e governança na sua gestão. Fez-se pesquisa qualitativa 
retrospectiva em base documental (1995-2009). A política estadual de saúde foi indutora 
da regionalização. A institucionalidade constituiu-se nas instâncias consolidadas: Comissão 
Intergestores Bipartite Regional, transformada em Colegiado de Gestão Regional; representa-
ção da secretaria estadual; central de regulação; consórcio intermunicipal; e hospital regional. 
Refém de interesses diversos, a governança da regionalização revelou-se incipiente e o plane-
jamento restrito à aplicação normativa de instrumentos legais do SUS. 

PALAVRAS-CHAVES Sistema Único de Saúde; Regionalização; Gestão em saúde. 

ABSTRACT This article deals with the ways of doing the regionalization of the health. Objective: 
to analyze the dimensions of the institution conformation and governance in the regional health 
management. It is a qualitative study based on retrospective documentary research ( from 1995 
to 2009). The state health policy was an inductor of the regionalization process. The institutional 
conformation built in consolidated regional bodies: the Bipartite Intermanagerial Board Regional, 
transformed into Regional Management Collegiate, the decentralized instance of Department of 
Health; the regulation center; the inter-municipal consortium of health and the regional hospital. 
Hostage diverse interests, the regional governance appears to be incipient and the regional health 
planning is restricted to the application of normative instruments set up by the SUS. 

KEYWORDS Unified Health System; Regional health planning; Health management.
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Introdução

O Ministério da Saúde tem induzido a re-
gionalização no Sistema Único de Saúde 
(SUS) via atos normativos: primeiramente 
as Normas Operacionais de Assistência à 
Saúde (Noas) (BRASIL, 2002), seguidas do Pacto 
pela Saúde (BRASIL, 2006), a Portaria de Redes 
(BRASIL, 2010) e o Decreto 7.508 (BRASIL, 2011). 
Coerentemente com os princípios organi-
zativos de descentralização, regionalização 
e participação dos cidadãos no SUS, sua 
normativa é resultado de negociação po-
lítica entre os dirigentes de saúde das três 
esferas governamentais, representados nas 
Comissões Intergestores Tripartite (CIT) 
e Bipartite (CIB), e os atores sociais do 
Conselho Nacional de Saúde. 

Apesar do respaldo legal, as ações para 
implementar a regionalização têm sido 
marcadas por desafios e dificuldades. Em 
toda a década de 1990, fortaleceu-se o mo-
vimento de municipalização da saúde, o 
que contribuiu para a expansão da atenção 
primária à saúde e para ampliar a univer-
salidade do acesso aos serviços de saúde. 
Todavia, a grande quantidade de pequenos 
municípios no País, com poucos serviços 
de saúde de média complexidade e quase 
nenhum de alta complexidade, mostrou 
a necessidade de a descentralização ser 
acompanhada por estratégias de coorde-
nação e cooperação intergovernamental, 
para enfrentar as desigualdades regionais 
e a fragmentação dos serviços nos municí-
pios (BRASIL, 2006; VIANA ET AL., 2008). A regiona-
lização tem sido uma dessas estratégias, ao 
qualificar o processo de descentralização 
dos serviços no SUS.

A Noas/2002 formalizou o reconheci-
mento da necessidade de regionalização da 
saúde para implementação do SUS (BRASIL, 

2002), trazendo conceitos gerenciais, defi-
nindo micro e macrorregiões e instituindo 
instrumentos ainda vigentes de planeja-
mento e organização do SUS na região: o 
Plano Diretor de Regionalização (PDR), 

para o planejamento sistêmico na região 
de saúde; o Plano Diretor de Investimentos 
(PDI), que dimensiona os recursos finan-
ceiros necessários para atingir os objeti-
vos da organização regional expressa no 
PDR e explicita a participação das esferas 
de governo no processo; como também 
reiterou as Programações Pactuadas e 
Integradas (PPI), enquanto instrumentos 
de execução, controle e monitoramento das 
ações e serviços, contemplando as metas 
físico-financeiras e os acordos estabele-
cidos entre os municípios e destes com a 
Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O Pacto pela Saúde manteve os instru-
mentos de planejamento instituídos an-
teriormente, mas inovou ao considerar a 
regionalização como uma diretriz central 
e eixo estruturante do SUS (BRASIL, 2006). 
Assim, ampliou-se a visão da regionaliza-
ção, abrangendo, além da assistência, a or-
ganização de sistemas regionais de saúde. 
Após a instituição do Pacto pela Saúde, a 
estratégia da regionalização apareceu reite-
radamente nas normas do SUS e iniciou-se 
processo de retomada dos seus instrumen-
tos gerenciais, da conformação das regiões 
de saúde e das pactuações intergoverna-
mentais. Regionalizar implica relações 
intergestores mais cooperativas para res-
ponder às demandas dos cidadãos por ser-
viços de saúde (VIANA ET AL., 2008). 

Na perspectiva do Pacto de Gestão (BRASIL, 

2006), a constituição de ‘redes de atenção re-
gionalizada à saúde’ faz-se mediante ‘pac-
tuação entre os gestores envolvidos’ para 
definição das responsabilidades compartilha-
das ou não, como ocorre na atenção básica e 
nas ações de vigilância em saúde a cargo dos 
municípios. As ações complementares à assis-
tência de saúde e os meios para a sua realiza-
ção formam o conjunto de responsabilidades 
compartilhadas com estados e União.

O desenho da região é definido e sua 
clientela é demarcada territorialmente, 
ensejando responder a necessidades que 
não se restringem à capacidade de resposta 
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no âmbito municipal. Dadas as diversida-
des locais, regiões de saúde assumem di-
ferentes desenhos e não seguem outras 
divisões regionais utilizadas por diversos 
órgãos e setores. De acordo com o Decreto 
7.508/2011, uma região de saúde deve 
possuir pelos menos ações e serviços de: 
“atenção primária; urgência e emergência; 
atenção psicossocial; atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar e vigilância em 
saúde” (BRASIL, 2011). A região de saúde tem 
por finalidade de ordem mais gerencial 
“integrar a organização, o planejamento e 
a execução de ações e serviços de saúde” 
(BRASIL, 2011). O Decreto 7.508 não se prendeu 
aos instrumentos formais de planejamento 
regional, ao mesmo tempo em que instituiu 
o Mapa da Saúde, que identifica necessida-
des, serviços e ações (BRASIL, 2011).

A regionalização da saúde tem por pres-
suposto que as ações levem em conta pro-
blemas, riscos e necessidades da população, 
e busquem maior utilização dos recursos 
existentes, assim como o equilíbrio na sua 
distribuição entre os níveis de atenção, sem 
privilegiar os de maior densidade tecnoló-
gica. A estratégia de redes visa compatibili-
zar a ação local e municipal de acordo com 
as especificidades e necessidades sociais 
na região (CONASEMS, 2009). Há também um 
pressuposto de maior qualidade das ações 
regionalizadas de saúde, em razão de mais 
adequada estruturação dos serviços. 

Frente aos desafios da política de regio-
nalização da saúde, cabe aos municípios 
incorporar formas inovadoras de gestão 
e organização de redes de serviços me-
diante construção coletiva institucional. 
Tal processo demanda debates e estraté-
gias cotidianas, o que necessita ser com-
preendido nas especificidades regionais 
(MACHADO ET AL., 2009). 

A gestão colegiada e integrada do 
sistema de saúde na região ancora-se tanto 
na institucionalidade quanto na governan-
ça e práticas gestoras implicadas (KEHRIG ET 

AL., 2014). Entende-se por institucionalidade 

da regionalização o que é apreensível nas 
instâncias regionais como sendo legalida-
de, desenho da região, robustez e conte-
údo das instâncias regionalizadas, assim 
como estratégias de regulação, de forma a 
melhorar a efetividade da regionalização 
(VIANA; LIMA, 2011). A governança é explicitada 
na viabilização do projeto político regional 
de saúde mediante inter-relação das ins-
tâncias e atores envolvidos. Os processos 
de gestão regionalizada em saúde compre-
endem os atos de planejar e implementar 
as intervenções em saúde e as estratégias 
gerenciais e ações implicadas. A institucio-
nalidade e a governança da regionalização 
da saúde implicam considerar novos ar-
ranjos de gestão para o sistema de saúde se 
constituir como resolutivo (KEHRIG ET AL., 2014). 

Este estudo visa apreender um proces-
so de regionalização da saúde sob o recorte 
das suas dimensões de institucionalidade 
e governança. À luz dos pressupostos con-
ceituais e normativos vigentes, afirma-se a 
potencialidade dessas dimensões na conso-
lidação de uma região de saúde. A questão 
respondida é: como ocorreu o processo 
gestor de implantação e efetivação da regio-
nalização da saúde na região de saúde Sul 
Mato-Grossense? 

Objetiva-se analisar um processo gestor 
de implementação da regionalização da 
saúde com enfoque na sua institucionalida-
de, a partir da caracterização das instâncias 
regionais envolvidas, e na governança, me-
diante a inter-relação de atores e instâncias, 
ambas mediadas pela gestão colegiada re-
gional de saúde.

Assim, o artigo aborda o processo de gestão 
regional da saúde em uma região específica 
do estado de Mato Grosso segundo o docu-
mentado na respectiva instância colegiada, 
a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 
Regional nos seus onze anos de existência 
(1995-2006) e em seu sucessor, o Colegiado 
de Gestão Regional (CGR), em três anos (2007-

2009), e que, após 2011, foi renomeado como 
Comissão Intergestores Regional (CIR). 

1As atas constituíram a 
base empírica documental 
dessa pesquisa. Suas 
fontes são: 1) Comissão 
Intergestores Bipartite 
(CIB) Regional Sul Mato-
Grossense de Saúde, Atas 
nº 001 a 111, de reuniões 
realizadas no período 
de outubro de 1995 a 
dezembro de 2006; 2) 
Colegiado de Gestão 
Regional (CGR) Sul Mato-
Grossense de Saúde, Atas 
nº 112 a 145, de reuniões 
realizadas no período 
de fevereiro de 2007 a 
dezembro de 2009.
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Método

Trata-se de pesquisa qualitativa, que cobre 
os anos 1995 a 2009, período em que o pro-
cesso de regionalização existente na região 
de estudo encontrava-se registrado em base 
documental pertinente. A região Sul Mato-
Grossense é composta por 19 municípios, a 
maior do estado em número de municípios. 

Como técnica de coleta dos dados, utili-
zou-se exclusivamente o levantamento do-
cumental nas instâncias de saúde, sobretudo 
as atas1 das reuniões da CIB Regional ou 
CGR, e, de forma complementar, regulamen-
tos, regimentos internos, instrumentos de 
planejamento e de gestão. Na apresentação 
dos resultados constam em itálico as partes 
que correspondem à transcrição literal dos 
registros em atas, seguidas na indicação nu-
mérica da respectiva ata. 

Cada ata contém, como prática instituída, 
uma numeração sequencial, acompanhada da 
data de reunião realizada. Optou-se por in-
formar apenas o número das atas citadas nos 
resultados do estudo, pois sua data está con-
templada no contexto da descrição dos dados. 
A partir da leitura das 145 atas recuperadas 
no período de estudo, foram selecionados os 
trechos aqui apresentados, por conter algum 
elemento pertinente às categorias de estudo. 

Foi possível depreender a periodicidade 
mensal das reuniões do colegiado gestor 
pelas atas respectivas. No que diz respeito ao 
tempo, este estudo reporta-se muito mais ao 
período da CIB Regional do que ao do CGR. 
As 111 atas da CIB Regional levantadas em 
um período de onze anos e três meses (de 
out. 1995 a dez. 2006) registram uma perio-
dicidade média de dez reuniões por ano. Nos 
meses de dezembro e janeiro de cada ano era 
muito rara a ocorrência de alguma reunião 
da CIB Regional.

A regularidade das reuniões mensais 
manteve-se no período de transição, nas 
regiões, para a instituição do Pacto pela 
Saúde na gestão do SUS – o ano de 2007 e 
a primeira metade de 2008. Como a CIB 

Regional era atuante na região de estudo, 
embora já existissem diversos CGR operan-
do em outros lugares, nos 18 meses aqui con-
siderados como período CGR, a regularidade 
e lógica de funcionamento foi de continuida-
de da CIB Regional, havendo onze reuniões 
em 2007 (Atas 112 a 122) e seis no primeiro 
semestre de 2008 (Atas 123 a 128). Uma vez 
instituído oficialmente o CGR, a regularida-
de foi a mesma:  seis reuniões na segunda 
metade de 2008 (Atas 129 a 134) e onze reu-
niões no ano de 2009 (Atas 135 a 145).

Os registros documentais das reuniões 
são abrangentes, com descrições cuidado-
sas e detalhadas das falas espontâneas dos 
participantes do colegiado gestor, revelando 
inegável qualidade e detalhamento das in-
formações contidas nas atas.

No processamento dos dados registra-
dos, eles foram inicialmente organizados 
em ordem cronológica e depois categori-
zados de acordo com a análise temática de 
seu conteúdo (BARDIN, 2011). A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
mediante protocolo nº 681/CEP-HUJM/09 
(Of. nº 079/CEP-HUJM/2011). 

A pesquisa documental foi orientada 
por uma matriz de coleta, processamen-
to e análise de dados, construída segundo 
pressupostos conceituais e normativos da 
regionalização no SUS (VIANA; LIMA, 2011; KEHRIG 

ET AL., 2014). A partir das dimensões da institu-
cionalidade e governança na gestão da regio-
nalização, foram elaboradas as categorias de 
análise capazes de demonstrar a situação que 
visava ao alcance dos objetivos propostos.

Como aproximações à institucionalidade 
da regionalização da saúde (Dimensão 1), 
duas grandes categorias foram considera-
das: 1) A constituição, papel e modos de fun-
cionamento das instâncias regionais: polo e 
escritório regional de saúde; CIB Regional 
e CGR; consórcio intermunicipal de saúde; 
central de regulação e hospital regional; e 
2)  As estratégias de estruturação dos ser-
viços de âmbito regional. Os aspectos de 
governança da regionalização da saúde 
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(Dimensão 2) compreenderam as seguin-
tes categorias: padrões de relacionamento 
interinstâncias;; relações políticas e pro-
cessos de negociação; mix público privado; 
programação e alocação dos recursos finan-
ceiros na região; e estratégias e práticas re-
gionais organizativas de saúde. 

Resultados e discussão

O conjunto do material analisado revela ini-
cialmente que houve uma forte indução da 
regionalização derivada da política estadual 
de saúde, destacadamente nos oito primeiros 
anos de existência da CIB Regional. A prio-
ridade da regionalização da saúde, mantida 
em duas gestões consecutivas do governo 
estadual em Mato Grosso – de 1995 a 2002, 
implicou a implementação precursora de 
estratégias e ações em caráter regional, re-
lacionadas à reorganização da atenção, for-
talecimento das instâncias regionais, maior 
relação intergovernamental e incentivos fi-
nanceiros da SES aos municípios.

Estudos anteriores destacam algumas es-
tratégias de fortalecimento das regiões ado-
tadas pela SES naquele período, o que deixou 
resultados positivos nas regiões: apoio à 
construção de novos modelos assistenciais; 
maior oferta em consultas especializadas 
de referência via consórcios intermunici-
pais; definição de um sistema de referência; 
reforço do papel dos Polos Regionais de 
Saúde no apoio e cooperação técnica aos mu-
nicípios, adoção de mecanismos de gestão 
colegiada, a credibilidade do espaço regional 
como suporte ao planejamento e avaliação 
das ações; e a disseminação de informações 
junto aos conselhos de saúde (BORTOLOTTO; 

MARTINS, 2000; MARTINELLI, 2002).  
Na constituição dos territórios regiona-

lizados, foi importante: organizar os con-
sórcios intermunicipais de saúde; criar as 
CIB Regionais e câmaras de compensação 
para Autorização de Internação Hospitalar 
(AIH) em todas as regiões; instituir 

câmaras de auditoria e sistema de controle 
e avaliação. O pioneirismo mato-grossense 
na institucionalidade da regionalização 
seguiu a trajetória da então política esta-
dual de saúde.

Aproximações à 
institucionalidade da 
regionalização

Nessa dimensão, foram identificados alguns 
antecedentes e caracterizados os papéis e as 
diferentes instâncias do SUS naquele pro-
cesso de regionalização: Polo ou Escritório 
Regional de Saúde, CIB Regional e CGR, 
consórcio intermunicipal de saúde, hospital 
regional e central de regulação. 

O desenho da região de saúde Sul Mato-
Grossense obedeceu às divisões administra-
tivas adotadas desde a década de 1980. Fluxos 
existentes, malha viária, reservas indígenas 
e áreas de preservação ambiental também 
contribuíram para a sua conformação.

Denominados Polos Regionais de Saúde 
até meados de 2001, os Escritórios Regionais 
representam a SES nas regiões. Estruturados 
em número de 16, localizam-se nos municí-
pios-sede das Regiões de Saúde (Resolução 
CIB/MT nº 065 de 03 de abril de 2012). O 
Escritório da região sul do estado foi pioneiro 
no processo de programação de atividades de 
caráter regional e se instituiu como espaço de 
apoio aos municípios, sobretudo na atualiza-
ção frente às normativas de implementação 
do SUS. Sua atuação inicia-se no apoio insti-
tucional aos municípios para o fortalecimento 
da gestão das secretarias municipais de saúde.

Técnicos do Polo, em reunião da CIB 
Regional de 1997, esclareciam aos secre-
tários municipais os ‘critérios para habi-
litação às formas de gestão previstas na 
Norma Operacional Básica’ – de 1996 (Ata 
20). A partir de 1998, todos os municípios 
da região foram habilitados à gestão plena 
da atenção básica.
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Mediante apoio institucional da SES, os 
Polos Regionais receberam e deram apoio 
técnico e tiveram seu papel fortalecido: re-
alizavam capacitação, ações de vigilância 
sanitária e ambiental e pactuações com os 
municípios; prestavam assessoria na ela-
boração dos instrumentos de gestão, como, 
por exemplo, o plano municipal de saúde 
e o relatório de gestão; faziam supervisão 
de contas hospitalares; desenvolviam pro-
gramas estratégicos e seleção de servidores 
(MÜLLER NETO; CALHAO, 2002; GONZAGA, 2002).

Na sua origem, aquele Polo Regional de 
Saúde elaborou, ao final de 1987, uma pro-
posta de modelo assistencial em perspectiva 
regionalizada que pretendia: “realizar ações 
sanitárias de modo racional, com base em 
prioridades estabelecidas, e atingir de forma 
democrática as pessoas onde elas vivem” 
(MATO GROSSO, 1987, P. 5). Importante especifi-
cidade constatada é a de que, enquanto no 
Brasil se iniciava a discussão da implantação 
de Distritos Sanitários (MENDES, 1993), na região 
em estudo, na década anterior, já se havia 
feito um projeto para implantar tal modelo 
em sua área de abrangência (MATO GROSSO, 1987).

A CIB Regional foi instituída em reunião 
da CIB estadual, realizada na própria 
região, ao final de 1995, com a presença de 
representante do Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde (Cosems) e técnicos 
do Polo Regional (Ata 01).  Composta pelos 
gestores das secretarias municipais de saúde 
e representantes da SES na região, foi criada 
inicialmente para discutir e pactuar referên-
cias de AIH, lógica que se manteve por muito 
tempo. Era dada certa relevância aos fluxos 
já existentes, mediante arranjos dos municí-
pios para encaminhamento de seus usuários 
aos níveis complementares de assistência 
ambulatorial e hospitalar. 

Nas primeiras reuniões da CIB Regional, 
houve negociações para resolver problemas 
de distribuição de AIH como forma de pa-
gamento dos prestadores, sendo decidido 
então que as AIHs somente ‘seriam retiradas 
na SES pelo coordenador da CIB Regional’. 

Isso se justificava em constatações da natu-
reza político-partidária das práticas vigentes 
(Ata 02): ‘o médico teve que trazer um vere-
ador para ter acesso nas AIH. Com as AIH, 
saúde virou comercialização e negociação, 
o que se deve ao per capita defasado, baixo 
teto orçamentário e falta de critério e con-
trole para a glosa por parte do Ministério da 
Saúde. Os erros das AIH também podem ser 
dos faturistas [...], [que além de seu] salário, 
ganham 3% do valor das AIH, e então acres-
centam mais coisa para obter mais retorno’. 

Tais problemas, tanto de ingerência polí-
tica como de postura profissional, afetam a 
institucionalidade da CIB Regional no seu 
primeiro papel assumido naquela região.

Dados os problemas dos gestores na dis-
tribuição de AIH, e frente à disputa entre a 
centralização na capital ou distribuição pelo 
Polo Regional, foi criada uma câmara de 
compensação de AIH para coordenar essa 
distribuição. Como pauta privilegiada nos 
primeiros anos de atuação da CIB Regional, 
esse mecanismo foi precursor das práticas 
de regulação da assistência no estado.

No início de funcionamento da câmara 
de compensação de AIH, detectou-se o en-
caminhamento de usuários para municípios 
do estado vizinho, bem como o atendimen-
to, nessa região, de usuários daquele estado, 
suscitando a necessidade de regulação inte-
restadual. O sistema de referência era men-
cionado desde 1998 ‘diante da necessidade 
de organizar os serviços existentes, o muni-
cípio polo elaborou um projeto de sistema 
de referência e contrarreferência para orga-
nizar os fluxos’ (Ata 37). Todavia não houve 
registros de sua implementação.

Em 1997, a direção do Polo esclarecia 
que nas reuniões da CIB Regional ‘não se 
poderia discutir somente distribuição das 
AIH, mas, também, outros aspectos rele-
vantes sobre a política de saúde da região’ 
(Ata 16). Após três anos havendo câmara 
da compensação, técnicos da SES questio-
navam sua efetividade, pois, enquanto ‘em 
outras regionais sobravam AIH, ali sempre 
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faltava. Apesar da ampla ‘habilitação dos 
municípios, não acontecia uma reversão do 
modelo assistencial’, ou a esperada ruptura 
com o ‘excesso de internação’ (Ata 02).

No ano 2000, as ações voltavam-se para 
implantar outro arranjo da central regional 
de regulação, com a discussão de instru-
mentos legais e a definição e pactuação dos 
fluxos. A SES priorizou a implementação das 
centrais regionais de regulação em cogestão, 
articulando com os gestores municipais as 
estratégias para a sua organização. Um gestor 
municipal reafirma (em 2003) a ‘possibilida-
de de colocar para funcionar juntas, as cen-
trais de regulação do estado e do município 
sede, para melhor atender aos municípios 
na região’ (Ata 69).  Dois anos após, aquela 
região foi precursora da gestão ‘compartilha-
da entre SES e SMS’ (Ata 72), mantendo-se 
a cogestão por três anos, mas que se desfez 
por motivos políticos. A central regional 
foi então transformada em macrorregional 
(2008), sob gestão estadual, e com a finalidade 
de coordenar a regulação dos serviços e pro-
cedimentos de alta complexidade. Tratava-
se de um novo arranjo organizacional.

A central regional de regulação trouxe 
avanços na gestão, ao ordenar e melhorar 
os fluxos de serviços, gerando informações 
para subsidiar decisões. Os processos regu-
latórios seriam realizados com base na PPI. 
Para esse pressuposto do discurso oficial da 
coordenação da CIB Regional, não se en-
controu registro de que tal prática ocorres-
se. Aspectos organizacionais da regulação 
eram orientados pelo Escritório Regional, 
reiterando que, além de ‘desenvolver ações 
de regulação, controle e avaliação, os res-
ponsáveis pela regulação municipal preci-
savam conhecer os protocolos de regulação, 
as pactuações e a importância de manter 
atualizado o cadastro dos estabelecimentos 
e fazer a contratualização dos prestadores’ 
(Ata 125). Porém, na operacionalização 
do sistema de referência da região, sequer 
os formulários de encaminhamentos 
de pacientes aos serviços de referência 

continham dados suficientes, conforme re-
latado na CIB Regional.

A criação do consórcio intermunicipal de 
saúde em 2002 veio responder a necessida-
des presentes na região desde a década de 
1990. Nas atividades de assessoria aos Polos 
Regionais, o Cosems foi importante nas 
discussões sobre a implantação do consór-
cio para ‘resolver o problema das especia-
lidades médicas’ (Ata 03) e ‘atender à alta 
complexidade’ no hospital filantrópico do 
município-polo, onde seria ‘mais fácil ne-
gociar’ (Ata 05). Em 1997, foi formada uma 
‘comissão de gestores’ (Ata 17) para orga-
nizar um primeiro consórcio, envolvendo 
alguns municípios da região com a Santa 
Casa (hospital filantrópico). 

Frente aos questionamentos sobre o fato 
de os recursos do consórcio não serem apli-
cados em um hospital regional, em 2001, foi 
constituída ‘comissão composta por prefei-
tos e representante do Escritório Regional’, 
assumindo uma posição: ‘os municípios só 
aceitariam a formação do consórcio sem a 
Santa Casa e com a construção do hospital 
regional’ (Ata 58). A direção do Escritório 
Regional se preocupava com os aspectos 
legais de extinção do consórcio anterior e 
solicitou aos gestores ‘documento declaran-
do que aquele consórcio não tinha funcio-
nado e não possuía patrimônio, apesar dos 
recursos transferidos’ (Ata 59).  Em reunião 
com todos os prefeitos da região, o Escritório 
Regional esclareceu os benefícios para os 
municípios que justificavam a formação do 
novo consórcio e o gestor da SES apresentou 
‘um histórico do consórcio anterior e do que 
já se fazia nos municípios’. Ficou definido 
que ‘a ideia básica do novo consórcio seria 
garantir os atendimentos especializados’ 
(Atas s/n de abril/2002).

Havia um incentivo financeiro estadu-
al – o Programa de Apoio aos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde – e o gestor da 
SES afirmava que, ao funcionar, o consórcio 
iria ‘incorporar novos serviços e novas espe-
cialidades’. Esclarecia quais atendimentos 
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cabiam à ‘rede básica’ por ‘município’ e ao 
‘hospital Santa Casa’, ‘preservando a entrada 
no hospital regional’ para os ‘atendimentos 
de referência’. Um gestor municipal alegava 
a necessidade de ‘mais dinheiro no consór-
cio para garantir as internações, pagando 
adicional para os médicos, sempre exigindo’ 
desembolso ‘dos pacientes’ em ‘internação 
e cirurgias’. O gestor estadual trazia ‘a ideia 
de consórcio para associar os grandes com-
pradores de serviços’ (no âmbito do poder 
público) e ‘regular o preço de compra, de-
sestruturando a lógica dos prestadores pri-
vados’ (Ata 64). Assim emergia um esforço 
de controle do mix público privado na saúde.

Também se ressaltava a importância de os 
municípios organizarem seus serviços, para 
dar conta dos cuidados primários à saúde da 
população, senão ‘o consórcio não aguentaria’ 
(Ata 64). Ao atuar na complementaridade do 
sistema, o consórcio veio suprir a necessida-
de de especialidades médicas. Seu principal 
papel seria auxiliar o hospital regional para 
garantir a referência. Gestores municipais 
viam o consórcio como ‘importante instru-
mento para o município dispor dos serviços 
não existentes’ na sua rede (Ata 135).

O hospital regional teve sua proposta 
inicial de construção no projeto de implan-
tação dos Distritos Sanitários naquela região 
(MATO GROSSO, 1987). E, após dez anos, encon-
traram-se relatos de apenas dois terços da 
obra concluída. Em 1999, a direção do Polo 
Regional noticiou a licitação para aquisição 
dos equipamentos. No ano seguinte, solicita-
va ‘auxílio na luta pela conclusão do hospital 
regional’, utilizando o argumento de ‘viabi-
lizar o consórcio’ (Ata 36). Finalmente, em 
2001, após concurso público e treinamento 
dos servidores, foi nomeada uma equipe 
para iniciar os trabalhos do hospital, inaugu-
rado em 2002, após quinze anos.

O gestor da SES reafirmava o modelo de 
gestão e o papel do hospital regional no terri-
tório: ‘a ideia era tocar o hospital com a par-
ceria entre estado, municípios e consórcio’. 
A equipe do Escritório Regional demonstrou 

satisfação com a implantação do hospital 
regional e ampliação do número de leitos, 
como hospital de ‘referência em urgência 
e emergência, traumato-ortopedia, serviço 
de apoio e diagnóstico, tudo organizado e 
pactuado. Técnicos da SES acrescentavam: 
desta forma saímos das mãos dos médicos e 
somos patrões’ (Ata 64).

A SES utilizou-se dos critérios da Noas 
para a conformação de módulos assistenciais 
por região de saúde – conforme o PDR de 
2001 –, configuração mantida no PDR atua-
lizado em 2005 e ainda vigente passada uma 
década. Por esse documento, além do muni-
cípio polo da região, havia cinco municípios-
-sede de módulo assistencial, e ainda outros 
três municípios módulos, atendendo exclu-
sivamente à própria população. Os demais 
têm como referência os respectivos municí-
pios sede de módulo.

Após dez anos da sua instituição, em 2005, 
a CIB Regional teve seu regimento aprova-
do e organizou calendário de reuniões. A 
representação nessa instância era garantida 
aos técnicos do Escritório Regional, indica-
dos ‘em número igual ao quantitativo dos 
gestores municipais de saúde’ (Ata 100), por 
definição regimental (no caso, 19 gestores 
e 19 técnicos da SES). No entanto, não se 
detectaram mecanismos de conferência de 
tal pretensa paridade. Sua importância era 
reconhecida desde a implantação da CIB 
Regional, inclusive com cobranças à CIB 
estadual e reivindicação de ‘maior protago-
nismo na região’ (Ata 114). Em 2007, o vice-
-presidente regional do Cosems reclamou da 
‘falta de resposta às proposituras enviadas 
para a CIB’ (Ata 114), fato reforçado pela 
direção e equipe do Escritório Regional. 
Gestores municipais afirmavam que a CIB 
Regional pouco propunha à CIB/MT e rei-
teravam que essa instância decisória deveria 
‘discutir e propor políticas de saúde e não se 
ater a discussão de ofícios’ (Ata 114).

A importância de maior institucionali-
dade da CIB Regional se explicitou com a 
sua transformação em Colegiado de Gestão 
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Regional – o CGR –, de acordo com o Pacto 
pela Saúde (BRASIL, 2006). A CIB/MT foi con-
vincente sobre a necessidade de mudar a de-
nominação de CIB Regional para CGR, sob o 
argumento de ‘maior institucionalidade’ (Ata 
129). Na condição de CGR, teria ‘poderes para 
homologar resoluções’. Seu regimento foi 
alterado e criada uma câmara técnica. Não 
houve dificuldades na implantação do CGR. O 
regimento foi aprovado em Resolução CIB (nº 
08/2008). Outra Resolução CIB (nº 11/2009) 
reduziu ‘de cinco para uma as câmaras temá-
ticas’ (Ata 141) naquele CGR. Todavia, não 
se identificou registro de nenhuma câmara 
técnica lá atuando.

Aspectos de governança da 
regionalização

A institucionalidade construída nas instân-
cias regionais de serviços de saúde deman-
dava que a governança dessa regionalização 
implicasse na interação entre atores e instân-
cias no âmbito da gestão regional da saúde.

Reconhecida como finalidade da regio-
nalização, a ampliação do acesso a ações 
e serviços de saúde, mediante definição 
dos fluxos e pactuações, houve, em 1998, 
a elaboração da primeira PPI na região. O 
planejamento regional e a alocação dos re-
cursos financeiros giravam em torno desse 
instrumento, respeitando os critérios para 
uso dos recursos repassados pelo governo 
federal. Na pactuação das ações regionali-
zadas, tanto a PPI como os indicadores da 
atenção primária eram ‘consensuados com 
municípios no Escritório Regional’ (Ata 59) 
e depois apresentados no CGR para aprova-
ção. Elementos identificados demonstraram 
limitações desse mecanismo para elaboração 
de programação conjunta. Na elaboração da 
PPI da assistência, cada município trazia as 
informações necessárias para a pactuação e 
participava de reunião pré PPI com técnicos 
do Escritório Regional. ‘O processo de pactu-
ação nos municípios de gestão plena levava 

mais de cinco meses para concluir’ (Ata 94). 
Em ‘repactuação da PPI da Assistência’, 
com a presença de ‘médicos autorizadores’, 
central de regulação, hospital regional e téc-
nicos da SES, foram elaboradas as ‘revisões 
da programação’ (Ata 98). 

Reiteradamente, os gestores expressa-
vam dificuldades pela pouca alocação de 
recursos para sua população e reivindica-
vam aumento do teto financeiro. Somente 
no ano de 2001 identificou-se a alocação 
de recursos destinados à ‘compensação de 
desigualdades’ intrarregionais, relacionada 
a projetos de reforço para o SUS (Reforsus) 
e de vigilância em saúde (Vigisus). Embora 
as estratégias de incentivo à regionalização 
adotadas pela SES fossem valorizadas, elas 
ocorriam à margem das instâncias regionais: 
mesmo um ‘estado pioneiro na concessão de 
incentivo fundo a fundo’ à atenção primária 
de saúde e à ‘microrregionalização’ (Ata 141), 
a definição e os critérios de sua alocação não 
eram discutidos na região.

Identificaram-se estratégias de negocia-
ção entre as instâncias, estabelecidas princi-
palmente no âmbito da CIB Regional. Ainda 
no período de vigência da Noas, existiu um 
‘conselho de gestão regional’ (Ata 63), articu-
lado pelo Escritório Regional com o gestor do 
município sede, hospital regional e algumas 
instâncias da região, que se reunia ‘semanal-
mente para tratar de assuntos dos serviços 
de saúde’ (Ata 64). Dada a situação infor-
mada pelo representante do consórcio – os 
procedimentos que o hospital regional tinha 
pactuado com os municípios e a SES não 
estavam sendo realizados –, a CIB Regional 
deveria fazer uma resolução e encaminhar à 
SES para que fossem contratados serviços de 
terceiros. Essa situação demonstra o papel 
da CIB Regional na viabilização de estraté-
gias para resolver o problema.

Dada a ocupação total de seus leitos, o 
hospital regional passou por reestruturação 
em 2004, quando contratou novos profis-
sionais de urgência e emergência. Frente 
às dificuldades vivenciadas, o consórcio e a 
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secretaria de saúde do município sede aju-
davam na compra de medicamentos e ma-
terial médico hospitalar. Havia sobrecarga 
de responsabilidades no hospital regional, 
por ‘atender situações que deveriam ser re-
solvidas no município de origem’ (Ata 109).  
Os gestores municipais reclamavam ‘que os 
atendimentos de exames e cirurgias eletivas 
pactuados com o município sede não eram 
realizados, comprometendo, assim, suas 
metas’ (Ata 109).

Diversas vezes o hospital regional deixou 
de realizar procedimentos pactuados com 
os municípios, como ocorreu com cirur-
gias eletivas, chegando a uma ‘situação 
crítica’, com ‘serviços paralisados, mesmo’ 
em casos em que a ‘situação do paciente 
não poderia esperar’ (Ata 102).  Os gestores 
pediram interferência da SES e do consórcio 
junto ao hospital devido à ‘falta de material 
médico hospitalar e medicamentos, recur-
sos humanos e estrutura física’ (Ata 109). 
Em reunião com presença do governador do 
estado e representantes da SES, da secretaria 
de saúde do município sede, do consórcio e 
da Santa Casa, fez-se proposta de reestru-
turação do hospital, para não mais atender 
ações de baixa complexidade, mas ‘somente 
pacientes regulados’ (Ata 110). Após três 
anos, em 2007, a não realização de cirur-
gias eletivas era ainda justificada por falta 
de ‘insumos’, equipamentos, como ar con-
dicionado em metade das salas de cirurgia, 
e ‘dificuldades com os pregões’ (Ata 113). O 
hospital regional informou que: ‘assim... as 
cirurgias ocorriam (apenas) dentro do pos-
sível’ (Ata 115). A situação arrastou-se de tal 
forma que dois anos depois ainda persistiam 
os problemas de contratação de médicos em 
certas especialidades, estrutura física inade-
quada e equipamentos quebrados.

O mix público-privado sempre permeou, 
com maior ou menor intensidade, as rela-
ções entre instâncias e atores envolvidos na 
regionalização da saúde, como, por exemplo, 
no caso de o diretor do Polo comunicar a 
‘impossibilidade de seu médico auditor 

continuar exercendo o cargo, por estar ao 
mesmo tempo como diretor clínico’ do pres-
tador filantrópico (Ata 142).  Já no início do 
funcionamento da câmara de compensação, 
houve situações como a do gestor municipal 
questionar o prestador filantrópico, porque 
as ‘gestantes que faziam cesarianas perma-
neciam apenas dois dias no hospital’, sendo 
que essa cirurgia requeria cinco dias de in-
ternação. O prestador alegava como ‘motivo 
o pagamento baixo da cirurgia e poucos leitos 
cadastrados’ (Ata 78).  Um gestor referiu que, 
por conta do baixo orçamento da saúde, os 
hospitais ‘não querem prestar alguns servi-
ços e pessoas ficam girando sem assistência’ 
(Ata 02). Outro gestor destacou a ‘transfe-
rência de recursos da SES para um hospital 
filantrópico’ (Atas 14 e 21), o que ilustra o fi-
nanciamento público da filantropia. Em mu-
nicípios onde predomina o caráter privado 
dos estabelecimentos prestadores de servi-
ços, havia dificuldade na alocação de recur-
sos e pactuação da assistência à saúde, sendo 
‘necessário pagar diferenças da tabela SUS 
para os hospitais’ (Ata 78).

A influência política no processo de re-
gulação dos usuários da região explicitou-
-se quando o vice-presidente regional do 
Cosems comunicou a decisão do gestor da 
SES de ‘avisar aos gestores municipais para 
não liberar ambulâncias para transportar 
usuários para tratamento na capital a pedido 
de políticos’ (Ata 107), bem como a necessi-
dade de observação das normas de regula-
ção. Um gestor municipal confirma que essa 
situação é rotineira e que os ‘políticos conse-
guem vaga para o paciente, e os secretários, 
não’ (Ata 107), ficando estes em dificuldades 
perante a comunidade, situação ratificada 
pelos demais gestores. Espaços políticos de 
negociação regional para a estruturação da 
rede assistencial emergiram quando deter-
minado político reivindicava investimen-
to para atender certa necessidade, como a 
construção do novo ‘Pronto Socorro’ ou re-
alização de ‘audiência pública’ (Ata 61), para 
discutir fatores ligados ao hospital regional.
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As diretrizes do Pacto pela Saúde (BRASIL, 

2006) traziam o pressuposto de governança e 
gestão regional. O Pacto foi apresentado na 
região pela secretaria executiva da CIB/MT 
em 2005, antes da publicação dessa normati-
va. Ao final de 2006, a CIB Regional discutiu 
as orientações e os fluxos para preenchi-
mento do Termo de Compromisso de Gestão 
Municipal. Os municípios foram alertados 
para ‘não se comprometer em pactuar com-
promissos que não pudessem honrar’, mas 
eram induzidos à adesão, pois, se ‘não assi-
nassem o Termo, teriam dificuldades de con-
seguir novos recursos’ do SUS (Ata 111). Na 
mesma oportunidade, o vice-presidente re-
gional do Cosems ressaltava como ‘prazo de 
adesão ao Pacto – até 2007, o que impunha a 
necessidade de os municípios organizarem a 
central de regulação e a importância da ali-
mentação do Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), para 
evitar problemas nos créditos’. 

Destaca-se aqui o papel de assessoria do 
Escritório Regional e do Cosems na atuali-
zação sobre as normativas do SUS e apoio 
à habilitação no sistema de saúde. Por ini-
ciativa do Cosems, houve um seminário re-
gional que discutiu a implantação do Pacto. 
A SES aderiu ao Pacto pela Saúde em 2007, 
ao passo que, nos municípios, o processo de 
adesão deu-se a partir de 2008, alcançando 
“92,2% em 2010” (COSEMS/MT, 2009). Na primei-
ra reunião do CGR de 2009, dada a ‘rotati-
vidade de gestores em função das eleições 
municipais do ano anterior’ (Ata 135), um 
técnico reapresentava a legislação e norma-
tiva do SUS até chegar ao Pacto.

Eleições municipais associadas à precari-
zação dos vínculos de trabalho foram fatores 
políticos que repercutiram no padrão de re-
lacionamento e na condução do processo de 
regionalização. Isto, tanto pela rotatividade 
dos gestores municipais, como pela interrup-
ção de vínculos, levando à descontinuidade 
das ações de saúde e da organização dos ser-
viços. Fato este reiterado pelo gestor estadual 
de saúde, que citou o problema de troca de 

prefeito como uma dificuldade enfrentada. 
A direção do Escritório Regional relatou que 
um prefeito recém-empossado ‘demitiu todos 
os funcionários e, por isso, não havia nenhum 
representante na reunião’ (Ata 114). 

Quanto aos padrões de relacionamento 
entre as instâncias envolvidas na regiona-
lização – relações políticas, processo de 
negociação e relação público-privado –, 
observou-se o papel preponderante da re-
presentação da SES na região, sobretudo na 
atualização dos gestores municipais sobre as 
normativas do SUS. Desde a sua instituição, 
em 1995, ao integrar a CIB Regional, esse 
papel do Escritório Regional foi incorporado 
também nessa instância colegiada. Além da 
atuação individual dos gestores municipais 
de saúde, destacou-se o importante papel 
articulador da rede do Cosems de apoio ao 
SUS no processo de regionalização da saúde 
nessa região. 

Os problemas de gestão regional foram dis-
cutidos em oficina no início de 2008, em cujo 
relatório destacaram-se: dificuldades de pac-
tuação com a SES, gestores municipais sem 
autonomia, pouco suporte técnico, ausência 
de procedimentos e serviços de referência 
pactuados, baixa responsabilização, atraso do 
repasse financeiro do estado aos municípios, 
ausência de protocolos de regulação, profis-
sionais sem capacitação, falta de participa-
ção dos usuários e conselheiros de saúde no 
processo gestor e dificuldades na alocação de 
recursos financeiros (COSEMS/MT, 2009).

No contexto da instituição do Pacto pela 
Saúde, aprovou-se, em 2007, não só a PPI 
da Assistência, como a Pactuação de Ações 
Prioritárias da Vigilância em Saúde para os 
municípios da região. Houve dificuldades e 
reclamações recorrentes de gestores sobre 
as bases e os ‘critérios utilizados para esta-
belecer a população dos municípios, princi-
palmente porque sempre estava diminuindo’ 
(Ata 115), o que refletia na respectiva PPI 
feita pelo Escritório Regional. Um gestor 
municipal afirma que a PPI feita pela SES 
‘deveria ser usada só como modelo’ (Ata 33). 
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Segundo o responsável pelas ações de mo-
nitoramento dos indicadores no Escritório 
Regional, muitos municípios estavam 
abaixo das metas pactuadas. Orientou-se 
o ‘acompanhamento e a socialização’ dos 
indicadores visando ao compromisso com 
a meta, pois, em visita a algumas unidades, 
constatou-se que os ‘servidores não sabiam 
dessas metas’ (Ata 57 e 116).

Como suporte à gestão do trabalho e ‘edu-
cação permanente’, foi criada a Comissão 
Integrada de Ensino e Serviço (Cies) em 
2009 (Atas 101 e 142). A qualificação pro-
fissional dependia da alocação de recur-
sos federais. Destaca-se a contribuição do 
Cosems/MT (2009) para a descentralização da 
política de educação permanente em saúde, 
propiciando cursos de capacitação na região 
com vistas ao ‘fortalecimento do processo de 
regionalização’ do SUS (Ata 144); formação 
para conselheiros de saúde, gestores e técni-
cos de saúde da família e em planejamento. 

Considerações finais 

O pioneirismo do processo de regionaliza-
ção da saúde em MT, com forte indução da 
SES no período de 1995 a 2002, propiciou 
melhor organização e maior provisão dos 
serviços de saúde, criando as bases para a 
estruturação do sistema de saúde na região. 
Destacou-se o papel da representação des-
concentrada da SES como instância induto-
ra da regionalização da saúde. 

O histórico de reuniões intergestores fa-
cilitou inclusive a implementação do CGR 
na continuidade da CIB Regional. Tais co-
legiados têm se constituído em instância 
fundamental na construção de pactuações e 
relações intergestores, lócus privilegiado das 
discussões sobre a saúde na região.

A institucionalidade da regionalização 
opera nas próprias instâncias regionais de 
saúde. A região estudada sobressaiu-se no 
estado por ter implantado pioneiramen-
te tais instâncias: CIB Regional, central de 

regulação, hospital regional e consórcio 
intermunicipal de saúde. A indefinição de 
papéis das instâncias, no entanto, suscitava a 
necessidade de melhor caracterizar e definir 
suas responsabilidades. 

A consistente atuação da representação 
da SES na região lhe confere uma maior 
institucionalidade. Todavia, é na relação 
gestora entre os gestores municipais, propi-
ciada pela comissão intergestores regional e 
destes com representações da gestão estadu-
al e outras instâncias atuantes na região, que 
a institucionalidade e a governança regional 
têm seu lócus mais substantivo. O estudo 
identifica que, inclusive nessa instância cole-
giada (CGR, hoje CIR), o Escritório Regional 
operava ‘sobre’ e não ‘com’ os gestores mu-
nicipais, como seria de esperar em uma real 
cogestão. Configurou-se nessa relação inter-
gestora um limite onde se espera uma poten-
cialidade, como pressuposto da efetividade 
da gestão regional.

As relações entre gestores e instâncias 
tinham um caráter relativamente democráti-
co. Os padrões observados de relacionamen-
to entre as instâncias envolvidas permitem 
afirmar que após 2002 não houve por parte 
da SES movimento de construir maior go-
vernança junto aos gestores municipais para 
decisões coletivas e tampouco na condução 
do hospital regional ou do consórcio in-
termunicipal de saúde. Os dados sugerem, 
hipoteticamente, que a instância decisória 
regional de representação da esfera estadual 
na região esteve confortável apenas com a 
própria governança interna, ao não expres-
sar movimentos voltados à construção da go-
vernança da regionalização com o conjunto 
dos gestores municipais. Por outro lado, o 
protagonismo do Cosems se incrementava 
gradativamente como ator social estraté-
gico na assessoria e apoio institucional aos 
municípios na perspectiva da construção da 
governança necessária em um processo de 
regionalização da saúde.

Persistem desafios a superar na relação 
entre gestores e instâncias, frente à ainda 
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incipiente governança regional. O mix públi-
co-privado evidenciado na região influencia-
va as decisões, prevalecendo a lógica privada 
na prestação de alguns serviços de saúde.

Não se apreenderam quaisquer iniciativas 
concretas de planejamento regional, sequer 
para fazer o diagnóstico situacional regional 
e tampouco com enfoque na conformação de 
redes de saúde, voltadas a fazer frente as de-
sigualdades intrarregionais. Identificaram-se 
atividades restritas à programação de servi-
ços existentes, cumprimento de normas esta-
belecidas, execução de metas e orçamentária, 
discussão de interesses pontuais e aprovação 
de propostas ou projetos. Em nome do plane-
jamento em saúde, observou-se certa obedi-
ência ao que é normatizado pelo nível central 
estadual e mesmo federal, deixando, assim, de 
contemplar as especificidades locais e regio-
nais. Dentre os fatores que dificultam a gestão 
da regionalização da saúde na realidade estu-
dada, destacaram-se: a indefinição de respon-
sabilidades entre as esferas de governo e as 
instâncias existentes na região; a rotatividade 
dos gestores como fator negativo na condu-
ção do processo; e o predomínio de aspectos 
político-partidários influenciando negativa-
mente a institucionalidade e a governança da 
regionalização da saúde.

O processo de decisão foi fortalecido e os 
gestores que compõem o colegiado gestor 
regional sentem-se mais amparados para dis-
cutir e enfrentar as dificuldades de execução 
da política de saúde em níveis municipal e 
regional. No entanto, são muitos os desafios 
a superar para a efetivação do SUS por meio 
da regionalização da saúde. Se este estudo 
identifica avanços nesse sentido, maiores ou 
de igual magnitude são as dificuldades. Cabe 
aos envolvidos no processo – políticos, gesto-
res, trabalhadores, provedores e usuários – a 
decisão sobre os enfrentamentos dos obstácu-
los para o fortalecimento da institucionalida-
de e governança da gestão do SUS na região.
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RESUMO O objetivo do estudo foi analisar o planejamento regional em saúde de Minas Gerais, 
a fim de verificar os principais avanços e desafios. Foi realizado um estudo de caso do plane-
jamento regional no período de 2007 a 2012. Analisaram-se os documentos: atas, relatórios 
e outros produzidos no processo de planejamento regional. Utilizaram-se como referencial 
teórico as categorias: direcionalidade, compartilhamento e prestação de contas. Verificou-
se que a direcionalidade tem sido prejudicada, pois as questões cotidianas se sobrepõem. O 
grau de compartilhamento das decisões mostrou-se elevado. Por fim, a petição e prestação de 
contas mostraram-se bastante frágeis. 

PALAVRAS-CHAVE Planejamento em saúde; Gestão em saúde; Regionalização.

ABSTRACT The study aimed to analyze regional health planning in Minas Gerais in order to 
verify the main progresses and challenges. It was conducted a case study of regional planning 
in 2007-2012. Analyzed documents were: minutes, reports, and others produced in the regional 
planning process. Categories used as theoretical framework were: directionality, sharing and 
accountability. It was found that the directionality has been hampered because daily matters 
overlap. The degree of sharing of decisions was high. And, finally, the petition and accountability 
were quite fragile.

KEYWORDS Health planning; Health management; Regional health planning.
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Introdução

Entre os maiores desafios à construção do 
Sistema Único de Saúde (SUS) está a neces-
sidade da regionalização solidária e coopera-
tiva entre entes federados com a integração e 
o compartilhamento da gestão nas regiões de 
saúde por meio dos Contratos Organizativos 
de Ação Pública (Coap). Ganha centralidade, 
assim, a discussão a respeito do planejamen-
to em saúde e como torná-lo instrumento de 
tomada de decisão por gestores nas regiões 
de saúde.

Pensadores, incluindo o argentino Mario 
Testa, apontaram críticas ao planejamento 
em saúde na América Latina, tais como: a 
omissão de aspectos políticos inerentes ao 
setor saúde, o subfinanciamento, a falta de 
coordenação dos serviços, a baixa capaci-
dade de regulação do Estado, a incipiente 
capacidade de governo, alto nível de priva-
tização dos sistemas de saúde, caracterizan-
do-o como excessivamente tecnocrático, 
dominado pelo paradigma do planejamento 
normativo, fundamentado no pensamento 
econômico e administrativo (RIVERA; ARTMANN, 

2012). Essa análise crítica enseja a defesa de 
um planejamento em saúde que extrapo-
le a lógica econômica e apoie a formulação 
de políticas de saúde por meio da definição 
de estratégias, de diagnóstico setorial, de 
análise institucional, de programação regio-
nal e de monitoramento (PAIM; TEIXEIRA, 2006; 

RIVERA; ARTMANN, 2012; JESUS; TEIXEIRA, 2014).

Tal esforço consolida-se nas décadas de 
1980 e 1990 no que se denominou planeja-
mento estratégico, e vem sendo utilizado 
amplamente no setor saúde, inclusive no 
Brasil, por meio das três vertentes de pensa-
mento que, partindo de referencial comum 
contrário à postura normativa, dão ênfase 
a aspectos distintos: o planejamento es-
tratégico situacional de Carlos Matus, o 
pensamento estratégico de Mário Testa e o 
enfoque estratégico de saúde para todos de 
Bornechea, Trujillo e Chorny (RIVERA; ARTMANN, 

2012). Diversos autores elaboraram críticas 

no sentido de seu aperfeiçoamento, desde a 
superação de obstáculos de aplicação meto-
dológica até a necessidade de maior contex-
tualização de seu uso, de maior abrangência 
de modelos explicativos de causalidades dos 
problemas de saúde e de incorporação de 
conteúdos comunicativos capazes de ala-
vancar mudanças (RIVERA; ARTMANN, 2012; JESUS; 

TEIXEIRA, 2014).

Com a evolução da implementação do 
SUS, verifica-se um novo desafio de aperfei-
çoamento, a construção regionalizada de po-
líticas de saúde e com ação integrada entre 
entes federados autônomos (LIMA ET AL., 2012). 
Sem abrir mão da unicidade de princípios 
diretivos e organizativos do sistema, a atual 
política de construção do SUS, representado 
pelo Decreto nº 7.508 que regulamenta a Lei 
nº 8.080, exige diversidade de estratégias e 
de ação para o enfrentamento dos problemas 
de saúde (BRASIL, 2011).

Assim, este estudo tem o objetivo geral de 
analisar o planejamento regional comparti-
lhado em saúde de Minas Gerais desenvol-
vido no período de 2007 a 2012, a fim de 
verificar os principais avanços e desafios.

Método

Foi realizado um estudo de caso, da experiên-
cia de planejamento macrorregional desen-
volvido em Minas Gerais pelo Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde do Estado 
(Cosems/MG), durante os anos de 2007 a 
2012. A escolha metodológica justifica-se, 
pois o estudo de caso permite ao investiga-
dor aprofundamento em relação ao fenôme-
no estudado, revelando nuances singulares 
dos processos (YIN, 2005).

O Cosems/MG, partindo da análise es-
tratégica do processo de regionalização es-
tadual, de forma compartilhada com toda a 
sua diretoria e com a Secretaria de Estado da 
Saúde de Minas Gerais (SES/MG), pactuou 
na Comissão Intergestores Bipartite esta-
dual (CIB/MG) sua corresponsabilidade 
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na condução da implementação do proces-
so de desenvolvimento do planejamento 
regional, com foco nas Macrorregiões de 
Saúde do Estado.

Assim sendo, o Cosems/MG, em função 
da necessidade de articular sua presen-
ça nas diversas regiões assistenciais, 
organizou-se em Cosems regionais, com-
pondo o sistema de governança dessas 
regiões. Nas Microrregiões, participam as 
Comissões Intergestoras Regionais (CIR) 
em conjunto com regional da SES/MG e 
com participação de todos os secretários 
municipais de saúde da microrregião. Nas 
macrorregiões participam as Comissões 
Intergestoras Regionais Ampliadas (Cira), 
com participação das várias regionais da 
SES que estão no território. A quantida-
de de Cosems regionais difere da quanti-
dade de micro ou macrorregiões por não 
se tratar de divisão assistencial, e sim de 
representação política dos municípios, di-
vididos em polos de representação. Como 
resultados desse processo, foram definidos 
25 Cosems Regionais.

Ademais, a partir de 2009, com o propósito 
de fortalecer o princípio da Regionalização 
Solidária e Cooperativa nos espaços de 
gestão regional, foi criado o Projeto Apoiador 
Cosems (MOTA, 2012). Neste Projeto, um pro-
fissional técnico acompanha as atividades 
de duas a seis microrregiões de saúde, e no 
mínimo um Cosems Regional ajuda na disse-
minação de informação, bem como provoca 
a mobilização regional dos gestores munici-
pais para ações de fortalecimento da gestão 
em cada região.

Minas Gerais possui 22 apoiadores. Todos 
eles têm como principal atividade o apoio 
técnico aos Cosems regionais, subsidiando 
as ações regionais, a fim de enfrentar os pro-
blemas advindos da assimetria de informa-
ção, fragmentação institucional do Cosems 
e fortalecimento da capacidade técnica mu-
nicipal, auxiliando no processamento téc-
nico-político dos problemas e possibilidades 
de enfrentamento.

Tomando o Projeto Apoiador como 
forma de organização, o Cosems/MG de-
senvolveu a experiência de planejamento 
regional. Foram realizadas 125 oficinas 
macrorregionais, envolvendo apoiadores 
regionais do Cosems, secretários munici-
pais de saúde e convidados das regionais 
da SES e algumas universidades. Também 
foram realizadas 7 oficinas centraliza-
das com apoiadores regionais do Cosems, 
equipe técnica de assessores do Cosems e, 
em alguns momentos, de dirigentes tanto 
do Cosems como da SES, para preparar as 
oficinas macrorregionais e para consolidar 
seus resultados. Essas oficinas resultaram 
em relatórios temáticos de planejamento e 
no alinhamento de estratégias em relató-
rios de pactuação nos fóruns intergestores 
CIR, Cira e CIB.

Dessa feita, foi realizada análise docu-
mental dos seguintes documentos produzi-
dos no âmbito dos Cosems no período acima 
referido: 26 relatórios e 125 atas.

Para a análise, utilizou-se o referencial 
teórico do planejamento estratégico, em es-
pecial da Teoria das Macro-organizações e 
do Sistema de Direção Estratégica de Carlos 
Matus, com destaque para as seguintes regras: 
a Direcionalidade/Sistema de Conformação 
da Agenda do Dirigente e a Responsabilidade/
Sistema de Petição e Prestação de Contas por 
Resultados (MATUS, 1993).

Foi elaborada uma matriz analítica do 
planejamento regional integrado em saúde 
contendo três dimensões: a ‘direcionalida-
de’, que visou identificar se a configuração 
da agenda dos dirigentes de saúde confere 
direção ao processo de planejamento re-
gional; a ‘responsabilização’, que consistiu 
em verificar a assunção das responsabili-
dades pactuadas e a prestação de contas 
no âmbito regional; e, por fim, o ‘comparti-
lhamento’, que teve como propósito averi-
guar o processo de cogestão nas regiões de 
saúde.  Cabe mencionar que essas catego-
rias representam uma adaptação do traba-
lho de Lima (2003).
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Resultados e discussão

Em relação à categoria de análise da direcio-
nalidade, os relatórios temáticos do planeja-
mento regional trazem a missão claramente 
enunciada: 

Construir um plano de ação que propicie a 
aglutinação dos municípios nas macrorregi-
ões para uma ação coletiva e uma postura de 
co-gestão, com vistas à organização da rede 
interfederativa de forma complementar à or-
ganização microrregional. (BRASIL, 2008, P. 3).

Tal enunciado evidencia a clareza do papel 
dos gestores municipais, porém a análise dos 
relatórios de pactuação das CIRs e Ciras 
demonstra a predominância de discussões 
fragmentadas que, embora incidam sobre as 
ações planejadas, ocupam grande parte das 
agendas dos dirigentes a alocação de novos 
recursos ou as exigências de cumprimento 
das normas federais ou estaduais.

Essas agendas têm pautas que privilegiam 
os ritos da Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT) e CIBs em detrimento dos problemas 
locais. Em um único mês, fevereiro de 2011, 
produziram-se 383 deliberações sobre temas 
pautados nessas instâncias, que foram enca-
minhados pelas diversas regiões para homo-
logação na CIB/MG. Em julho de 2011, foram 
130, sendo que nesse mês foi um dos poucos 
momentos que se discutiram metas e indica-
dores de ações planejadas para as regiões.

Ainda quanto à categoria de análise da 
direcionalidade, as CIRs também apresen-
tam diversidade de realidades. As Câmaras 
Técnicas, embora tenham sido regulamen-
tadas por meio dos regimentos das CIRs em 
Minas Gerais, não funcionam como unidade 
de processamento prévio de problemas em 
todas as regiões. Tal situação pode ser obser-
vada em atas nas quais algumas discussões 
a respeito de um tema em pactuação têm 
opiniões emitidas diretamente pelos gesto-
res, sem a exposição ou problematização nos 
âmbitos das CIRs e da Cira, o que acarreta 

em longa discussão e em alguns casos de 
postergamento das decisões.

Em realidade, observou-se que esses 
espaços de cogestão CIR e Cira, por vezes, 
têm sido conduzidos de modo burocrático 
e cartorial, sem um amplo debate por parte 
dos gestores envolvidos, o que pode resultar 
em baixa ou nenhuma repercussão nas práti-
cas institucionais vigentes (VIANNA; LIMA, 2013).

Observa-se ainda que a CIR tem dificul-
dade para conferir direcionalidade à agenda 
de decisões, o que Matus (1996) denomina 
de Sistema de Configuração da Agenda do 
Dirigente. Este sistema contém o recurso 
mais crítico para os dirigentes: o tempo; 
além de ser responsável por manter o foco de 
atenção destes sobre aquilo que é prioritário.

Uma análise do Sistema de Agenda do 
Dirigente exige a verificação do quanto da 
sua atenção está voltado para assuntos e 
problemas relacionados com a missão, e não 
com problemas rotineiros e emergências e 
imprevistos. A preocupação de Matus (1996) 
com a racionalização da agenda do dirigen-
te decorre da constatação de que, diante da 
enorme quantidade de problemas que nor-
malmente surgem no cotidiano da gestão, há 
necessidade de se regular o tempo e o foco 
da atenção, caso não se deseje que a organi-
zação perca o rumo ante a demanda diária 
de problemas. As pressões que o dirigente 
sofre em sua gestão cotidiana contrariam o 
planejamento, a regulação racional do foco 
de atenção e o uso inteligente do tempo.

Desse modo, algumas questões são impor-
tantes para que a agenda de pactuações na 
CIR seja ordenada pela direcionalidade da 
missão de forma eficaz. É fundamental que 
a composição da pauta se baseie na missão 
enunciada e no plano de ação regional elabo-
rado, no qual devem estar contidas as prio-
ridades da gestão. Para isso, dois elementos 
devem ser destacados no Sistema de Direção 
Estratégica: a existência de uma Unidade de 
Processamento Técnico-Político e o entorno 
do dirigente (MATUS, 1996). A Câmara Técnica 
das CIRs deve ordenar a pauta em coerência 
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com as prioridades do plano, e isso não parece 
ter ocorrido observando os relatórios de 
pactuação.

Alguns estudos feitos por Matus (1993; 1996) 
apontam que cerca de 10% do tempo do diri-
gente de países da América Latina são desti-
nados a problemas importantes do governo. 
Mesmo sem poder realizar comparações 
entre seus estudos e a realidade das CIRs, 
pelas diferenças de metodologia e contex-
to situacional, percebe-se que o excesso de 
demanda oriunda das agendas Tripartite e 
Bipartite acaba por impedir esses momen-
tos de planejamento e avaliação, fazendo 
com que a possibilidade de se perder o rumo 
aumente, uma vez que esse tipo de comporta-
mento gera cegueira situacional (MATUS, 1996). 
Claro que demandas oriundas das agendas 
Tripartites e Bipartite sempre existirão; a 
questão é como orientá-las ou oportunizar 
a discussão das prioridades locais por meio 
dessa demanda externa, ao invés de simples-
mente tentar respondê-las.

Quanto ao entorno dos dirigentes, é de 
crucial importância o trabalho desenvolvido 
pelos apoiadores regionalizados do Cosems 
e o papel cumprido pelo sistema de informa-
ção do Projeto Apoiador (PINHEIRO ET AL., 2013). 
Os apoiadores, orientados pelo escritório 
central do Cosems/MG, acabam direcionan-
do os problemas que devem ou não serem 
dirigidos à pauta da CIR.

Quanto à categoria de análise do compar-
tilhamento, verifica-se que ocorre o envol-
vimento de todos os gestores municipais no 
processo de discussão das questões relativas 
à região e também à forte presença dos me-
canismos de comunicação do Cosems/MG. 
O fórum do Projeto Apoiador desenvolvido 
pelo Cosems tem grande número de infor-
mações relativas a essa comunicação com 
gestores municipais de saúde.

Tomando como referência o Postulado 
de Coerência de Mário Testa, que diz que 
a viabilidade de qualquer proposta irá de-
pender da coerência entre três elementos 
fundamentais: os propósitos de governo, os 

métodos de planejamento e a organização 
(TESTA, 1987), o desafio pode ser traduzido em 
como estruturar as organizações – instâncias 
de gestão no SUS de forma coerente com os 
propósitos colocados. A implementação do 
SUS não foi acompanhada por mudanças 
nos métodos e estruturas das organizações 
de saúde (MENDES, 1996). O principal exemplo 
dessa rigidez de estruturas está diretamente 
relacionado com o espaço de atuação regio-
nal que são as instâncias regionais das SES, 
quase sem função, a não ser como repassa-
dores de papel dos níveis centrais para os 
municípios e espaços de barganha política 
(SILVA; GOMES, 2013).

Quando Matus (1996) falou de descentra-
lização, referiu-se a poder, capacidade de 
decisão, e não apenas de descentralização de 
responsabilidades. Nesse sentido, o apoio ao 
planejamento regional desenvolvido pelos 
Cosems contribuiu para fortalecer a cons-
trução da autonomia, do espaço regional. 
Entretanto, cabe ressaltar que não foram 
discutidos no espaço da CIR as responsabi-
lidades de cada ente federado para com as 
ações planejadas, demonstrando grande fra-
gilidade no processo de governança regional. 
Como consequência, não foram contempla-
das as decisões acerca do financiamento, da 
regulação e da gestão do trabalho. 

É importante ressaltar que, com regula-
mentação da Lei nº 8.080, de 1990, o desafio 
de realizar a integração regional dos sistemas 
municipais ganhou novo impulso. Na Carta 
de Maceió, elaborada em 2012 (CONASEMS, 

2012), o Conselho Nacional das Secretarias 
Municipais de Saúde propõe uma agenda 
política para todos os 26 Cosems e todas as 
Secretarias Municipais de Saúde do Brasil 
em relação à regionalização que contempla: 
fortalecer a cogestão regional do sistema de 
saúde, rompendo o caráter excessivamente 
normativo do planejamento, possibilitan-
do o planejamento ascendente e investindo 
na autonomia e capacidade de decisão das 
CIRs; reafirmar a direção única sobre pres-
tadores em cada esfera de governo como um 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 962-971, OUT-DEZ 2015

Planejamento regional compartilhado em Minas Gerais: avanços e desafios 967

princípio inegociável no SUS e pré-condição 
para a governança regional da rede de 
atenção à saúde; pactuar uma política de 
financiamento equitativo que assegure o de-
senvolvimento de ações e serviços de saúde 
com base nas especificidades regionais, con-
tribuindo com a redução das iniquidades 
no País.

Todavia, há que se considerar que entre 
os maiores desafios para a operacionalização 
do planejamento regional compartilhado 
está a questão do centralismo federal, sobre-
tudo estimulado pela forma de repasses de 
recursos financeiros, e o gerenciamento cen-
tralizado da habilitação de serviços (SANTOS, 

2015). Dessa feita, é fundamental que a CIR 
desenvolva o planejamento regional em seu 
sentido completo, com estabelecimento, es-
pecialmente de financiamento que extrapole 
os limites da população municipal.

Nesse sentido, não se pode conceber o pro-
cesso de regionalização do sistema de saúde 
sem participação efetiva da esfera estadual, 
especialmente porque tem a responsabili-
dade de articulação e integração dos muni-
cípios. Ademais, tem a responsabilidade de 
apoio técnico e financeiros, que não podem 
ser genéricos e imprecisos, pois podem gerar 
sobreposições ou lacunas de atuação.

No que tange à categoria de análise res-
ponsabilização, dada a própria incipiência 
das CIRs, verifica-se grande fragilidade no 
Sistema de Petição e Prestação de Contas. 
Todas as 28 ações contidas no relatório con-
solidado de planejamento macrorregional 
têm responsabilidade atribuída a instituições 
ou ao Cosems/MG, e apenas 9 não contêm 
demandas a outras esferas de governo. O 
estatuto do Cosems/MG prevê a discus-
são e aprovação de relatórios de gestão do 
próprio Cosems, bem como dos Cosems re-
gionais, de forma que essa dinâmica compõe 
o Sistema de Petição e Prestação de Contas. 
Também contribui para o Sistema de Petição 
e Prestação de Contas uma iniciativa do 
Cosems/MG denominada Prêmio Cosems 
em Ação. Este prêmio, criado em 2008, foi 

instituído para contemplar os Cosems regio-
nais cujos gestores se empenharem em de-
senvolver atividades, visando à melhoria da 
qualidade da participação na implementação 
e proposição de políticas públicas no SUS em 
Minas Gerais. O prêmio objetiva incentivar 
e valorizar resultados dos Cosems regionais 
na melhoria da capacidade de aglutinação 
dos municípios sob sua jurisdição, na dis-
cussão da política estadual no contexto re-
gional, na capacidade de trazer propostas 
para discussão no nível central, na agilidade 
na disseminação das informações, na maior 
interlocução com o escritório central do 
Cosems e no comparecimento nas reuniões 
ordinárias mensais do Cosems/MG. Os crité-
rios de avaliação são publicados anualmente 
por edital, a avaliação é realizada por co-
missão constituída para essa finalidade e os 
resultados são amplamente divulgados. Pelo 
prêmio, é atribuído um valor financeiro ao 
Cosems regional que funciona como estímu-
lo ao desenvolvimento do seu plano de ação.

Matus (1996) enfatiza que o alicer-
ce do Sistema de Direção Estratégica do 
Planejamento Estratégico Situacional está 
no Sistema de Petição e Prestação de Contas. 
Segundo ele, somente por intermédio de 
mecanismos eficazes de petição e prestação 
de contas é possível considerar uma orga-
nização de alta responsabilidade, condição 
mínima para a implementação de ações des-
centralizadas e eficientes. No SUS, observa-
-se um déficit de responsabilidade, uma vez 
que a descentralização se deu de forma in-
completa, por repasses de responsabilidades 
sem meios para serem cumpridas, com forte 
normatização centralizada de aspectos téc-
nicos e de alocação de recursos financeiros 
e com competências vagas para a união e os 
estados: no que diz respeito à cooperação 
técnica e financeira (LIMA ET AL., 2012).

Em Minas Gerais, a única avaliação que 
consta das publicações diz respeito às expec-
tativas colocadas pelos gestores no início do 
processo em 2007. Dos 19 objetivos do pla-
nejamento regional, apenas 7 não tiveram 
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respostas, mas acordou-se em estabelecer 
estratégias para respondê-las. São eles: cons-
truir um sistema de planejamento integrado; 
facilitar o diálogo com o mundo jurídico e com 
o poder judiciário; estabelecer complementa-
riedade com o planejamento microrregional 
(Cosems e SES estabeleceram a homologação 
na CIB das pactuações, embora precise ser 
aperfeiçoado); aperfeiçoar o planejamento 
intramunicipal, utilizando o planejamento re-
gional; desenvolver cultura de planejamento 
como instrumento de gestão; implementar o 
sistema de planejamento em todos os níveis da 
atenção; unificar o sistema de planejamento, 
rompendo com fragmentações de programas.

Fica claro que para responder a esses pro-
blemas é necessário aperfeiçoar os instru-
mentos de planejamento e a sincronicidade 
dos processos intramunicipal, regional, esta-
dual e nacional (BRASIL, 2011; 2012A). Os relatórios 
de gestão, por exemplo, precisam dialogar 
com as estratégias planejadas e necessitam 
de critérios para sua avaliação, para muito 
além do cumprimento da exigência legal 
de serem apresentados. Por isso, os resul-
tados precisam ser pactuados e conhecidos 
por todos os membros da CIR. O estabele-
cimento de objetivos, metas, indicadores e 
instrumentos para verificá-los ampliam a 
responsabilidade de todos.

No entanto, os indicadores de avaliação 
pactuados na época do estudo, hoje pactu-
ados pela Resolução CIT nº 5 (BRASIL, 2012B), 
que informam as prioridades nacionais, por 
exemplo, dizem respeito muito mais a pro-
cessos e meios, além de estarem fortemente 
associados à cultura de controle e repasse de 
recursos financeiros, dado o entendimento 
que o dinheiro é federal enquanto deveria 
ser considerado nacional. Isso resulta em 
uma visão um tanto quanto taylorista da 
administração pública, ao não se preocupar 
com os resultados.

A Lei Complementar 141, de 2012, que regu-
lamenta a Emenda Constitucional 29, corrobo-
ra este fato ao fortalecer o Relatório Anual de 
Gestão (RAG) e os mecanismos de publicização 

da prestação de contas como os instrumentos 
para o sistema de planejamento. Verificando 
a situação dos RAGs em Minas Gerais à época 
do estudo, apenas em 3,28% dos municípios a 
informação da existência ou não do RAG não 
foi encontrada, embora não seja possível veri-
ficar se as ações referentes à região de saúde 
estão contidas neles. O próprio Ministério da 
Saúde (MS) não apresenta regularidade nos 
instrumentos do sistema de planejamento ao 
longo da história do SUS. O Plano Nacional de 
Saúde para o período 2008 a 2011 só foi apre-
sentado e discutido pelo Conselho Nacional de 
Saúde em outubro de 2009.

Esses fatos vão ao encontro de duas ob-
servações importantes de Matus (1996), para 
aumentar a responsabilidade do sistema de 
saúde. A primeira e mais importante é a que 
a prestação de contas deve ser feita publica-
mente, ou difundida até a população. A di-
vulgação realizada pelas páginas da Internet 
do MS, da SES/MG, do Cosems/MG e de 
vários municípios mostra o empenho nessa 
direção. Também é visível o esforço que o 
Cosems/MG vem fazendo ao desenvolver 
atividades de educação permanente volta-
das para a cultura da prestação de contas 
públicas. Tendo em vista não haver no SUS 
uma instância de controle social regional, 
até por não se constituir a região em ente 
federado, é fundamental estabelecer meca-
nismos de articulação interconselhos, para 
que a alta responsabilidade a que Matus se 
refere possa ser característica da organi-
zação do SUS, ampliando a visibilidade da 
gestão no âmbito do sistema regional de 
saúde.

O segundo ponto que vai ao encontro das 
recomendações de Matus (1996) diz respei-
to à regularidade da prestação de contas. 
A regularidade contribui para gerar uma 
cultura de responsabilidade, pois cria hábito 
naqueles que devem prestar contas das 
suas ações a atuarem com mais visibilidade 
em seus atos, sendo que a Lei 141 determi-
na que a programação anual de saúde, que 
inclui ações regionais, deva também ser 
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submetida previamente aos conselhos de 
saúde (BRASIL, 2012A).

Na Lei 141, estão previstas punições, como 
suspensão de receitas tributárias dos fundos 
de participação dos estados e municípios, 
suspensão de transferências voluntárias da 
união, entre outras, embora os mecanismos 
da aplicação das punições às responsabili-
dades compartilhadas nas regiões de saúde 
ainda precisem ser melhor esclarecidas, 
da mesma forma às responsabilidades da 
União. Segundo Matus (1996), em um sistema 
de alta responsabilidade, como deve ser o 
SUS, todos devem se sentir responsáveis por 
prestar contas a todos.

Os planos de ação regionais construídos e 
pactuados precisam ser aprimorados tanto 
para diminuir a responsabilização difusa 
já mencionada, quanto para objetivar mais 
prioridades, metas, indicadores e, princi-
palmente, quanto ao que Matus (1993) formu-
lou como momento estratégico e momento 
tático operacional.

Segundo Campos (1990), a possibilidade de 
tornar a administração pública brasileira ac-
countable estaria diretamente relacionada com 
as chances das seguintes ocorrências, as quais, 
como podem ser verificadas, guardam certa 
interdependência e estão diretamente relacio-
nadas com a democracia: a) organização dos 
cidadãos para exercer o controle político do 
governo; b) descentralização e transparência 
do aparato governamental; e c) substituição de 
valores tradicionais por valores sociais emer-
gentes. Tem-se no País uma democracia muito 
nova, e esse exercício da democracia ainda irá 
desenvolver em muito as organizações públi-
cas e a relação com a sociedade.

O Centro Latino-Americano de 
Administração para o Desenvolvimento 
(Clad) alertou para o fato de que a realização 
do valor político da accountability depende 
de dois fatores: um deles é o desenvolvimento 
da capacidade dos cidadãos de agir na defini-
ção das metas coletivas de sua sociedade, já 
que uma população indiferente à política in-
viabiliza tal processo; o outro é a construção 

de mecanismos institucionais que garantam 
o controle público das ações dos governan-
tes ao longo de todo o seu mandato. Ainda 
se está ‘engatinhando’ nessa prática no SUS, 
embora a saúde seja a política pública com 
maior participação da população no territó-
rio nacional.

Conclusões

A Teoria das Macro-organizações e o Sistema 
de Direção Estratégica elaborados por Carlos 
Matus (1994) foram muito pertinentes para a 
realização da análise do planejamento regio-
nal em Minas Gerais. Isso porque o espaço de 
análise correspondia, de fato, a uma Macro-
organização. Esse referencial permitiu uma 
análise aprofundada baseada em grandes 
categorias de análise do planejamento como 
instrumento de gestão. Possibilitou ainda a 
verificação do funcionamento do sistema de 
planejamento e como aplicar seus conceitos 
em prol da cogestão regional do sistema.

Quanto à capacidade da agenda dos diri-
gentes de conferir direcionalidade ao pro-
cesso de planejamento regional, verificou-se 
que, embora as agendas ainda sejam frag-
mentadas, as discussões são potencializado-
ras da participação dos gestores nas CIR.

No que tange ao compartilhamento das 
decisões na região de saúde, pode-se afirmar 
que é ampla a participação dos gestores e que 
os mecanismos de comunicação do Cosems 
são bastante eficazes para dar visibilidade 
aos processos atinentes ao planejamento 
regional. Contudo, é preciso destacar que a 
CIR prescinde de condições para exercer go-
vernança, tanto política como executiva, que 
ainda se encontram bastante limitadas.

Em relação à prestação de contas das ações 
pactuadas, a experiência do Cosems/MG, 
inconclusa porque ainda em desenvolvi-
mento, apresenta essa falha, pois não foram 
identificados mecanismos de avaliação de 
resultados, tal como sugerido pela Teoria 
das Macro-organizações. 
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O processo de planejamento compar-
tilhado em Minas Gerais logrou alguns 
avanços, sobretudo a criação de espaços 
de cogestão que visam à discussão dos 
problemas e necessidades locorregionais. 
Todavia, é preciso fortalecer a direcio-
nalidade do planejamento regional, que 
requer ações de monitoramento e ava-
liação, que devem contar inclusive com 
a participação mais direta da população. 

Além disso, é necessário ressaltar a im-
portância de fortalecer os espaços de con-
trole social.

Por fim, em relação à experiência de pla-
nejamento compartilhado de Minas Gerais, 
acredita-se que pode, tanto pelos seus as-
pectos mais inovadores e positivos quanto 
pelas deficiências identificadas, ajudar a 
aprimorar o processo de planejamento re-
gional no País. s
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RESUMO As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são classificadas, segundo a Política 
Nacional de Atenção às Urgências, de acordo com a capacidade física instalada, o número 
de leitos disponíveis, gestão de pessoas e a capacidade diária de realizar os atendimentos 
médicos. Objetivou-se identificar as características estruturais e de planejamento do serviço 
das UPAs às redes de atenção no Paraná. É um estudo de casos com entrevistas semiestrutu-
radas com os coordenadores das UPAs, realizadas em 2012. Os dados foram armazenados e 
analisados em frequências absolutas e relativas. As UPAs necessitam estar integradas em uma 
política de Redes de Atenção à Saúde para ampliar a sua resolutividade.

PALAVRAS-CHAVE Atenção secundária à saúde; Serviços de saúde; Emergências.

ABSTRACT The Emergency Care Units (UPAs) are classified from the National Policy of 
Emergency Care, according to the installed physical capacity, the number of beds available, 
people management, and the ability to perform daily medical consultations. This study aimed 
to identify the structural characteristics and of service planning of the UPAs of the Paraná care 
networks. It is a case study with semi-structured interviews carried out with UPAs coordinators, 
in 2012. The data were stored and analyzed in absolute and relative frequencies. The UPAs need 
to be integrated into a health care network policy to expand its resoluteness.

KEYWORDS Secondary Care; Health services; Emergencies.
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Introdução

O comprometimento social com a melhoria 
do atendimento de urgências e emergências 
de populações e comunidades proposto pelo 
sistema de saúde do Brasil enfrenta desafios 
decorrentes do envelhecimento da população, 
aumento da morbidade de causas externas, 
crescente incorporação tecnológica e aumento 
da demanda por serviços de saúde (RYCHETNIK, 

2004). Em 2003, o Ministério da Saúde instituiu 
a Política Nacional de Atenção às Urgências 
(PNAU) com o objetivo de garantir a universa-
lidade, a equidade e a integralidade no atendi-
mento às urgências. A PNAU foi reformulada 
em 2011, com a instituição da Rede de Atenção 
às Urgências no Sistema Único de Saúde 
(SUS), com a finalidade de articular e integrar 
todos os equipamentos de saúde. As Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) e o conjunto 
de serviços de urgência 24 horas são compo-
nentes da rede, que deve ser implementada 
gradativamente em todo território nacional 
com base em critérios epidemiológicos e de 
densidade populacional (IBAÑEZ, 2013A).

Segundo Dourado (2013), a construção da 
rede de urgências e emergências no cenário 
nacional pode ser delimitada em três pe-
ríodos: o primeiro, com predomínio da 
implementação de Sistemas Estaduais de 
Referência Hospitalar para o atendimento 
de Urgências e Emergências (priorização do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
– Samu como estratégia); o segundo, focado 
na implantação das UPAs; e o terceiro, insere 
a rede de urgências e emergências em uma 
rede de atenção, conforme a política nacio-
nal de conformação de redes. 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS), 
estabelecidas em 2010, são arranjos orga-
nizativos de ações e serviços de saúde, de 
diferentes densidades tecnológicas, que, 
integradas por meio de sistemas de apoio 
técnico, logístico e de gestão, buscam garan-
tir a integralidade do cuidado, destacando 
que a atenção às urgências deve estar organi-
zada dessa forma. As redes são uma garantia 

do direito à saúde por intermédio da amplia-
ção do acesso, amenizando as desigualdades 
sociais (KUSCHNIR; CHORNY, 2010). 

Diretrizes das UPAs foram estabelecidas 
para a implantação no País: 

Art. 2º – Definir como Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) o estabelecimento de saúde de 
complexidade intermediária entre as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS)/Saúde da Família e a 
Rede Hospitalar, associada a uma rede organi-
zada de atenção às urgências. (BRASIL, 2009, P. 33). 

De acordo com o porte das UPAs, foram 
estabelecidas normativas para a capacida-
de física instalada, o número de leitos dis-
poníveis, gestão de pessoas e a capacidade 
diária de realizar os atendimentos médicos. 
Em junho de 2011, foi publicado o Decreto 
Federal nº 7.508, com o importante papel de 
regulamentar a Lei nº 8.080 nas questões re-
lativas a: organização do SUS, planejamento 
da saúde, assistência à saúde e articulação 
interfederativa. Sequencialmente, a PNAU 
foi reformulada com a criação da Rede de 
Atenção às Urgências no SUS. O documento 
definiu as diretrizes da rede, sua estrutura 
hierarquizada, descrevendo de forma por-
menorizada seus componentes e os objetivos 
a serem alcançados com a regionalização dos 
atendimentos (BRASIL, 2011). 

As UPAs foram criadas para atuar como 
porta de entrada aos serviços de urgência e 
emergência; e dependendo do caso atendido, 
eles poderiam ser solucionados no local, es-
tabilizados e/ou encaminhados para os hos-
pitais ou redirecionados às UBS. De acordo 
com as suas atribuições, as UPAs deveriam 
funcionar 24 horas por dia, realizar a classifi-
cação de risco dos pacientes, resolver os casos 
de baixa e média complexidade, estabilizar os 
casos de pacientes graves e possuir estrutura 
física, recursos humanos e tecnológico sufi-
cientes para o atendimento da população de 
sua área de abrangência (SILVA ET AL., 2012).

Passados mais de dez anos da instituição 
da PNAU, evidências sugerem que os esforços 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 972-983, OUT-DEZ 2015

UCHIMURA, L. Y. T.; VIANA, A. L. d’Á; SILVA, H. P.; IBAÑEZ, N.974

para sua implementação ainda não foram su-
ficientes para resolver um grande contingente 
de problemas na saúde, como a superlotação 
dos serviços e atendimento de condições sen-
síveis à atenção primária (IBAÑEZ, 2013A).

O presente artigo utiliza parte dos dados 
da pesquisa multicêntrica “Rede de atenção 
às urgências e emergências: avaliação da im-
plantação e desempenho das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA)” (IBAÑEZ, 2013B, P. 

122), sob a coordenação do Centro de Estudos 
Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão (Cealag) da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo, e tem como objetivo central 
identificar as características das UPAs e a sua 
inserção nas Redes de Atenção às Urgências e 
Emergências (RUE) no estado do Paraná. 

A escolha do Paraná para este estudo está 
justificada por ser um dos estados que con-
centrava 80% das UPAs em 2012 no Brasil 
e por apresentar um contexto estadual – do 
ponto de vista histórico-estrutural (com um 
sistema de urgência e emergência incipien-
te na década de 1990), político-institucional 
(apresentar um processo de regionaliza-
ção em ampla discussão no estado) e con-
juntural (atuação do Serviço Integrado de 
Atendimento ao Trauma em Emergência 
– Siate e Samu com ampla abrangência es-
tadual) – favorável à implantação das UPAs.

Métodos 

Esta pesquisa realizou um estudo de casos do 
processo de construção da RUE no Paraná, por 
meio de entrevistas semiestruturadas com os 
coordenadores das UPAs desse estado. Foram 
utilizados como dados secundários desta pes-
quisa o Plano Estadual de Saúde do Paraná 
2012-2015 (PARANÁ, 2013) e o Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

Em 2010, o Paraná possuía 399 municí-
pios e uma população de 10.444.526 habi-
tantes. Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta 
Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, Foz 
do Iguaçu e Colombo são os municípios com 

populações superiores a 200 mil habitantes. 
Atualmente, o estado apresenta 4 Regiões 
Metropolitanas (RM): Curitiba (29 municí-
pios), Maringá (25 municípios), Umuarama 
(23 municípios) e Londrina (18 municípios).

No ano de 2012, o estado do Paraná 
contava com 14 UPAs segundo o CNES, e 
para a pesquisa, foram selecionados 7 ser-
viços, abrangendo 50% do universo mesmo 
com uma amostra intencional. Foram es-
tabelecidos como critérios de inclusão da 
amostra: localização, porte e abrangência 
regional das UPAs. Estas deveriam repre-
sentar a região metropolitana (4 UPAs) ou 
do interior (3 UPAs), acrescentando-se que 
os serviços deveriam representar diferentes 
municípios e regionais de saúde. A amostra 
ficou constituída de UPAs situadas em 6 
municípios do Paraná – Curitiba (2 UPAs), 
Castro (1), Foz do Iguaçu (1), Cascavel (1), 
Maringá (1) e Sarandi (1) – e 5 regionais de 
saúde – 2ª regional (2 UPAs), 3ª regional (1), 
9ª regional (1), 10ª regional (1) e 15ª regional 
(2). Quanto ao porte, apresentaram porte I (1 
UPA), porte II (2 UPAs) e porte III (4 UPAs). 
Foram excluídas da amostra as UPAs com 
menos de 6 meses de funcionamento.

As entrevistas semiestruturadas foram 
previamente agendadas e realizadas pelo 
pesquisador com todos os coordenadores 
das UPAs no período de dezembro de 2012 a 
março de 2013. O questionário foi realizado 
com perguntas abertas e fechadas, e o entre-
vistado poderia discorrer sobre o tema pro-
posto. Foram analisadas as informações sobre 
o porte da unidade, população de abrangência 
atendida, serviços de apoio diagnóstico dis-
poníveis, origem dos pacientes atendidos nas 
UPAs, relação entre a demanda e a capacida-
de de atendimento, frequência dos atendi-
mentos pediátricos, capacidade de resolução 
dos serviços, faixa etária dos pacientes com 
maior taxa de atendimento, frequência dos 
pacientes encaminhados pela Atenção Básica 
(AB) e Samu, serviços de referenciamento 
disponíveis, forma de referenciamento para 
a AB e serviços ambulatoriais e hospitalares.
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Os dados foram armazenados em plani-
lha eletrônica no formato Microsoft Excel 
e posteriormente analisados no Stata 11. 
Sequencialmente, foi realizada a análise es-
tatística dos dados descritivos, apresentados 
na forma de frequências absolutas e relativas.

O estudo foi apreciado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, 
conforme a Resolução 196/96-CNS, e teve 
parecer favorável sob o nº 303.421/2011. O 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) foi apresentado a todos os profissio-
nais antes da entrevista, o qual foi formalizado 
com a assinatura, posteriormente à apresenta-
ção e descrição dos objetivos da pesquisa.

Resultados

Contexto das redes de urgência e 
emergência no Paraná

No Paraná, a Rede de Atenção às Urgências 
(RAU) foi implantada em 1998 com a regu-
lação médica de urgência e de um sistema 
de transporte inter-hospitalar de pacien-
tes.  Anteriormente, o sistema de urgência 
e emergência era composto apenas por 
hospitais filantrópicos e pelo Hospital da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Apesar disso, a RAU obteve recursos orça-
mentários e uma organização administrativa 
somente a partir de janeiro de 2011, com a 
implantação da Rede Paraná Urgência, que 
tinha como principal objetivo a integração 
macrorregional das situações de urgência e 
emergência do estado por meio de ações e 
serviços destinados ao atendimento de todas 
as regiões de saúde. A Rede Paraná Urgência 
é formada pelos seguintes componentes: 
promoção, prevenção e vigilância; atenção 
primária na saúde; Samu/Siate; atendimento 
aeromédico; sala de estabilização; UPAs 24 
horas; hospitais/porta de urgência hospita-
lar; atenção domiciliar; complexo regulador; 

e a telemedicina com linhas de cuidados car-
diovascular, cerebrovascular e trauma. 

As ações da promoção, prevenção e vi-
gilância se apresentam concentradas em 
serviços intersetoriais, campanhas educa-
tivas e no VigiaSUS (campanhas de vigilân-
cia e prevenção). Para a atenção primária, 
foi determinada a competência pelo pri-
meiro atendimento para todos os graus de 
urgência, com um atendimento resolutivo 
para os casos de gravidade de baixo risco, 
implantação de kits de emergência nas 
UBS/Estratégia Saúde da Família (ESF) e 
sua integração à classificação de risco de 
Manchester. Por fim, o sistema de Regulação 
do Paraná, que é composto por sete Centrais 
Regionais de Leitos e Consultas (Curitiba, 
Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel) 
e quatro Centrais Municipais. 

O Paraná possui 22.420 leitos hospitala-
res, ofertados em 458 hospitais públicos, fi-
lantrópicos ou privados que atendem o SUS, 
dos quais 72,3% têm menos de 50 leitos.  Foi 
criado o Programa de Apoio e Qualificação 
de Hospitais Públicos e Filantrópicos do SUS 
Paraná (HOSPSUS) para qualificar a resposta 
hospitalar em todas as regiões de saúde, contri-
buindo para o desenvolvimento social e sanitá-
rio, essencial para atender às necessidades da 
população do estado, a partir de uma estratégia 
ligada à regionalização. Atualmente, existem 
49 hospitais cadastrados no HOSPSUS, que 
possuem no mínimo 100 leitos ofertados ao 
SUS e que são referenciados na região para a 
média e alta complexidade; eles atendem no 
mínimo 25,0% de pacientes referenciados 
de sua região de abrangência e são indicados 
como hospitais de referência regional e/ou 
macrorregional (PARANÁ, 2013).

A Rede Paraná Urgência tem como dire-
trizes gerais: a organização da atenção pri-
mária em todos os municípios paranaenses; 
a implantação da classificação de risco de 
Manchester em todos os níveis de atenção 
à saúde; o estabelecimento de critérios de 
atendimento com associação ao tempo-res-
posta (principalmente para atendimentos 
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cardiovascular, neurovascular e trauma); o 
estabelecimento de competências dos vários 
níveis de atenção à saúde; a definição dos 
atendimentos por linhas de cuidado e dos 
pontos regionalizados com implantação de 
transferência sob regulação; implementação 
de pactuações interestaduais; e implantação 
de Programa de Educação Permanente em 
Atenção às Urgências às equipes de saúde 
(SCARPELINI, 2007).

Desde 1990, o Sistema Integrado de 
Atendimento ao Trauma e Emergências 
(Siate) funciona no Paraná por intermédio 
da parceria com o Corpo de Bombeiros, 
Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e mu-
nicípios, com atendimento especializado ao 
trauma e regulação médica. A partir de 1995, 
o Siate se expandiu para o interior do estado 
e atualmente está implantado pelo modelo 
integral em Curitiba, São José dos Pinhais, 
Campo Largo, Ponta Grossa, Londrina, 
Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel. Além 
desses municípios, o Siate realiza cobertura 
em outras sete cidades de maneira parcial, 
ou seja, sem regulação e intervenção médica 
próprias. Semelhantemente ao que ocorre em 
muitos municípios brasileiros, o Siate Paraná 
possui um sistema misto de urgência e emer-
gência, ou seja, utiliza ambulâncias equipadas 
para o atendimento com socorristas como o 
modelo americano ou com médicos de acordo 
com o modelo francês (SCARPELINI, 2007). 

O Samu foi implantado inicialmente, em 
2004, em Curitiba, e até o final de 2011 estava 
presente em 15 municípios, tendo como po-
pulação de abrangência 44,0% dos habitantes 
do estado. O PDR 2012-2015 propõe que, até o 
fim desse período, 100,0% da população seja 
atendida pelo Samu e que 50,0% das interna-
ções de urgência e emergência sejam regula-
das pela Central de Regulação (PARANÁ, 2013). 

Caracterização geral das UPAs

As UPAs estavam localizadas na região 
metropolitana de Curitiba (Pinheirinho 
e Sítio Cercado), na região metropolitana 

de Maringá (Zona Sul e Sarandi), em Foz 
do Iguaçu (João Samek), em Cascavel 
(Tancredo Neves) e em Castro (Moacir Elias 
Fadel). Segundo o modelo de gestão atuante 
nas UPAs, todas referiram possuir adminis-
tração direta, ou seja, por meio das respecti-
vas Secretarias Municipais de Saúde.  

A UPA Sítio Cercado, em Curitiba, é a mais 
antiga e foi implantada em 2000; era origi-
nalmente o Centro Municipal de Urgências 
Médicas (CMUM) e foi transformada em 
UPA em 2012. Da mesma forma, a UPA 
Pinheirinho, também em Curitiba, foi inaugu-
rada como CMUM em 2006 e transformada 
em UPA em 2012. As UPAs de Curitiba foram 
implantadas anteriormente à política nacio-
nal, seguindo os critérios populacionais, fluxo 
de pacientes preestabelecidos e condições 
técnicas para implantação do serviço; desde 
então, possuíam o objetivo de dar atendi-
mento a casos de média complexidade. Nesse 
período, o gerenciamento dos CMUMs era 
realizado por contratos com hospitais do 
município. A mudança para UPAs já havia 
sido discutida em outras gestões, mas sempre 
houve resistência devido à afirmação da 
identidade local em anos anteriores. A fim de 
modificar esse panorama e seguir o proposto 
pelo Ministério da Saúde, a partir de 2012, o 
município de Curitiba padronizou suas dire-
trizes de acordo com a Política Nacional de 
Urgência e Emergência.

A UPA Tancredo Neves, em Cascavel, 
criada em 2002, foi inaugurada como Pronto 
Atendimento Continuado (PAC), sendo 
posteriormente transformada em UPA em 
2011. O processo de transformação do PAC 
de Cascavel em UPA ocorreu em conse-
quência de negociações entre a promoto-
ria geral, gestores estaduais e municipais, 
para descentralizar os atendimentos de 
urgência e emergência da macrorregião de 
Cascavel para o Pronto-Socorro do Hospital 
Universitário da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (Unioeste).  

Segundo o gestor municipal da UPA 
de Castro, a implantação do serviço foi 
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justificada apenas na questão da organização 
da RAU da região. Até o momento da reali-
zação da pesquisa, em dezembro de 2012, 
Castro era o único município da 3ª Região 
de Saúde que possuía uma UPA funcionan-
do para atendimentos. Com uma popula-
ção de 67 mil habitantes, esse município, 
de acordo com a classificação da Portaria 
nº 1.601, necessitaria apenas de uma UPA 
de porte I; entretanto, por intervenção da 
Secretaria Estadual de Saúde, foi implanta-
do um serviço de maior capacidade, a fim de 
ampliar os atendimentos para os municípios 
próximos a Castro.

As UPAs Zona Sul (Maringá), Sarandi, 
Moacir Elias (Castro) e a João Samek (Foz do 
Iguaçu) foram inauguradas, a partir do ano 
de 2010, após a portaria federal de criação 
dos serviços de UPA. 

As justificativas referidas para a implanta-
ção das UPAs no Paraná foram diversas: para 
quatro delas (57,1%), estariam ligadas a condi-
ções socioeconômicas, ao tamanho e à concen-
tração de população na área; 71,4% referiram 
insuficiência de serviços de saúde; 85,7% que a 
implantação estava relacionada à organização 
da RAU na região; 42,8% pela reivindicação da 
população/comunidade; 57,1% pela atuação de 
políticos/parlamentares; 14,3% revelaram que 
a implantação no território estaria vinculada 
aos indicadores de violência e mortalidade.

Com relação à disponibilidade dos cursos 
de capacitação em urgência/emergência ofe-
recidos aos médicos que atuam nas UPAs, 
4 (57,1%) dos entrevistados referiram que 
não há cursos disponíveis para os médicos. 
A capacitação voltada aos enfermeiros que 
trabalham nesses serviços possui as mesmas 
frequências que os cursos para os médicos. 
Para os demais profissionais de saúde, a dis-
ponibilidade dos cursos de capacitação foi 
referida por 57,1%; entre estes profissionais, 
constam: auxiliar de serviços gerais, admi-
nistrador e técnico de enfermagem. 

Entre os Serviços de Apoio Diagnóstico 
e Terapêutico (SADT) oferecidos nas UPAs, 
constam: o serviço de radiologia em 85,7%; 
eletrocardiograma em 100%; laboratório de 
análises clínicas em 85,7%; ultrassonografia em 
28,8%; ecocardiografia e endoscopia em 14,3%.

Com relação à capacidade de resolução 
dos problemas de saúde atendidos, 57,1% dos 
coordenadores das UPAs a avaliam como 
adequada, para 28,57% foi avaliada como 
razoável e 14,28 % não souberam informar a 
capacidade de resolução de seu serviço.

As avaliações das UPAs eram realizadas de 
várias maneiras, sendo 14,3% pelo Ministério 
da Saúde ou Secretaria do Estado de Saúde; 
28,6% pela Secretaria Municipal de Saúde e 
42,9% relataram que as avaliações eram re-
alizadas pelo Conselho de Saúde (quadro 1).

Quadro 1. Características da amostra de UPAs no Paraná, 2013 

UPAs Município
Região de 

Saúde
Localização Porte Gestão

Pinheirinho Curitiba 2º Metropolitana II Municipal

Sítio Cercado Curitiba 2º Metropolitana III Municipal

Zona Sul Maringá 15º Metropolitana III Municipal

Sarandi Sarandi 15º Metropolitana I Municipal

João Samek Foz do Iguaçu 9º Interior III Municipal

Tancredo Neves Cascavel 10º Interior III Municipal

Moacir Elias Fadel Castro 3º Interior II Municipal

Fonte: PARANÁ, 2013.
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Em três UPAs, os mecanismos de avalia-
ção estavam implantados no serviço, sendo 
57,1% por intermédio de reuniões com os 
gestores do SUS (Ministério da Saúde, 
Secretaria Municipal e/ou Estadual); 71,4% 
por meio da supervisão de atividades do 
Conselho de Saúde (CS) e/ou Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) e 57,1% por meio 
de relatórios de gestão. Essas avaliações 
ocorrem em 14,3% dos serviços de maneira 
mensal ou quadrimestral, ou anual, ou com 
todas estas frequências associadas, enquan-
to 42,8% não souberam informar a periodi-
cidade da avaliação (quadro 2) .

Quadro 2. Sistema de gerenciamento das UPAs. Paraná, 2013 

UPAs Modelo Gestão Avaliações
Mecanismos de 

avaliação
Periodicidade

Pinheirinho Municipal Sesa + SMS + CS Supervisão Mensal

Sítio Cercado Municipal - - Não informou

Maringá Municipal
Pouco tempo de 
funcionamento

Relatórios de gestão Anual

Sarandi Municipal SMS + CS + equipe
Reuniões de gestores+ 
Supervisão pelo CS + 
Relatórios de gestão

Semanal + Mensal + Anual

Foz do Iguaçu Municipal MS + CS - Quadrimestral

Cascavel Municipal - - Não informou

Castro Municipal - - Não informou

Fonte: PARANÁ, 2013.

A partir das informações dos gestores 
entrevistados, no conjunto das UPAs da 
amostra, a origem dos pacientes atendi-
dos nos serviços se divide em: 71,2% com 
referência de todo o município e 28,8% 
com referência de uma região dentro do 
município (situação identificada nas uni-
dades de Curitiba). Em relação à demanda 
e à capacidade de atendimento das UPAs, 
foi referido por seis dos serviços (85,7% da 
amostra) que a demanda é superior à capa-
cidade de atendimento; apenas um serviço 
foi referido que a demanda é compatível 
com a capacidade de atendimento.

Segundo a Portaria nº 1.601, de julho de 
2011, que estabeleceu diretrizes para implan-
tação das UPAs, os atendimentos pediátricos 
também devem ser preconizados de maneira 
regular, porém, em 14,3% dos serviços, estes 
atendimentos são realizados de forma espo-
rádica, diferentemente dos outros serviços 

que ocorrem com frequência. Observou-se 
ainda que, em 42,9% das UPAs, a faixa etária 
de maior demanda dos pacientes atendidos 
eram de 20 a 39 anos. 

Integração das UPAs com os com-
ponentes da Rede de Atenção às 
Urgências

De acordo com os coordenadores, em 85,7% 
das UPAs está disponível o referenciamen-
to de pacientes atendidos no serviço para 
as unidades de saúde da AB e unidades 
de saúde com ESF. O encaminhamento de 
pacientes das unidades de saúde para as 
UPAs está disponível em todos os serviços. 
Em 57,1% dos serviços existe a disponibili-
dade para encaminhamento aos ambulató-
rios de especialidades médicas e em 42,8% 
aos ambulatórios de especialidades não 
médicas, como a fisioterapia, odontologia e 
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psicologia. Para pacientes com remoção ne-
cessária, há disponibilidade em 42,8% dos 
serviços de encaminhamento para outras 
unidades de pronto atendimento e para 
os SADT em 57,1% dos serviços. Em 57,1% 
das UPAs há estabilização e atendimento 

precoce de pacientes transportados pelo 
Samu e em 42,8% os pacientes são fre-
quentemente encaminhados pelo serviço 
de atendimento móvel. Para os atendimen-
tos mais graves, os serviços de emergên-
cias hospitalares ficam disponíveis para o 

Atenção 
Primária

Ambulatórios
especialidades

não médicas Ambulatórios
médicos

Emergências
hospitalares

Leitos
hospitalares

UTI

SADT
Outras
UPAs

UPAs

85,71%
42,86% 57,14%

57,14%

85,71%

85,71%

57,14%

42,86%

100%

Figura 1. Percentual de disponibilidade de referenciamento/contrarreferenciamento das UPAs à atenção primária, 
secundária e terciária segundo coordenadores das UPAs. Paraná, 2013

Fonte: PARANÁ, 2013.

referenciamento em 57,1% das UPAs, en-
quanto para leitos hospitalares e Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) em 85,7% dos 
casos ( figura 1). 

Em todos os serviços da atenção primária 
e nas UPAs de Curitiba, existe um sistema 
eletrônico (E-saúde), desde 2000, que inter-
liga as unidades e propicia acesso aos pron-
tuários eletrônicos, exames de diagnóstico 
e relatórios de gestão e planejamento. Com 
essa facilidade de comunicação, é possí-
vel acessar os atendimentos a pacientes de 

qualquer uma dessas unidades. Este sistema 
funciona como instrumento de referência e 
contrarreferência dos componentes da RAS, 
mas ele depende dos profissionais de saúde 
para a realização do registro. O serviço de re-
ferência e contrarreferência entre a atenção 
hospitalar e as UPAs é realizado por meio de 
relatórios médicos impressos. 

O serviço de referenciamento para a 
atenção terciária é realizado de formas dife-
rentes: em alguns, o encaminhamento é reali-
zado para outras cidades próximas, pois existe 
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apenas um hospital particular na cidade; para 
outros, o referenciamento de pacientes para a 
AB é realizado por meio de contato telefôni-
co, mas para o encaminhamento de pacientes 
para serviços ambulatoriais especializados, 
é utilizado o formulário de pacientes e a 
Central de Regulação municipal, destacando-
-se que o encaminhamento de pacientes para 
os hospitais é realizado por contato pessoal, 
central de regulação e Samu. Outros serviços 
referiram ainda que apesar da disponibilida-
de de referenciamento para os outros níveis 
de atenção à saúde, a referência e a contrar-
referência não funcionam, no município, pela 
falta de adesão dos médicos aos protocolos 
ou a não concordância com o diagnóstico de 
outros profissionais. 

O principal motivo para a permanência de 
pacientes nas UPAs por mais de 24 horas se 
pontuou na inexistência de vagas em todos 
os serviços, exceto em um, que relatou a 
falta de serviços para o referenciamento. 
Também foi relatado como causa: a deficiên-
cia no seguimento do protocolo de fluxo dos 
pacientes e a dificuldade de contratação de 
médicos no serviço. Todos os coordenadores 
negaram que os motivos estariam ligados à 
deficiência de transporte por mecanismos 
formais de encaminhamento. 

Com relação ao retorno de pacientes aten-
didos previamente com as mesmas queixas, 
duas UPAs referiram que este procedimento 
é frequente, para quatro UPAs o retorno dos 
pacientes ocorre em alguns casos e para uma 
UPA este fato é raro.

Discussão

A implantação das primeiras propostas 
organizadas de oferta de serviços regio-
nalizados de Urgência e Emergência em 
ambiente não hospitalar em Curitiba, 
no Paraná, ocorreram por intermédio 
dos CMUMs antes mesmo da normati-
zação, pois já possuíam serviços capaci-
tados e com funções específicas para o 

atendimento entre a atenção primária e a 
hospitalar. O’Dwyer (2010), em seu estudo, 
questiona a implantação das UPAs no 
processo decisório político, pois refere 
que essa estratégia seria pontuada como 
uma necessidade técnica ou como um 
impacto político eleitoral.  Mesmo com a 
implantação prévia de três unidades para 
o atendimento da atenção secundária no 
Paraná, a distribuição dos recursos orça-
mentários e a formalização administrativa 
somente ocorreram a partir de janeiro de 
2011, dando início à Política de Urgência 
do Estado.

O federalismo atual, ao mesmo tempo que 
exige responsabilidades, disponibiliza in-
centivos para políticas cooperativas com os 
estados e os municípios, porém a dependên-
cia do financiamento federal pode criar situ-
ações conflitivas, prejudicando as possíveis 
políticas cooperativas (O’DWYER, 2010). 

Novaes (2004) destaca a importância de 
avaliações em saúde como um item essen-
cial para as tomadas de decisões na gestão 
e a identificação dos impactos da tecnolo-
gia ou estrutura para o sistema de saúde, 
contribuindo para o aprimoramento do 
objeto avaliado. Os mecanismos de avalia-
ções nas UPAs do Paraná estavam presen-
tes em três serviços e eram realizados com 
baixa frequência.  

Sobre a relação demanda e a capacida-
de de atendimento, nas UPAs do Paraná, 
71,2% dos pacientes eram procedentes 
do próprio município, aumentando a 
demanda desses serviços e, consequente-
mente, caracterizando um baixo caráter 
regional nos atendimentos. A demanda 
das UPAs do Paraná era maior do que a 
sua capacidade, e a aparente facilidade 
de acesso desses serviços e a garantia de 
recursos (consultas, exames, medicamen-
tos) no momento da procura são fatores 
considerados importantes para a popula-
ção e indiretamente contribuem para um 
excesso de atendimentos de acordo com a 
sua capacidade (GOMIDE; PINTO; FIGUEIREDO, 2012). 
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A constante busca pelo serviço de urgência 
para o atendimento da atenção primária 
pode demonstrar uma falha no vínculo do 
sistema de saúde. Assim como demonstra-
do no estudo de Gomide, Pinto e Figueiredo 
(2012) em Ribeirão Preto, São Paulo, nas 
UPAs do Paraná, exceto as de Curitiba, o 
usuário busca o seu atendimento no local 
onde satisfaz suas necessidades sem levar 
em consideração a localização geográfica 
do serviço. Acrescenta ainda, como fatores 
do aumento da demanda nas UPAs, a difícil 
acessibilidade organizacional nas UBS e a 
questão sociocultural de como o indivíduo 
entende o processo saúde-doença. 

Konder (2013) relata que a atenção pri-
mária apresenta dificuldades em atender 
demandas espontâneas diante das respon-
sabilidades preestabelecidas ou, em alguns 
casos, existe a falta de qualificação dos 
profissionais. Jimenez, Simão e Shimazaki 
(2003) discorrem que a capacitação profissio-
nal é considerada um eixo estratégico para 
ampliar a resolutividade da atenção primária 
e evitar que os casos não urgentes se tornem 
atendimentos excessivos para as UPAs. Além 
disso, relata que a falta de valorização do 
médico de família e comunidade por outros 
profissionais de saúde, na sociedade e na 
universidade, também é considerado um 
obstáculo para a confiança dos usuários na 
conduta médica. 

Segundo Hartz e Contandriopoulos (2004), 
o princípio da integralidade do SUS se refere 
à integração dos serviços por meio das várias 
relações, a fim de proporcionar o melhor ciclo 
de vida aos seus usuários, determinando um 
‘sistema sem muros’ em que as barreiras de 
acesso para os vários níveis de atenção são eli-
minadas, sendo estes apenas conectados por 
um eficiente sistema de informação.

Giovanella et al. (2002) relatam que o con-
ceito da integralidade se estende também a 
uma oferta organizada de assistência com 
garantia de referência e contrarreferência na 
rede e acrescentam ainda que essas garantias 
são consideradas etapas de um estágio mais 

avançado de articulação entre os diversos 
níveis de atenção. 

Em Curitiba, um elemento facilitador para 
esse conceito de integralidade está no sistema 
de prontuários do município, pois ele possibili-
ta o acesso às informações de consultas, exames 
laboratoriais, uso e dispensação de medica-
mentos, participação de atividades de promo-
ção de saúde e de internamentos nas unidades 
básicas/ESF, nas UPAs e na SMS. Além disso, 
é possível obter relatórios periódicos sejam 
eles por doenças, faixa etária dos pacientes, 
profissionais de saúde e área de abrangência 
das equipes de saúde da família, observando, 
no entanto, que o sistema será eficaz quando o 
profissional comprometido fizer o registro dos 
dados de forma adequada. No período da pes-
quisa, uma UPA estava implantando o sistema 
próprio de informação que integra os serviços 
de saúde municipais, faltando apenas a conecti-
vidade com quatro UBS e o Hospital Municipal. 
Acrescente-se que os serviços de referência e 
contrarreferência ainda não estavam estabele-
cidos nas UPAs dos municípios do interior do 
estado.  Fato não específico somente dos mu-
nicípios do interior, no qual foi comprovado no 
estudo de Almeida, Fausto e Giovanella (2011) 
que quatro centros urbanos em 2008 não pos-
suíam um sistema de contrarreferência apesar 
de os fluxos estarem estabelecidos.

Almeida et al. (2010) afirmam que a falta de 
integração da rede se deve à falta de comuni-
cação entre os diferentes prestadores, à in-
suficiência de fluxos preestabelecidos para 
a atenção terciária e à ausência de políticas 
para a média complexidade. 

A atenção secundária com as consultas 
especializadas e com os atendimentos de ur-
gências e emergências nas UPAs necessitam 
de reformulações em sua política nacional e 
na efetivação em cada município. As dificul-
dades na organização da atenção secundária 
devem ser elencadas e discutidas nos níveis 
federais, estaduais e municipais a fim de 
obterem melhores práticas em saúde.

Embora haja experiências pontuais com 
sucesso (JIMENEZ; SIMÃO; SHIMAZAKI, 2003) por 
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intermédio das redes temáticas no Paraná, 
como acontece com o Programa Mãe 
Curitibana, precedente do Programa Mãe 
Paranaense, ao pensar em RAS, o sistema se 
apresenta obsoleto com baixa regionalização 
e hierarquização dos serviços.  Mesmo com 
um Siate e uma regulação estadual de leitos 
incipiente desde a década de 1990, a organi-
zação e administração dos serviços de saúde 
de urgência e emergência no Paraná não 
funcionam totalmente integradas e possuem 
grandes diferenças estruturais por municípios. 
O Programa Estadual de Apoio aos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde (Comsus) propõe 
amenizar essas diferenças e qualificar os mu-
nicípios para a atenção secundária, fortale-
cendo, dessa maneira, a Rede Paraná Urgência 

(PARANÁ, 2013). 
O governo estadual do Paraná reconhece 

as UPAs como um componente da rede de 
extrema importância, no entanto, não possui 
mecanismos de avaliação e gestão, assim 
como não auxilia os municípios com os re-
passes oriundos da esfera federal na questão 
do financiamento. Dessa forma, é necessário 
que o estado amplie sua participação na im-
plantação e gestão destes serviços.

Conclusão 

As UPAs no Paraná apresentaram diferentes 
problemas em cada município, evidenciando-
-se, entretanto, que há uma integração parcial 
das UPAs com as RAS, principalmente em 
relação à Rede Paraná Urgência. Apesar dos 
fluxos estarem estabelecidos pela Rede Paraná 
Urgência, há entraves na prática que dificul-
tam o seguimento destes protocolos sejam eles 
por falta de profissionais capacitados ou pelas 
dificuldades estruturais de referencia/contrar-
referência de pacientes na macrorregião. 

As UPAs necessitam estar integradas em 
uma política de RAS para ampliar a sua re-
solutividade, com uma maior participação 
da esfera estadual em seu processo de im-
plementação, revisando e reformulando os 
critérios de localização dos territórios. A 
elaboração de um sistema informatizado nas 
macrorregionais reduziria a demanda nos 
serviços e facilitaria os fluxos assistenciais. 
Além disso, a padronização nos mecanismos 
de avaliação facilitaria no processo de plane-
jamento, e, dessa forma, as funções dos siste-
mas de saúde estariam presentes garantindo 
o direito à saúde para todos. s
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RESUMO O objetivo foi avaliar o desempenho da Atenção Básica nos municípios brasileiros. 
Utilizou-se o indicador sintético proposto pelo modelo de avaliação da Atenção Básica – Núcleo 
de Extensão e Pesquisa em Avaliação em Saúde. Avaliou-se a dimensão de Provimento da 
Atenção Básica para os ciclos de vida utilizando-se os critérios de eficácia, relevância e efetivi-
dade com dados secundários de 2012. A região Sul contém 31,57% dos municípios satisfatórios 
enquanto a região Norte apresenta-se com 7,8% de municípios nessa condição. Os resultados 
evidenciam as discrepâncias entre as regiões do País, apontando a necessidade de reestrutu-
ração desse nível de atenção nos municípios com piores desempenhos.

PALAVRAS-CHAVE Avaliação em saúde; Atenção Primária à Saúde; Gestão em saúde; Brasil.

ABSTRACT The aim was to evaluate the performance of Primary Care in Brazilian municipali-
ties. We used the synthetic indicator proposed by the Evaluation Model of Primary Care – Nepas. 
We evaluated the size of the Provision of Primary Care for the life cycles using the criteria of 
efficacy, relevance, and effectiveness, using secondary data from 2012. The South contains 31.57% 
of satisfactory municipalities while the North is presented with 7.8% of municipalities in such 
condition. The results show discrepancies between the regions of the country, pointing out the 
need to restructure this level of attention in the municipalities with the worst performances.

KEYWORDS Health evaluation; Primary Health Care; Health management; Brazil.
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Introdução

A Atenção Básica (AB) à saúde no Brasil é 
considerada a porta de entrada preferencial 
para o usuário do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A avaliação desse nível de atenção é 
estratégica para identificar as fragilidades 
persistentes que dificultam sua organização 
e operacionalização em direção à resolubili-
dade desejada para o serviço.

A necessidade de avaliação é também 
evidenciada pela escassez de recursos finan-
ceiros em vista do alto custo da atenção em 
saúde, recomendando racionalidade e efici-
ência na utilização dos investimentos para 
garantir serviços adequados às necessidades 
de saúde da população (TANAKA; MELO, 2000; 

BODSTEIN, 2002; FACCHINI ET AL., 2008).
O desempenho desigual dos serviços na AB 

decorre de questões demográficas, sociais e 
epidemiológicas observadas nos territórios, 
mas também pode ser associado às escolhas 
locais de prioridades para suprir a demanda 
de uma população. A descentralização políti-
co-administrativa, com ênfase na municipa-
lização, fez com que o município assumisse 
a responsabilidade pela gestão do sistema 
de saúde em níveis de maior ou menor com-
plexidade, com progressiva transferência de 
responsabilidades pela execução direta de 
ações e serviços de saúde (CASTRO; MACHADO, 

2010; VIEIRA; GARNELO; HORTALE, 2010). Dadas as desi-
gualdades de oferta, demanda e necessidade 
nos diversos municípios brasileiros, identifi-
car pontos fracos e fortes no nível de atenção 
sob responsabilidade prioritária do gestor 
municipal pode constituir importante ferra-
menta de decisão local.

Em 2004, no estado de Santa Catarina, o 
Programa de Expansão e Consolidação da 
Saúde da Família (Proesf ) orientou o fortale-
cimento da avaliação da AB por meio do de-
senvolvimento institucional de um modelo 
de avaliação para os municípios catarinen-
ses. A parceria entre a Secretaria de Estado 
da Saúde de Santa Catarina e o Núcleo de 
Extensão e Pesquisa em Avaliação em Saúde 

(Nepas) da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) resultou na proposta de um 
indicador sintético para avaliar o desempe-
nho da gestão da AB dos municípios catari-
nenses. A primeira aplicação desse modelo 
de avaliação aconteceu no ano de 2006, e 
desde então os municípios são avaliados bia-
nualmente, com consequente classificação 
de desempenho segundo porte populacional 
(NICKEL ET AL., 2014).

O presente estudo teve por objetivo avaliar 
o desempenho de todos os municípios brasi-
leiros quanto à dimensão de Provimento da 
Atenção Básica à Saúde.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa avaliativa, trans-
versal, com abordagem quantitativa, sobre 
o desempenho do Provimento da Atenção 
Básica nos municípios brasileiros, utilizan-
do-se um indicador sintético desenvolvido 
pelo Nepas da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).

Esse indicador sintético é proveniente de 
um modelo de avaliação da gestão municipal 
da AB, constituído por uma matriz avaliati-
va dividida em duas dimensões: Gestão do 
Sistema Municipal de Saúde e Provimento 
da Atenção Básica à Saúde. Essas dimensões 
representam o dever do município de tornar 
igualitário e universal o acesso aos serviços 
de promoção, prevenção e recuperação da 
saúde e de reduzir o risco de doenças e de 
outros agravos. A metodologia completa com 
a matriz avaliativa, os rationales, a descrição 
das medidas e cálculos dos indicadores estão 
disponíveis na página eletrônica do Nepas 
(http://www.nepas.ufsc.br).

Para este estudo, foi selecionada a di-
mensão de Provimento da Atenção Básica 
à Saúde que avalia o desempenho da AB 
nos ciclos de vida (criança, adolescente, 
adulto e idoso), considerando-se ações de 
‘promoção e prevenção’ e de ‘diagnóstico 
e tratamento’, utilizando-se os critérios 
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de eficácia, efetividade e relevância. Neste 
estudo, os conceitos utilizados foram: a 
eficácia refere-se ao cumprimento das 
metas e protocolos estabelecidos; a efeti-
vidade reflete a capacidade em satisfazer 
as necessidades e expectativas de atenção 
à saúde – maximização dos resultados; e a 
relevância está em decisões que atendam 
expectativas da sociedade em relação ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) – maximiza-
ção do impacto (SCARATTI, 2007).

O universo da pesquisa foi composto 
pelos 5.565 municípios brasileiros e teve 
2012 como ano de referência para a coleta 
dos dados.

Na matriz avaliativa original, a dimen-
são de Provimento da Atenção Básica é 
composta por 24 indicadores que utilizam 
dados primários e secundários. Pela viabili-
dade dessa pesquisa, foram utilizados os 21 
indicadores com fonte de dados secundá-
rios (quadro 1).

Cr
ia

nç
a

PP

Critério Indicador (Medida) Fonte

Relevância Taxa de sobrevivência infantil no último triênio SIM / IBGE 

Efetividade
Cobertura vacinal com a vacina tetravalente ou pentavalente em crianças menores de 1 
ano de idade. 

SI-PNI / IBGE 

Eficácia Nascidos vivos com IG>= 37 semanas Sinasc

DT

Relevância Taxa de não internação hospitalar de crianças <5 anos no triênio SIH / IBGE

Efetividade Taxa de consultas de menores de 10 anos SIAB / IBGE 

Eficácia Taxa de não internação em crianças <5 anos por diarreia SIH / IBGE 

A
do

le
sc

en
te

PP

Critério Indicador (Medida) Fonte

Relevância Taxa de não mortalidade de adolescentes por causas externas no último triênio SIM / IBGE 

Efetividade Taxa de adolescentes não grávidas no último triênio Sinasc / IBGE

Eficácia Percentual de gestantes adolescentes com 7 ou mais consultas de pré-natal no último 
triênio 

Sinasc 

DT

Relevância Taxa de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional 
(Sisvan) no último ano 

Sisvan

Efetividade Taxa de consultas de adolescentes na Atenção Básica SIAB / IBGE 

Eficácia Taxa de primeira consulta odontológica para adolescentes SIA / IBGE

A
du

lto

PP

Critério Indicador (Medida) Fonte

Relevância Sobrevivência Materna SIM / Sinasc

Eficácia Acompanhamento pré-natal das gestantes adultas Sinasc

DT
Relevância Taxa de não internação de adultos por doenças sensíveis à Atenção Básica SIH / IBGE 

Efetividade Taxa de não internação por AVC ou ICC SIH / IBGE

Id
os

o

PP

Critério Indicador (Medida) Fonte

Relevância Cobertura vacinal contra influenza em idosos SI-PNI / IBGE 

Eficácia Taxa de idosos não internados por fratura de colo do fêmur SIH / IBGE 

DT

Relevância Taxa de idosos não internados por doenças sensíveis à Atenção Básica SIH / IBGE 

Efetividade Taxa de consulta de idosos SAI / IBGE 

Eficácia Oferta de prótese dentária PMA Complementar

Fonte: Matriz Avaliativa - Provimento da Atenção Básica. Nepas (2006).  
Nota: PP – Promoção e Prevenção; DT – Diagnóstico e Tratamento.

Quadro 1. Indicadores utilizados na composição da dimensão Provimento da Atenção Básica à Saúde, de acordo com os ciclos de vida. Brasil, 2012
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Nos indicadores ‘Taxa de adultos não in-
ternados por doenças sensíveis à Atenção 
Básica’ e ‘Taxa de idosos não internados 
por doenças sensíveis à Atenção Básica’, as 
doenças sensíveis à AB são representadas 
pelas enfermidades diarreia e gastroenterite 
de origem infecciosa presumível, insufici-
ência cardíaca, pneumonia e asma (HENRIQUE; 

CALVO, 2009).
Quanto ao indicador ‘Oferta de prótese’, 

foi utilizada a variável ‘Instalação 
de Prótese Dentária’ do Sistema de 
Informação de Atenção Básica – PMA 
Complementar. Não há possibilidade de 
tabulação desse dado por faixa etária, 
e, por esse motivo, optou-se por dico-
tomizar o indicador, considerando-se a 
realização ou não desse procedimento, in-
dependentemente da quantidade registra-
da no sistema e da idade. A identificação 
de existência de registro desse procedi-
mento no município estaria indicando a 
oferta do serviço, sendo os idosos os prin-
cipais beneficiados.

A coleta de dados foi realizada nos di-
versos subsistemas do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde 
(Datasus), e foi utilizado o Microsoft Excel 
2013 para a construção de planilha eletrô-
nica de dados. Foi realizada a análise de 
consistência dos dados para detectar possí-
veis erros nas informações registradas nos 
bancos de dados.

Para efeito do cálculo dos indicado-
res, os municípios foram estratificados de 
acordo com o porte populacional, consi-
derando-se o padrão de cobertura previs-
to na Estratégia Saúde da Família (ESF). 
Os 7 estratos foram divididos em: porte 1 
com municípios de até 3.000 habitantes 
(n= 501); porte 2 com municípios de 3.001 
a 6.000 habitantes (n= 1123); porte 3 com 
municípios de 6.001 a 10.000 habitantes 

(n= 884); porte 4 com municípios de 10.001 
a 20.000 habitantes (n= 1388); porte 5 com 
municípios de 20.001 a 50.000 habitan-
tes (n= 1055); porte 6 com municípios de 
50.001 a 100.000 habitantes (n= 326); e o 
porte 7 com municípios a partir de 100.001 
habitantes (n= 288).

Após o cálculo dos indicadores, a próxima 
etapa consistiu na conversão desses valores 
no intervalo de 0 a 1, dentro de cada porte. 
Na distribuição de cada indicador, foram 
identificados os outliers (média +/- 3DP) 
para definir os valores mínimo e máximo, 
que passam a ser, respectivamente, 0 e 1. 
Com todos os indicadores tendo variação 
positiva, foi possível fazer a soma pondera-
da dos indicadores, por ciclo de vida, e do 
total de indicadores (indicador sintético), 
para avaliar o desempenho dos municípios. 
Ainda no conjunto de municípios de mesmo 
porte populacional, foi estabelecido o juízo 
de valor a partir da distribuição quartíli-
ca dos valores. Os municípios com valores 
abaixo ou igual ao primeiro quartil foram 
considerados insatisfatórios, os municí-
pios com valores acima ou igual ao terceiro 
quartil foram considerados satisfatórios e 
aqueles com valores intermediários (entre 
o primeiro e o terceiro quartil) foram con-
siderados regulares. Após essa classifica-
ção, os municípios foram reagrupados por 
estados e regiões para comparação do de-
sempenho global e por ciclo de vida.

Resultados

Como pode ser observado nas tabelas 1 e 
2, os 5.565 municípios brasileiros foram 
avaliados de acordo com os ciclos de vida 
(criança, adolescente, adulto e idoso) 
por meio do indicador sintético proposto 
pelo Nepas.
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Regiões (UF)

CRIANÇA ADOLESCENTE

S
n 

(%)

R
n 

(%)

I
n 

(%)

Total
n 

(%)

S
n 

(%)

R
n

 (%)

I
n 

(%)

Total
n 

(%)

SUL
375

(31,56)
595

(50,08)
218

(18,36)
1188

(100,00)
420

(35,35)
631

(53,11)
137

(11,53)
1188

(100,00)

Santa Catarina
124

(42,32)
150

(51,20)
19

(6,48)
293

(100,00)
115

(39,25)
152

(51,88)
26

(8,87)
293 

(100,00)

Paraná
139

(34,84)
184

(46,11)
76

(19,05)
399 

(100,00)
126

(31,58)
210

(52,63)
63

(15,79)
399 

(100,00)

Rio Grande do Sul
112

(22,58)
261

(52,62)
123

(24,80)
496 

(100,00)
179

(36,09)
269

(54,23)
48

(9,68)
496 

(100,00)

SUDESTE
498

(29,86)
876

(52,52)
294

(17,62)
1668

(100,00)
659

(39,51)
844

(50,60)
165

(9,89)
1668

(100,00)

Espírito Santo
24

(30,77)
33

(42,31)
21

(26,92)
78 

(100,00)
16

(20,51)
44

(56,41)
18

(23,08)
78 

(100,00)

São Paulo
204

(31,63)
344

(53,33)
97

(15,04)
645 

(100,00)
217

(33,64)
373

(57,83)
55

(8,53)
645 

(100,00)

Minas Gerais
237

(27,78)
456

(53,46)
160

(18,76)
853 

(100,00)
399

(46,78)
380

(44,55)
74

(8,68)
853 

(100,00)

Rio de Janeiro
33

(35,87)
43

(46,74)
16

(17,39)
92 

(100,00)
27

(29,35)
47

(51,09)
18

(19,57)
92 

(100,00)

NORTE
45

(10,02)
215

(47,89)
189

(42,09)
449

(100,00)
22

(4,90)
118

(26,28)
309

(68,82)
449

(100,00)

Acre
2

(9,10)
10

(45,45)
10

(45,45)
22 

(100,00)
0

(0,00)
4

(18,18)
18

(81,82)
22 

(100,00)

Amapá
1

(6,25)
8

(50,00)
7

(43,75)
16 

(100,00)
0

(0,00)
0

(0,00)
16

(100,00)
16 

(100,00)

Amazonas
11

(17,74)
39

(62,90)
12

(19,36)
62 

(100,00)
0

(0,00)
20

(32,26)
42

(67,74)
62 

(100,00)

Pará
6

(4,20)
62

(43,36)
75

(52,44)
143 

(100,00)
2

(1,40)
25

(17,48)
116

(81,12)
143 

(100,00)

Rondônia
7

(13,46)
23

(44,23)
22

(42,31)
52 

(100,00)
5

(9,62)
24

(46,15)
23

(44,23)
52 

(100,00)

Roraima
0

(0,00)
3

(20,00)
12

(80,00)
15 

(100,00)
0

(0,00)
2

(13,33)
13

(86,67)
15 

(100,00)

Tocantins
18

(12,95)
70

(50,36)
51

(63,31)
139 

(100,00)
15

(10,79)
43

(30,94)
81

(58,27)
139 

(100,00)

NORDESTE
347

(19,34)
862

(48,05)
585

(32,61)
1794

(100,00)
202

(11,26)
919

(51,23)
673

(37,51)
1794

(100,00)

Alagoas
1

(0,99)
46

(45,10)
55

(53,91)
102 

(100,00)
5

(4,90)
31

(30,39)
66

(64,71)
102 

(100,00)

Bahia
48

(11,51)
163

(39,10)
206

(49,39)
417 

(100,00)
37

(8,87)
198

(47,48)
182

(43,65)
417 

(100,00)

Ceará
68

(36,96)
96

(52,18)
20

(10,86)
184 

(100,00)
52

(28,26)
112

(60,87)
20

(10,87)
184 

(100,00)

Maranhão
35

(16,13)
107

(49,31)
75

(34,56)
217 

(100,00)
18

(8,29)
88

(40,55)
111

(51,15)
217 

(100,00)

Tabela 1. Distribuição do número de municípios de acordo com o juízo de valor do desempenho do Provimento da Atenção Básica, dos ciclos de vida da 
criança e do adolescente. Brasil, 2012
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Tabela 1. (cont.)

Paraíba
50

(22,42)
125

(56,05)
48

(21,53)
223 

(100,00)
39

(17,49)
147

(65,92
37

(16,59)
223 

(100,00)

Piauí
39

(17,41)
111

(49,55)
74

(33,04)
224 

(100,00)
14

(6,25)
100

(44,64)
110

(49,11)
224 

(100,00)

Pernambuco
22

(11,90)
98

(52,98)
65

(35,12)
185 

(100,00)
8

(4,32)
117

(63,24)
60

(32,43)
185 

(100,00)

Rio Grande do Norte
50

(29,94)
79

(47,30)
38

(22,76)
167 

(100,00)
27

(16,17)
96

(57,49)
44

(26,35)
167 

(100,00)

Sergipe
34

(45,33)
37

(49,33)
4

(5,34)
75 

(100,00)
2

(2,67)
30

(40,00)
43

(57,33)
75 

(100,00)

CENTRO-OESTE
128

(27,48)
235

(50,43)
103

(22,09)
466

(100,00)
96

(20,60)
253

(54,29)
117

(25,11)
466

(100,00)

Goiás
54

(21,95)
133

(54,06)
59

(23,99)
246 

(100,00)
57

(23,17)
136

(55,28)
53

(21,54)
246 

(100,00)

Mato Grosso
54

(38,30)
58

(41,13)
29

(20,57)
141 

(100,00)
29

(20,57)
80

(56,74)
32

(22,70)
141 

(100,00)

Mato Grosso do Sul
20

(25,64)
43

(55,13)
15

(19,23)
78 

(100,00)
10

(12,82)
36

(46,15)
32

(41,03)
78 

(100,00)

Distrito Federal
0

(0,00)
1

(100,00)
0

(0,00)
1

(100,00)
0

(0,00)
1

(100,00)
0

(0,00)
1

(100,00)

TOTAL
1393

(25,03)
2783

(50,01)
1389

(24,96)
5565 

(100,00)
1399

(25,14)
2765

(49,69)
1401

(25,18)
5565 

(100,00)

Fonte: laboração própria. 
Nota: S – Satisfatório; R – Regular; I – Insatisfatório.

Regiões (UF)

ADULTO IDOSO

S
n 

(%)

R
n 

(%)

I
n 

(%)

Total
n 

(%)

S
n

 (%)

R
n 

(%)

I
n 

(%)

Total
n 

(%)

SUL
384

(32,32)
532

(44,78)
272

(22,90)
1188

(100,00)
228

(19,19)
594

(50,00)
366

(30,81)
1188

(100,00)

Santa Catarina
88

(30,03)
135

(46,08)
70

(23,89)
293 

(100,00)
73

(24,91)
154

(52,56)
66

(22,53)
293

 (100,00)

Paraná
98

(24,56)
171

(42,86)
130

(32,58)
399 

(100,00)
81

(20,30)
177

(44,36)
141

(35,34)
399

 (100,00)

Rio Grande do Sul
198

(39,92)
226

(45,56)
72

(14,52)
496 

(100,00)
74

(14,92)
263

(53,02)
159

(32,06)
496

 (100,00)

SUDESTE
589

(35,31)
791

(47,42)
288

(17,27)
1668

(100,00)
277

(16,61)
760

(45,56)
631

(37,83)
1668

(100,00)

Espírito Santo
26

(33,33)
37

(47,44)
15

(19,23)
78

(100,00)
15

(19,23)
39

(50,00)
24

(30,77)
78 

(100,00)

São Paulo
314

(48,68)
286

(44,34)
45

(6,98)
645

(100,00)
88

(13,64)
255

(39,53)
302

(46,82)
645

 (100,00)

Minas Gerais
232

(27,20)
431

(50,53)
190

(22,27)
853 

(100,00)
150

(17,58)
418

(49,00)
285

(33,41)
853 

(100,00)

Tabela 2. Distribuição do número de municípios de acordo com o juízo de valor do desempenho do Provimento da Atenção Básica, dos ciclos de vida do 
adulto e do idoso. Brasil, 2012
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Tabela 2. (cont.)

Rio de Janeiro
17

(18,48)
37

(40,22)
38

(41,30)
92 

(100,00)
24

(26,09)
48

(52,17)
20

(21,74)
92 

(100,00)

NORTE
18

(4,01)
270

(60,13)
161

(35,86)
449

(100,00)
129

(28,73)
269

(59,91)
51

(11,36)
449

(100,00)

Acre
0

(0,00)
19

(86,36)
3

(13,64)
22 

(100,00)
5

(22,73)
15

(68,18)
2

(9,09)
22 

(100,00)

Amapá
0

(0,00)
13

(81,25)
3

(18,75)
16

 (100,00)
9

(56,25)
6

(37,50)
1

(6,25)
16 

(100,00)

Amazonas
6

(9,68)
41

(66,13)
15

(24,19)
62

 (100,00)
38

(61,29)
24

(38,71)
0

(0,00)
62

 (100,00)

Pará
2

(1,40)
77

(53,85)
64

(44,76)
143 

(100,00)
38

(26,57)
88

(61,54)
17

(11,89)
143 

(100,00)

Rondônia
5

(9,62)
36

(69,23)
11

(21,15)
52

 (100,00)
11

(21,15)
30

(57,69)
11

(21,15)
52

 (100,00)

Roraima
0

(0,00)
12

(80,00)
3

(20,00)
15

(100,00)
0

(0,00)
14

(93,33)
1

(6,67)
15 

(100,00)

Tocantins
5

(3,60)
72

(51,80)
62

(44,60)
139 

(100,00)
28

(20,14)
92

(66,19)
19

(13,67)
139

 (100,00)

NORDESTE
277

(15,44)
918

(51,17)
599

(33,39)
1794

(100,00)
643

(35,84)
1007

(56,13)
144

(8,03)
1794

(100,00)

Alagoas
2

(1,96)
73

(71,57)
27

(26,47)
102 

(100,00)
34

(33,33)
65

(63,73)
3

(2,94)
102

 (100,00)

Bahia
30

(7,19)
185

(44,36)
202

(48,44)
417 

(100,00)
97

(23,26)
249

(59,71)
71

(17,03)
417 

(100,00)

Ceará
69

(37,50)
97

(52,72)
18

(9,78)
184 

(100,00)
105

(57,07)
77

(41,85)
2

(1,09)
184 

(100,00)

Maranhão
5

(2,30)
85

(39,17)
127

(58,53)
217 

(100,00)
81

(37,33)
122

(56,22)
14

(6,45)
217

 (100,00)

Paraíba
53

(23,77)
128

(57,40)
42

(18,83)
223 

(100,00)
94

(42,15)
119

(53,36)
10

(4,48)
223 

(100,00)

Piauí
6

(2,68)
97

(43,30)
121

(54,02)
224 

(100,00)
80

(35,71)
121

(54,02)
23

(10,27)
224

 (100,00)

Pernambuco
53

(28,65)
106

(57,30)
26

(14,05)
185 

(100,00)
61

(32,97)
111

(60,00)
13

(7,03)
185 

(100,00)

Rio Grande do Norte
38

(22,75)
104

(62,28)
25

(14,97)
167 

(100,00)
66

(39,52)
94

(56,29)
7

(4,19)
167

 (100,00)

Sergipe
21

(28,00)
43

(57,33)
11

(14,67)
75

 (100,00)
25

(33,33)
49

(65,33)
1

(1,34)
75

 (100,00)

CENTRO-OESTE
118

(25,32)
272

(58,37)
76

(16,31)
466

(100,00)
122

(26,18)
266

(57,08)
78

(16,74)
466

(100,00)

Goiás
53

(21,54)
152

(61,79)
41

(16,67)
246 

(100,00)
56

(22,76)
143

(58,13)
47

(19,11)
246

 (100,00)

Mato Grosso
45

(31,91)
78

(55,32)
18

(12,77)
141 

(100,00)
39

(27,66)
81

(57,45)
21

(14,89)
141 

(100,00)

Mato Grosso do Sul
20

(25,64)
41

(52,56)
17

(21,79)
78 

(100,00)
27

(34,62)
41

(52,56)
10

(12,82)
78 

(100,00)

Distrito Federal
0

(0,00)
1

(100,00)
0

(0,00)
1 

(100,00)
0

(0,00)
1

(100,00)
0

(0,00)
1 

(100,00)

TOTAL
1386

(24,91)
2783

(50,01)
1396

(25,09)
5565 

(100,00)
1399

(25,14)
2896

(52,04)
1270

(22,82)
5565 

(100,00)

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: S – Satisfatório; R – Regular; I – Insatisfatório.
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No ciclo de vida da criança, verifica-se 
que a região Sul (31,56%) é a que detém o 
maior percentual de municípios consi-
derados satisfatórios – e destaque para 
Santa Catarina como o estado com o maior 
percentual de municípios considera-
dos satisfatórios nesse ciclo de vida, com 
42,32% –, seguida pelas regiões Sudeste 
(29,86%), Centro-Oeste (27,48%), Nordeste 
(19,34%) e Norte (10,02%).

Para o ciclo de vida do adolescente, ob-
serva-se que a região Sudeste (39,51%) é 
a que detém o maior percentual de muni-
cípios considerados satisfatórios, seguida 
pelas regiões Sul (35,35%), Centro-Oeste 
(20,60%), Nordeste (11,26%) e Norte 
(4,90%). O estado de Minas Gerais 
contém o maior percentual de municí-
pios considerados satisfatórios nesse 
ciclo de vida, com 46,78%, e o estado 
do Amapá destaca-se por ter 100% dos 
municípios insatisfatórios.

Destaca-se para o ciclo do adulto os 
estados do Maranhão e do Piauí, que tiveram 
mais que 50% dos seus municípios conside-
rados insatisfatórios.

As regiões Sul e Sudeste tiveram o pior 
desempenho quando comparadas com as 
outras regiões, no ciclo de vida do idoso, com 
19,19% e 16,61%, respectivamente, dos muni-
cípios considerados satisfatórios.

O estado de Roraima não teve nenhum 
município considerado satisfatório em todos 
os ciclos de vida.

A tabela 3 apresenta o desempenho 
global das regiões do País, a partir do in-
dicador sintético de avaliação do desem-
penho, com a quantidade de municípios 
classificados como satisfatórios, regulares 
e insatisfatórios. Observa-se que a região 
Sul tem o maior percentual de municí-
pios considerados satisfatórios (31,57%), 
seguida pela região Sudeste (30,28%), 
Centro-Oeste (29,40%), Nordeste (19,06%) 
e Norte (7,80%). Destaca-se que os 
estados do Acre, Amapá, Pará, Roraima, 
Bahia e Piauí tiveram mais de 50% de 
seus municípios classificados como in-
satisfatórios. Roraima não apresentou 
nenhum município classificado como sa-
tisfatório, e o Pará apenas um município 
nessa condição.

Região

Satisfatório Regular Insatisfatório

n % n % n %

Sul 375 31,57 588 49,49 225 18,94

Sudeste 505 30,28 882 52,88 281 16,85

Centro-Oeste 137 29,40 226 48,50 103 22,10

Norte 35 7,80 199 44,32 215 47,88

Nordeste 342 19,06 878 48,94 574 32,00

TOTAL 1394 25,1 2773 49,8 1398 25,1
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3. Classificação dos municípios por região, conforme o  desempenho no Provimento da Atenção Básica. Brasil, 2012

Discussão

O presente estudo identificou o desempenho 
da AB nos municípios brasileiros, que foram 
agrupados por estados, considerando o 
Provimento da Atenção Básica nos ciclos de 

vida e o desempenho global nesta dimensão, 
com destaque para as regiões Sul e Sudeste, 
que tiveram os melhores resultados.

O desempenho municipal no Provimento 
da Atenção Básica tem sido avaliado em 
diferentes estados e regiões, a partir de 
estudos, como os de linha de base do Proesf, 
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e a partir de iniciativas institucionais do 
Ministério da Saúde, com o financiamen-
to de vários projetos de pesquisa que têm 
como objeto a avaliação da AB, fortalecen-
do sua institucionalização no SUS (ALMEIDA; 

GIOVANELLA, 2008). Contudo, não há estudos 
publicados que avaliam o desempenho de 
todos os municípios brasileiros na AB apli-
cando-se a mesma metodologia de avaliação. 
O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) 
emite uma pontuação para os municípios, 
mas não tem como objeto a AB, abrangen-
do a média e alta complexidade também. 
O Proadess – Metodologia de Avaliação do 
Desempenho do Sistema de Saúde – embora 
tenha componentes de avaliação da AB, 
analisa estados e regiões do Brasil sem de-
sagregação por municípios. Com relação a 
esses estudos, destacam-se alguns de seus 
resultados que contribuem na discussão dos 
resultados aqui encontrados.

No Relatório do Proadess (ICICT, 2012), 
é destacada a melhoria no desempenho 
do sistema de saúde brasileiro na última 
década, principalmente nas regiões com 
maior expansão da ESF. Entretanto, assim 
como no presente estudo, o comportamen-
to dos indicadores não foi uniforme, com 
fortes disparidades regionais desfavorá-
veis às regiões mais pobres. Na atenção à 
saúde do adolescente, por exemplo, a região 
Sudeste teve 39,6% dos municípios classifi-
cados como satisfatórios, enquanto a região 
Norte teve apenas 4,9%. As dimensões con-
tinentais e as grandes desigualdades entre 
as regiões do Brasil se expressam na distri-
buição da população, nos aspectos sociais e 
econômicos, culminando com alguns pro-
blemas dos quais destaca-se a dificuldade 
de associar a demanda que existe por bens e 
serviços públicos com a capacidade local de 
financiamento, evidenciando a deficiência 
do acesso e das propostas de ações e servi-
ços que não atendem às reais necessidades 
da população, especificamente na área da 
saúde (LUIZ ET AL., 2009; SIMÃO; ORELLANO, 2015).

A proposta de fortalecer a Atenção 
Primária à Saúde é uma estratégia para re-
organizar o sistema de saúde, principalmen-
te entre os países em desenvolvimento. No 
Brasil, mesmo com os esforços de priorizar 
as ações básicas por meio de incentivo ao 
modelo da ESF e da utilização do critério per 
capita de financiamento para transferência 
de recursos da União para os municípios 
e regiões, essas medidas ainda se mostram 
insuficientes diante da capacidade de oferta 
dos serviços de saúde e da distribuição desi-
gual existente entre as regiões, assim como 
dentro das próprias regiões, que influen-
ciam de modo importante o acesso (FAHEL; 

NEVES, 2009). Por exemplo, na saúde do adulto, 
dentro da região Sudeste, o Rio de Janeiro 
teve 41% dos seus municípios insatisfatórios, 
contra apenas 7% dos municípios de São 
Paulo na mesma condição.

Alguns indicadores são capazes de evi-
denciar outros aspectos que vão além do 
setor da saúde, apontando para a qualidade 
de vida de determinada população. Como 
exemplo, tem-se o indicador de mortalida-
de infantil, que mantém forte associação 
com indicadores socioeconômicos, revelan-
do que a renda, escolaridade, saneamento 
básico, abastecimento de água potável, PIB 
per capita, investimento na saúde, acessibi-
lidade da população aos serviços de saúde, 
nível de informação, proteção social, entre 
outros, influenciam no aumento ou redução 
desse indicador (DUARTE, 2007; FISCHER ET AL., 2007). 
Sendo assim, para as crianças, a identificação 
dos diferentes desempenhos que existem 
nas regiões brasileiras podem ser analisa-
das quanto à capacidade que os serviços de 
saúde têm tido em superar as desigualdades 
em qualidade de vida. Observa-se que nas 
regiões Sul e Sudeste, onde encontram-se 
melhores condições de vida e acesso aos 
serviços de saúde, estão concentrados os 
maiores percentuais de municípios com de-
sempenho satisfatório. O objetivo de garantir 
o direito à vida para toda criança brasileira 
ainda não foi atingido porque ainda existem 
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desigualdades regionais e sociais capazes de 
influenciar nessa meta (BRASIL, 2012).

 Para os ciclos de vida do adolescente e do 
adulto, o Sudeste registra o maior percentual 
em relação às outras regiões, tendo em vista 
os municípios considerados como satisfató-
rios com 39,51% e 46,78% respectivamente.

O desempenho na saúde do adolescen-
te teve as maiores desigualdades regio-
nais entre os ciclos de vida. No documento 
‘Diretrizes nacionais para a atenção integral 
à saúde de adolescentes e jovens na promo-
ção, proteção e recuperação da saúde’ (BRASIL, 

2010), é apresentada uma análise da situação 
de saúde de adolescentes e jovens no Brasil, 
evidenciando dificuldades de acesso à edu-
cação, o desemprego, as profundas desi-
gualdades sociais, a morbimortalidade por 
violências, entre outras, apontando para o 
impacto causado na saúde de pessoas jovens. 
Essas condições tornam os adolescentes 
uma população vulnerável aos agravos re-
sultantes do uso abusivo de álcool e de 
outras drogas e das violências; de doenças 
sexualmente transmissíveis e Aids; à morta-
lidade materna; na saúde sexual e na saúde 
reprodutiva, ao início ou ao estabelecimen-
to de doenças crônicas, o que interfere no 
crescimento e desenvolvimento saudáveis. 
O documento aponta que o risco de ser mãe 
até os 14 anos é 60% maior entre adolescen-
tes negras, e mais comum nos municípios 
menores e de baixa renda, onde 22% das 
adolescentes grávidas realizaram menos de 
4 consultas de pré-natal. Também indica que 
a vulnerabilidade é maior nas regiões Norte 
e Centro-Oeste.

A elaboração de políticas públicas dire-
cionadas à população mais vulnerável tem 
colaborado para melhorar os indicado-
res de saúde. No caso da saúde da mulher, 
verifica-se que a mortalidade materna não 
é apenas um indicador sensível de qualida-
de de vida da população; além disso, indica 
o nível de respeito aos direitos sexuais e 
reprodutivos na comunidade. A mortalida-
de materna não está associada somente ao 

acesso aos serviços de saúde, mas também 
à sua qualidade e à dos procedimentos re-
alizados, às desigualdades e iniquidades 
sociais (BRASIL, 2004; BRASIL, 2006). Uma compa-
ração entre os anos 2000 e 2009 indicou 
que no Brasil houve um aumento de 11,92% 
no número absoluto de mortes maternas, 
destacando o aumento diferente nas regiões 
Norte, que apresentou um crescimento 
de 15,46%; o Nordeste, 18,53%; o Sudeste, 
10,31%; e o Centro-Oeste, 50,54% no número 
absoluto de mortes maternas. Entretanto, 
a região Sul apresentou uma redução, em 
números absolutos, correspondente a 15,76% 
(FERRAZ; BORDIGNON, 2012).

O desempenho da AB pode ser medido 
pelo uso do indicador Internações por 
Condições Sensíveis à Atenção Primária 
(ICSAP) que sinaliza a efetividade da AB, já 
que é nesse nível de atenção que as doenças 
listadas pela ICSAP poderiam ser resolvi-
das, evitando, assim, internações hospita-
lares e, consequentemente, um aumento 
de gastos com saúde (ALFRADIQUE ET AL., 2009; 

FERREIRA ET AL., 2014). As internações por 
Condições Sensíveis à Atenção Primária 
(CSAP) no Brasil, no período de 1998 a 
2009, apresentaram uma diminuição sig-
nificativa, sendo que os resultados mais 
expressivos foram encontrados nos estados 
de Sergipe, Rondônia, Mato Grosso, Santa 
Catarina e Pernambuco. Para os estados do 
Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Goiás e o 
Distrito Federal, houve estabilidade das in-
ternações. Em nenhum estado houve acrés-
cimo nas internações por CSAP no período 
analisado (BOING ET AL., 2012). Esses resultados 
corroboram o desempenho satisfatório 
dos municípios encontrados nos estados 
de Sergipe, Mato Grosso, Santa Catarina e 
Pernambuco tanto para o ciclo de vida do 
adulto quanto para o ciclo de vida do idoso.

Quanto ao ciclo de vida do idoso, este 
estudo registrou que a região Nordeste, 
seguida pela região Norte e Centro-Oeste, 
possui o maior percentual de municípios 
considerados satisfatórios. Esse dado leva 
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a uma reflexão sobre o acesso ao serviço 
de saúde ofertado na AB. Dos cinco indi-
cadores selecionados para esse ciclo, dois 
consideram a não internação como um 
fator positivo, porém, se a população não 
está tendo acesso às internações, princi-
palmente pela falta de leitos hospitalares, 
as taxas de não internação nos municípios 
com essa situação ficam muito altas, ‘favo-
recendo’ seu desempenho. Mafra (2011) re-
alizou um estudo com o objetivo de avaliar 
de que modo a expansão da AB em saúde 
tem afetado as taxas de internações hos-
pitalares por condições sensíveis. Para as 
regiões Norte e Nordeste, a maior cober-
tura dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) estava acompanhada de maiores 
taxas de internação. O autor considera que 
nas regiões em que há carência de serviços 
de saúde em geral, a AB, por meio do tra-
balho desenvolvido pelos ACS, fortemente 
baseado no atendimento em domicílio da 
população, pode estar funcionando como 
um elemento identificador e facilitador das 
internações hospitalares.

O envelhecimento da população é uma re-
alidade que tem um grande impacto na saúde 
pública, já que as demandas pelos serviços 
de saúde podem representar custos mais 
elevados. A fratura de fêmur tem tido uma 
atenção das autoridades sanitárias mediante 
seu impacto, além do sistema de saúde, na 
qualidade de vida dos idosos. No período de 
2008 a 2012, foram avaliados os dados secun-
dários que estão registrados no Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único 
de Saúde (SIH-SUS) sobre a distribuição de 
fraturas de fêmur ocorridas no Brasil, e cons-
tatou-se uma maior incidência de fraturas de 
fêmur na população idosa na região Sudeste, 
com 54,7% de todos os casos, e a região Norte 
foi a que teve menor incidência, com 3,5% 
dos casos (SOARES ET AL., 2014).

Entre todos os 26 estados e o Distrito 
Federal, o estado de Roraima não registrou 
nenhum município considerado satisfató-
rio. De acordo com relatos das atividades 

do PMAQ-AB em 2012, Roraima exibe uni-
dades de saúde em condições adequadas 
para atender à sua população, entretanto, 
em muitos municípios, as condições, no que 
se refere à estrutura e à operacionalização 
das ações de saúde, não atingem o padrão 
mínimo de qualidade. O cenário encontrado 
revela os conflitos existentes entre a gestão 
e a execução das ações em saúde (LOUZADA; 

RAMOS, 2013).
Ressalta-se que a análise de desempenho 

a partir da metodologia aqui apresentada 
considera o desempenho relativo entre mu-
nicípios de mesmo porte. Desse modo, os 
municípios classificados como satisfatórios 
apresentam um bom desempenho na AB 
quando comparados com os demais muni-
cípios de seu porte, porém, não necessaria-
mente apresentam um bom Provimento da 
Atenção Básica, já que os parâmetros dos 
indicadores não são normativos. É difícil 
estabelecer parâmetros nacionais para todos 
os indicadores que se apliquem a todos os 
municípios. Por esta metodologia, conside-
ra-se como melhor desempenho no indica-
dor o melhor valor que alguém conseguiu 
atingir no conjunto de municípios avaliados 
(dentro de cada porte). Esta análise traz uma 
perspectiva de estabelecer metas factíveis 
para os municípios avaliados, que devem 
utilizar os resultados dessa avaliação para o 
direcionamento de suas ações na AB.

Considerações finais

Embora sigam as mesmas diretrizes e legisla-
ções para estruturação da AB, as ações que a 
gestão municipal prioriza são diferentes em 
cada município, constituindo diferentes formas 
de organização que por sua vez produzem di-
ferentes resultados na saúde da população. De 
qualquer forma, espera-se que a AB garanta 
o Provimento à saúde da população em todos 
os ciclos de vida (criança, adolescente, adulto 
e idoso), reduzindo o risco de doenças e de 
outros agravos. Em Santa Catarina, a avaliação 
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do desempenho dos municípios a partir desta 
metodologia tem sido valorizada pela gestão 
estadual, que premia aqueles com melhores 
desempenhos. Observa-se que aqueles com 
piores desempenhos têm buscado melhorias 
na estruturação da AB, fazendo com que a ava-
liação cumpra seu papel indutor de mudanças 
e subsidiário à tomada de decisão, nesse caso 
no âmbito municipal. O fato de estarem sendo 
avaliados a partir de parâmetros factíveis e não 
normativos, sendo comparados com municí-
pios de mesmo porte, com condições de gestão 
mais semelhantes, parece estimulá-los a alcan-
çar melhores desempenhos.

Na impossibilidade de publicar neste 
trabalho o desempenho de cada município, 
optou-se por agregar os dados por estados e 
regiões, embora o banco de dados tenha sido 
estruturado de forma a emitir juízo de valor 
para cada município do Brasil.

Os resultados evidenciam as discrepân-
cias entre as regiões do País, reforçando a 
influência que fatores de desenvolvimento 
econômico e social exercem sobre a estru-
turação do sistema de saúde e apontando a 
necessidade de reestruturação desse nível de 
atenção, principalmente nos municípios das 
regiões com piores desempenhos. s
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RESUMO Este artigo teve como objetivo analisar o processo de institucionalização da 
Vigilância em Saúde em Campinas (SP), a partir do referencial teórico e metodológico da 
Análise Institucional, na vertente sócio-histórica. Foram realizadas entrevistas com sujeitos 
escolhidos por sua relevância em relação ao tema, articuladas a documentos que resgataram o 
contexto das políticas e modelos de saúde.  Concluiu-se que apesar do importante significado 
da Vigilância em Saúde em Campinas, pouco se conhecia a respeito da sua trajetória, e anali-
sar este tema na perspectiva dos sujeitos possibilitou resgatar processos ainda desconhecidos 
a respeito da Vigilância em Campinas.

PALAVRAS-CHAVE Saúde pública; Vigilância em saúde pública; Vigilância sanitária; 
Vigilância epidemiológica.

ABSTRACT This article aims to analyze the process of institutionalization of the Health 
Surveillance in Campinas (SP), taking into consideration the theoretical and methodological 
reference of Institutional Analysis in the socio-historical dimension. Interviews with subjects 
chosen by their relevance in relation to the theme were carried out and articulated to documents 
which rescued the context of politics and health models. It is concluded that, despite the sig-
nificant importance of Health Surveillance in Campinas, little was known about its journey, 
and analyzing that theme through the perspective of the subjects, made it possible to rescue yet 
unknown processes about Health Surveillance in Campinas.

KEYWORDS Public health; Public health surveillance; Health surveillance; Epidemiological 
surveillance.
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Introdução

A preocupação com as epidemias e seu 
impacto sobre as sociedades é antiga, e a 
ideia do contágio remete a práticas, como 
isolamento de doentes (ROSEN, 1994; SCLIAR, 

2002) e a quarentena de indivíduos, merca-
dorias e navios. Este contexto de controle 
dos indivíduos para contenção das doenças 
e do impacto no coletivo contribuiu para a 
construção da chamada ‘vigilância’, cujo 
termo e etimologia remetem à ideia de 
‘vigiar’ – do latim vigilare. Corroborando 
os autores, Waldman (1991) reforça que o 
termo ‘vigilância’ está vinculado aos con-
ceitos de isolamento e quarentena que 
surgem no final da Idade Média, consoli-
dando-se nos séculos XVII e XVIII junta-
mente com o processo de urbanização.

Segundo Foucault (1982), no século XVIII, 
houve três experiências iniciadas na Europa 
que constituíram os elementos centrais das 
atuais práticas da ‘vigilância’: a medicina 
social na Inglaterra; a medicina urbana na 
França e a medicina de estado na Alemanha.

No Brasil, esse processo foi marcado 
por uma ideologia de proteção à saúde 
pública, utilizando ferramentas verticais 
de um modelo campanhista e pouco par-
ticipativo, medidas de controle de portos 
nos séculos XVII e XVIII e ao desafio as-
sumido por destacados sanitaristas, como 
Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Emílio 
Ribas e Adolfo Lutz, que enfrentaram 
as epidemias, como febre amarela, tifo, 
varíola, entre outras (WALDMAN, 2012).

A Constituição Federal de 1988, em um 
movimento instituinte de concretizar o 
direito social à saúde dos cidadãos como 
dever do Estado, instituiu o Sistema Único 
de Saúde (SUS), formado por uma rede re-
gionalizada, hierarquizada e descentrali-
zada, com direção única em cada esfera de 
governo e participação popular.

Essa proposta de descentralização e de 
uma abordagem integral nas ações e serviços 
de saúde encontrou sujeitos implicados no 

desejo de mudança, bem como outros resis-
tentes, o que demonstra que “toda instituição 
vive um processo contínuo de transforma-
ção, através de oposições dialéticas” (ABRAHÃO, 

2013, P. 317).  Hess e Authier (1994) reforçam que 
quando o instituinte nega o instituído no 
sentido contrário à ideia de renovação/ino-
vação, o instituinte pode ser conservador em 
relação ao instituído.

Apesar das diretrizes do SUS, houve um 
descompasso da vigilância em relação ao 
sistema de saúde como um todo (COSTA, 2003), 
uma vez que seus serviços e ações permane-
ceram centralizados até o século XX. Essa 
fragmentação e dicotomia também podem 
ser verificadas no âmbito da organização 
interna das estruturas administrativas das 
diferentes unidades federativas brasileiras. 

Para Henriques (2009), dois tipos de dis-
cussão estiveram sempre presentes nesse 
processo: a delimitação das competências da 
vigilância no SUS – integração horizontal e 
como se deu a distribuição de tarefas entre 
as esferas federadas – integração longitu-
dinal. Além disso, concorda-se com Costa 
(2003) quando afirma que o modelo institu-
cional da vigilância desenvolvido no País foi 
pouco permeável aos movimentos sociais 
e manteve-se isolado das demais ações de 
saúde e de ações de outros âmbitos setoriais.

Associado a isso, a vigilância teve proces-
sos organizacionais e históricos diferentes 
entre seus núcleos específicos – Vigilância 
Epidemiológica (VE), Vigilância Sanitária 
(VS), Vigilância Ambiental (VA) e Vigilância da 
Saúde do Trabalhador (VST), e a institucionali-
zação dos processos de trabalho foi construída 
com tecnologias, objetos e agentes específicos. 

A despeito desses processos organizacio-
nais e históricos distintos, a

Vigilância em Saúde passou a constituir-se em 
ação de cidadania, fundamentada na união das 
vigilâncias sanitária, epidemiológica, e posterior-
mente na Vigilância da Saúde do Trabalhador, 
com base no enfoque de risco e na epidemiologia 
social (BALISTA; SANTIAGO; CORREA FILHO, 2011, P. 760). 
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Segundo a autora, essa mudança vem 
acompanhada da “modificação do modo de 
fazer vigilância, procurando a integralida-
de das ações”.

Neste trabalho, optou-se por utilizar o 
referencial teórico da Análise Institucional 
(AI) em sua vertente sócio-histórica de-
senvolvida por Savoye (1988, 2003, 2007), por 
entender a potência desse referencial para 
a abordagem da relação entre Estado e so-
ciedade, bem como sua contribuição para 
uma análise do momento fundador da ins-
tituição vigilância. Segundo Savoye (2003, P. 

134), a AI sócio-histórica “significa colocar 
em perspectiva histórica uma realidade es-
tudada em sua atualidade”.

Sól (2011, 2013) utilizou-se dessa vertente 
ao analisar três programas de residência 
em Medicina Geral Comunitária: dois em 
Porto Alegre (RS) e um em Mariana (MG), 
contribuindo assim para uma reflexão 
acerca das gêneses teórica e social desses 
projetos, as quais, de acordo com Savoye 
(2003, P. 2), constituem uma conjugação “de 
fatores de natureza política, social e ins-
titucional que presidem à emergência da 
nova práxis cognitiva”.

A partir dessa mesma conjugação, este 
artigo busca analisar as gêneses teórica, 
histórica e social da Vigilância em Saúde, 
em alguns de seus núcleos específicos – 
Vigilância Epidemiológica e Vigilância 
Sanitária – no contexto internacional e bra-
sileiro, dialogando com a experiência do mu-
nicípio de Campinas (SP), e a gênese teórica 
que fundamentou os processos de reorgani-
zação dos sistemas de vigilância.

O atual contexto de mudanças sócio/his-
tórico/econômicas mundiais tem exigido, 
entre outras coisas, a proteção à saúde dos 
sujeitos, por isso a relevância do tema pro-
posto neste artigo.

No Brasil, a Vigilância em Saúde tem sido 
objeto de medidas político-institucionais 
do setor saúde nos níveis federal, estadual e 
municipal. Ao mesmo tempo, o tema da vigi-
lância vem despertando interesse de vários 

autores, dentre os quais, destacam-se: Costa 
(2003), Aith e Dallari (2009), Henriques (2009) 
e Lucchese (2001), os quais têm se debruçado 
sobre esse objeto e o analisado a partir de di-
ferentes vinculações teórico-metodológicas.

Este artigo é parte da tese de doutorado 
da primeira autora, cujo projeto foi apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, em 2 de abril de 2013, registrado 
sob o número CAAE 14109413.6.0000.5481. 

Seu principal objetivo é o de analisar o 
processo de institucionalização da Vigilância 
em Saúde em Campinas, enfocando as estra-
tégias de centralização e descentralização, 
identificando a percepção dos sujeitos en-
volvidos sobre o processo.   

Percurso teórico-
metodológico

A análise deste texto fundamenta-se no 
referencial teórico da AI que teve origem 
na França, na década de 1960, foi difundi-
da no Brasil a partir de 1970 e que “nasceu 
da articulação entre intervenção e pes-
quisa, entre teoria e prática”, tendo como 
objetivo “compreender uma determinada 
realidade social e organizacional, a partir 
dos discursos e práticas dos seus sujeitos” 
(L’ABBATE, 2012, P. 198). 

A autora sinaliza que a AI se utiliza de um 
método constituído de um conjunto articula-
do de conceitos, tendo como base um concei-
to dialético de instituição desenvolvido por 
Lourau a partir da lógica hegeliana e apoiado 
em Castoriadis. Para Lourau (1975, P. 9), toda 
instituição é o resultado da articulação di-
nâmica entre três momentos: o instituído, 
o instituinte e a institucionalização, e que 
“formas sociais visíveis, porquanto dotadas 
de uma organização jurídica e/ou material 
[...] são chamadas de instituição”.

A Vigilância em Saúde é aqui entendi-
da como uma instituição, pois possui suas 
normas, protocolos, legislação, saberes e 
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práticas instituídas, dinamicamente ques-
tionadas em movimentos instituintes de mu-
danças que se dão em conflito permanente 
com o instituído. Nesse movimento diacrô-
nico, dá-se o processo de institucionalização, 
que implica em “duração, temporalidade e 
historicidade” (SAVOYE, 2007, P. 181).

O confronto permanente entre o insti-
tuído (o que se procura manter) e o insti-
tuinte (forças de subversão e de mudança) 
na vigilância resulta em seu processo de 
institucionalização com características 
contraditórias, muitas vezes capturados por 
aquilo que é hegemônico e está instituído 
(LOURAU, 1995; KAES, 1991).

Além disso, o referencial teórico da AI, 
por seu caráter eminentemente qualitativo, 
considera a relação sujeito-objeto como per-
tencente à mesma natureza histórica e social. 
Dessa forma, tomou-se como pressupostos 
que a opção metodológica, as questões e os 
objetivos da investigação são influenciados 
pela posição do pesquisador, ou seja, sua im-
plicação com o objeto de estudo e análise. 

A posição circunstancial ocupada 
pela primeira autora na coordenação da 
Vigilância em Saúde de um Distrito de 
Saúde de Campinas, e sua implicação com 
o tema, motivou o interesse no objeto inves-
tigado, contrapondo-se, ao mesmo tempo, à 
ideia da neutralidade (MINAYO, 2007), advinda 
do positivismo. Nesse sentido, Lourau (2004) 
desenvolveu o conceito de implicação, re-
jeitando a separação rígida entre o sujeito 
que conhece e o objeto a ser conhecido e 
a neutralidade do pesquisador. Segundo o 
autor, os pesquisadores são, o tempo todo, 
movidos pelas suas escolhas afetivas, ide-
ológicas e profissionais, com relação à sua 
prática de pesquisa e/ou de intervenção. 

Passos e Barros (2000, P. 73) afirmam que

a implicação não é uma questão de vontade 
[...] inclui uma análise do sistema de luga-
res, o assinalamento do lugar que ocupa que 
busca ocupar, e do que lhe é designado ocu-
par, com os riscos que isto implica

Dessa forma, o lugar ocupado pela 
primeira autora influenciou a análise do 
objeto investigado.

O local da pesquisa foi o município de 
Campinas (SP), que tem se destacado 
devido ao acúmulo de proposições inova-
doras adotadas desde os anos de 1980, as 
quais têm marcado fortemente a política 
de saúde adotada. Esse protagonismo na 
elaboração de políticas de saúde tem sido 
tema de vários estudos de autores, como 
Balista, Santiago e Correa Filho (2011), 
Vilela (2005), entre outros. Apesar disso, há 
pouca produção acerca do processo de ins-
titucionalização da Vigilância em Saúde no 
município de Campinas.

No sentido de complementar a visão da 
referida pesquisadora sobre o processo 
histórico-social da Vigilância em Saúde de 
Campinas, foram realizadas 17 entrevistas 
semiestruturadas com gestores e trabalha-
dores que atuaram na vigilância, selecio-
nados a partir das suas trajetórias político/
institucionais, no sentido de contribuir para 
conhecer melhor a ‘institucionalização fun-
dadora’ da Vigilância em Saúde do municí-
pio, assim como esclarecer o processo das 
mudanças que se fizeram necessárias e que 
resultaram na ‘institucionalização perma-
nente’ da instituição vigilância (SAVOYE, 2007).

As entrevistas foram gravadas e trans-
critas com a permissão dos entrevistados 
por meio do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. 

Optou-se, nas entrevistas, por realizar um 
recorte temporal, a partir do final da década 
de 1970, por ter sido este o período de insti-
tucionalização da Vigilância Epidemiológica 
e Vigilância Sanitária no Brasil, além do 
grande investimento na Atenção Básica em 
saúde e implantação do modelo da Medicina 
Comunitária e da ampliação do número 
das unidades de saúde no município de 
Campinas (L’ABBATE, 2009).

Apenas com a intenção de complementar 
a análise, alguns relatos das entrevistas serão 
abordados no item seguinte, integrados ao texto. 
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Resultados e discussões

Processo de institucionalização da 
Vigilância em Saúde no Brasil 

A opção pela organização descentralizada e 
integração dos serviços de saúde esteve pre-
sente nas proposições das Ações Integradas 
de Saúde (AIS) (1983-1987), no Sistema 
Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds) 
(1988-1989), e a partir de 1990, no SUS, insti-
tuído pela Constituição Federal (1988). 

O descompasso da vigilância em relação 
às proposições políticas nacionais pode ser 
relacionado, na perspectiva da AI, ao mo-
vimento dialético entre o instituído e o ins-
tituinte, colocando em dúvida a fundação 
do instituído, negando-o e/ou buscando 
sua manutenção. Isso pode ser constatado 
quando se observa que as ações de vigilância 
foram descentralizadas e distribuídas entre 
a esfera federal e estadual, sem considerar as 
competências dos municípios.

Segundo Waldman (1991), a designação 
de Vigilância Epidemiológica (VE) foi con-
sagrada internacionalmente, na década 
de 1970, com a criação da Unidade de 
Vigilância Epidemiológica da Divisão de 
Doenças Transmissíveis da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que incentivou 
os países em desenvolvimento a criarem 
seus sistemas de vigilância epidemiológi-
ca, tendo como objetivo, principalmente, 
a redução da morbimortalidade. No Brasil, 
sua criação se deu a partir do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), instituindo 
normas relativas à notificação compulsó-
ria de doenças e definindo as linhas gerais 
desse subsistema da Vigilância em Saúde.

A Vigilância Sanitária (VS), enquanto 
denominação consagrada, foi introduzida 
no Brasil em meados da década de 1970, 
em resposta à ordem econômica / política / 
institucional / social e técnico-científica do 
País, não apresentando, no entanto, uma es-
truturação sistêmica (LUCCHESE, 2001).  A década 

de 1980 foi marcada pela necessidade de or-
ganizar as ações de Vigilância Sanitária por 
meio de um sistema nacional – Secretaria 
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) do 
Ministério da Saúde (MS), que incorporou o 
antigo Serviço de Fiscalização da Medicina e 
Farmácia e o Laboratório Central de Controle 
de Drogas, Medicamentos e Alimentos.

Segundo Lucchese (2001), na década de 
1990, em meio à influência de ideias libe-
ralizantes, a SNVS perde a designação ‘na-
cional’ e passa a ser chamada de Secretaria 
de Vigilância Sanitária/MS. No final dessa 
mesma década, em meio a um contexto 
de suspeitas de corrupção e escândalos 
ocorridos em 1996, 1997 e 1998 na área de 
medicamentos, há uma reformulação or-
ganizacional instituindo uma agência re-
guladora nacional, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), para coorde-
nar o recém-criado Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária (SNVS) e promover a 
proteção da saúde da população por inter-
médio do controle sanitário da produção e 
da comercialização de produtos e serviços 
submetidos à VS, bem como o controle dos 
portos, aeroportos e fronteiras. 

Esses processos institucionais e organiza-
cionais dentro do MS e da Anvisa estabelece-
ram certa dicotomia entre a VS e a VE como 
se fossem ‘duas vigilâncias’ (COSTA, 2003), posto 
que fossem localizadas em espaços institu-
cionais distintos, com legislações específi-
cas, bem como ferramentas e dispositivos, o 
que dificultava o trabalho em rede.

Apesar de as diretrizes do SUS apontarem 
para uma concepção ampliada de Vigilância 
em Saúde, a lógica jurídica e a fragmentação 
entre os núcleos – Vigilância Epidemiológica, 
Sanitária, Saúde do Trabalhador e Ambiental 
– impactaram na organização dos serviços 
de Vigilância em Saúde, que passaram a 
operar por campos de especialidade especí-
ficos, mantendo as reproduções do modelo 
fragmentado (VILELA, 2005).

Aith e Dallari (2009) reconhecem muitos 
avanços na estruturação dos serviços de 
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Vigilância em Saúde no País, bem como a 
necessidade de muitos ajustes a serem feitos, 
entre eles, a necessidade de unificar os diver-
sos sistemas de vigilância, capazes de reunir 
as informações necessárias para a identifica-
ção de riscos em saúde.

Um dos desafios para a Vigilância em 
Saúde nos dias atuais é o reconhecimen-
to da tendência mundial de um processo 
de transição demográfica, epidemiológica 
e nutricional desde a década de 1960, que, 
segundo Malta e Silva Júnior (2013), resultou 
em uma nova epidemia mundial: o aumento 
da prevalência de Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT).

Processo de institucionalização do 
Sistema Municipal de Vigilância em 
Saúde de Campinas (SP)

Observando o contexto no qual a Vigilância 
em Saúde foi instituída no Brasil, o município 
de Campinas protagonizou movimentos re-
lacionados à municipalização e descentrali-
zação das ações de Vigilância em Saúde, cuja 
prática foi consolidada e teve início antes da 
implantação do SUS e da Lei 8.080/90.

Enquanto no contexto nacional, no final 
da década de 1970, a organização do modelo 
de saúde no País caracterizava-se por apre-
sentar tendência fortemente centralizado-
ra, Campinas institucionalizava um modelo 
fundamentado na Medicina Comunitária e 
na participação popular, tendo como ponto 
de partida a proposição de uma organização 
descentralizada, ampliando o número das 
unidades de saúde, que era composto por 16 
‘postos de saúde’ em regiões periféricas da 
cidade (L’ABBATE, 2009). 

A partir de 1989, houve a municipalização 
dos Centros de Saúde do estado, e os antigos 
‘postos de saúde’ do município ampliaram 
a complexidade das ações em saúde desen-
volvidas com a descentralização da VE para 
a rede de serviços de saúde em Campinas, 
responsabilizando-os pela realização de um 
conjunto de atividades, como a notificação 

e investigação de casos, surtos e agravos 
inusitados, passando a ser denominados de 
Centros de Saúde. Até então, a vacinação, os 
tratamentos de tuberculose e de hanseníase, 
entre outras ações, eram realizadas somente 
nos Centros de Saúde do estado.

Segundo Vilela (2005, P. 37), 

as ações de vigilância foram hierarquizadas 
em um sistema municipal de vigilância em 
saúde, com responsabilidades definidas para 
os níveis centrais, regionais e locais.

Enquanto em nível federal a atual 
Constituição Federal em 1988 instituiu o SUS 
e suas diretrizes, um grupo interinstitucional 
ligado à então Comissão Interinstitucional 
Municipal de Saúde (Cims) protagonizou um 
movimento instituinte que culminou com a 
criação do Grupo Municipal de Vigilância 
Epidemiológica (GMVE) em 1988, com re-
cursos das Secretarias Estadual e Municipal 
de Saúde, passando a funcionar juntamente 
com a sede regional estadual do então Suds e 
contando com um médico, um enfermeiro e 
dois visitadores sanitários (ABRAHÃO, 2014).

À época, a Secretaria Municipal de Saúde 
de Campinas possuía uma área denomina-
da Divisão de Controle de Meio Ambiente 
(DCMA), que era composta pelo Serviço 
Médico-Veterinário e de Controle de Zoonoses, 
Serviço de Fiscalização Sanitária e Serviço de 
Fiscalização da Alimentação Pública. Segundo 
Abrahão (2014), esses serviços operavam com 
pouca integração interna e nenhuma articula-
ção com a rede de serviços de saúde. Em 1989, 
a Secretaria de Saúde de Campinas assumiu 
o desafio de integrar a Divisão de Controle 
de Meio Ambiente ao Grupo Municipal de 
Vigilância Epidemiológica.

Toda instituição vive um processo con-
tínuo de transformação por meio de forças 
dialéticas, e apesar do acúmulo existente 
em Campinas por intermédio dos Serviços 
Médico-Veterinário e de Controle de 
Zoonoses, de Fiscalização Sanitária e de 
Fiscalização da Alimentação Pública, a 
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municipalização da VS de bens e serviços 
de interesse à saúde, como produtos de 
beleza, limpeza, saneantes, médico-cirúr-
gicos, entre outros, foi realizada em meio a 
contínuas contradições.

Segundo os entrevistados, foi uma des-
centralização solitária, sem infraestrutura, 
sem preparo técnico (capacitação) dos tra-
balhadores e com uma equipe reduzida para 
as ações a serem desenvolvidas. Os entre-
vistados referiram que não havia integração 
interna, o que reforçava a dicotomia entre 
as áreas de fiscalização. Outro limite citado 
pelos entrevistados foi de uma maior valori-
zação da VE em detrimento de outras áreas 
da vigilância, devido à proximidade que esta 
tinha com a rede de serviços de saúde.

Em 1993, em um contexto de troca de 
governo municipal, uma diretriz municipal 
de descentralização político-administrativa e 
da horizontalização das estruturas gerenciais 
traz um movimento instituinte importante 
para o conceito Vigilância em Saúde. Foi um 
período de priorização de projetos interseto-
riais em que a estratégia utilizada foi a criação 
de quatro Secretarias de Ação Regionais (SAR) 
– Norte, Sul, Leste e Oeste –, que tinham a 
responsabilidade de gerenciamento, planeja-
mento e execução dos serviços possíveis de 
serem descentralizados.

Segundo os entrevistados, apesar de esse 
ter sido um momento de mudança rápida 
e pouco participativa, e ‘cheia de atropela-
mentos’, causando receios, foi reconhecido 
como um momento de concreta ‘vivência’ 
da Vigilância em Saúde, em seu conceito am-
pliado, transcendendo o campo da saúde e 
expandindo para outros setores e órgãos go-
vernamentais ou não. Pode-se observar nos 
relatos de algumas entrevistas que, apesar 
das contradições e reações quanto às mu-
danças, no espaço instituído debateram-se 
propostas instituintes, as quais sobrevivem 
em toda instituição mediante o desejo trans-
formador dos seus sujeitos.

A partir dessa organização e responsabiliza-
ção territorial, foram realizados importantes 

enfrentamentos de grandes epidemias, como 
da meningite e do sarampo (1996), da dengue 
(1998) e, posteriormente, da febre amarela 
(2000). Os Centros de Saúde, por intermédio 
de suas respectivas áreas de abrangência, 
tornaram-se responsáveis por notificações e 
investigações de surtos e agravos inusitados, 
incluindo as medidas de controle.

Em 1994, houve a implantação descen-
tralizada do Sistema Nacional de Agravos 
Notificáveis (Sinan) nos serviços de 
Vigilância em Saúde (Visa), e foram criadas 
cinco Vigilâncias Distritais – Leste, Sul, 
Norte, Noroeste e Sudoeste – para servir 
como apoio técnico às equipes de saúde e 
fazer a gestão do sistema de vigilância das 
unidades de seu território de abrangência.

Segundo Abrahão (2014), a área de saúde 
do trabalhador foi constituída no municí-
pio desde 1988, quando houve a proposta do 
Programa de Saúde do Trabalhador (PST) 
por iniciativa de sindicatos, da universida-
de (Unicamp) e do governo municipal. Em 
2001, foram descentralizadas as ações de 
Saúde do Trabalhador (BALISTA, ET AL., 2011) para 
as cinco Visas Distritais, ações que estavam 
centralizadas no Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (Cerest).

Em 2001, com a mudança de governo mu-
nicipal, surge uma nova proposta de reorga-
nização do modelo de atenção à saúde em 
Campinas, a partir da reformulação da rede 
básica enquanto espaço de reorientação do 
novo modelo, tendo como objetivo melhorar 
o vínculo, garantindo o acesso e a atenção 
prestada aos usuários do SUS. Foi uma época 
avaliada pelos entrevistados como intensa 
e rica nas proposições, ao mesmo tempo 
que havia pouca participação nas decisões, 
apesar de muitos espaços coletivos.

Foi um momento no qual foram implan-
tados vários arranjos institucionais, entre 
eles o Núcleo de Saúde Coletiva (VILELA, 2005) 
e o matriciamento das equipes de referência 
(OLIVEIRA, 2008; CAMPOS, 1999), trazendo o que Hess 
e Authier (1994) chamaram de questionamen-
to das verdades que fundaram o instituído. 
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Foram realizados seminários e oficinas, ar-
ticulados ao novo modelo Paidéia (CAMPOS, 

2003) e seus arranjos institucionais, questio-
nando as práticas utilizadas pela Vigilância 
em Saúde do município de Campinas, des-
crevendo-as como autoritárias e assinalando 
a dificuldade na integração e articulação das 
Vigilâncias Distritais aos Distritos de Saúde 
e ao nível central.

Nos dias atuais, passados mais de 20 
anos de descentralização da Vigilância 
em Saúde de Campinas, muitas mudanças 
ocorreram na cidade, que se constituiu 
em um polo metropolitano, com grande 
circulação de pessoas e produtos, intensa 
atividade comercial e industrial, abrigando 
uma grande rede hoteleira, um aeroporto 
internacional, universidades, entre outros. 
A mudança do perfil da saúde/doença da 
população também gerou demandas e o 
aumento na complexidade das ações em 
saúde dos serviços de saúde.

Na IX Conferência Municipal de Saúde 
(2011), foram debatidas as questões acima 
apresentadas, considerando a complexi-
dade do sistema de saúde de Campinas, e 
a necessidade de resposta às novas neces-
sidades apontadas pela sociedade fizeram 
surgir novos movimentos dentro do Sistema 
Municipal de Vigilância em Saúde.

Os debates que se seguiram em 
2012/2013 tiveram como objetivo revisar 
o processo de descentralização da 
Vigilância em Saúde, considerando a ne-
cessidade de trabalhar na lógica de res-
ponsabilidades compartilhadas, ou seja, as 
Vigilâncias Distritais – hoje denominadas 
de Vigilâncias Regionais –, assumindo um 
conjunto maior de ações de investigação 
e controle de doenças transmissíveis em 
erradicação, aquelas com baixos coefi-
cientes de incidência (doença meningo-
cócica) e aquelas que ocorrem de maneira 
espacialmente agregadas (febre maculosa, 
leishmanioses e leptospiroses). Segundo 
os entrevistados, essas ações exigem uma 
experiência que os serviços de saúde não 

desenvolveram devido à esporadicidade na 
qual acontecem em seu cotidiano.   

Os desafios atuais da Vigilância em 
Saúde de Campinas e do Brasil

Como no contexto nacional, a Vigilância em 
Saúde de Campinas também possui o desafio 
de articular suas ações em rede, apesar de 
serem inegáveis os movimentos instituintes 
existentes, a partir de sujeitos implicados na 
superação das adversidades. 

Os diferentes processos sócio-histórico-
-políticos nos quais se deu a instituciona-
lização do Sistema de Vigilância em Saúde 
de Campinas contribuíram, no entanto, para 
ações que pouco se articulam internamente 
entre os seus núcleos específicos – Vigilância 
Sanitária, Vigilância Epidemiológica, 
Vigilância Ambiental e Vigilância em Saúde 
do Trabalhador – o que Henriques (2009) 
chamou de ‘integração horizontal’.

Dentro do desafio da articulação da 
Vigilância em Saúde em um trabalho em rede, 
são emergentes novos processos de trabalho 
e um novo olhar para o território, coabitando 
com uma tensão dialética com o instituído, 
muitas vezes argumentando formas diferentes 
de fazer, mas que traduzem o mesmo regime 
de construção. É importante ressaltar que um 
novo olhar sobre o território pressupõe uma 
nova postura, novos processos de trabalho e 
de gestão enquanto instituição: é o fazer com-
partilhado e ‘junto com’, e não somente um 
“verniz diferente” (ABRAHÃO, 2013, P. 320).

A aproximação da vigilância aos outros 
serviços de saúde no território pressupõe 

novas possibilidades de trocas de saber entre 
os profissionais de saúde em diversos níveis de 
atenção, favorecendo, também, maior articula-
ção e qualificação da rede de serviços que com-
põe o sistema de saúde. (OLIVEIRA, 2008, P. 273). 

Outro desafio a ser enfrentando é o resgate 
do significado das ferramentas utilizadas 
para gerar informação na vigilância – como o 
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Sinan, o Sistema de Informação do Programa 
Nacional de Imunização (SIPNI), o Sistema 
de controle de pacientes com tuberculose 
(TB-Web), entre outros.  

As fichas de investigação epidemiológica 
têm se transformado em instrumentos me-
ramente burocráticos, preenchidas muitas 
vezes de forma inadequada pelas equipes de 
saúde, e uma possível explicação para o fato 
pode ser a falta de retorno das informações 
em tempo ágil para as intervenções. 

Além disso, os clássicos (e importantes) 
bancos de dados estão baseados em doenças 
e exigem que haja uma articulação do sujeito 
dentro de uma linha de cuidado, e não a partir 
de rótulos, como ‘caso de tuberculose’, ‘atraso 
vacinal’, ‘paciente com dengue’, entre outros.    

A partir desse novo olhar, seriam considera-
dos os limites que levam os serviços de saúde a 
ter dificuldades em dar o retorno ágil esperado 
pela vigilância, no tempo hábil de alimentação 
dos sistemas de informação em saúde. Seria 
o “aprender fazendo e produzir aprendendo, 
modificando seu próprio modo de estar no 
mundo e no trabalho” (OLIVEIRA, 2008, P. 274).

Os limites são os clássicos tempos que a 
vigilância tem para alimentar os Sistemas de 
Informação em Saúde, e que muitas vezes não 
é o tempo da vida dos usuários e das equipes. 
Entra-se então em conflitos, como, por 
exemplo, os atrasos em alimentar os bancos 
que são cobrados pelos entes federados e que 
devem ser enfrentados na perspectiva de uma 
nova concepção de fazer vigilância: vigilância 
do que, para o que e para quem. Se isso não for 
enfrentando, corre-se o risco de se manterem 
as práticas verticais e autoritárias, utilizadas 
pela saúde pública e pela vigilância. 

Conclusões

Esta análise demonstra que, passados mais 
de 20 anos de criação do SUS, há vários 
desafios a serem enfrentados, entre eles, a 
recomposição da integralidade do objeto da 
Vigilância, o fortalecimento político dessa 
instância no cenário do MS e o estabeleci-
mento de uma gestão participativa. 

As reflexões trazidas neste estudo 
podem contribuir, de forma significativa, 
para a revisão das práticas e ferramentas 
utilizadas pela Vigilância em Saúde, de 
maneira a enfrentar novos desafios exis-
tentes na atual complexidade da sociedade 
e dos serviços de saúde.

Este reconhecimento remete a buscar não 
somente novas formas de fazer, como também 
um novo conceito de vigilância, tendo como 
pressupostos as responsabilidades comparti-
lhadas, respeitando a autonomia dos sujeitos 
e o território por eles ocupado. 

Esta revisão do modelo de vigilância pre-
coniza um trabalho em rede e o investimen-
to nos profissionais inseridos no interior da 
Instituição Vigilância, para que desenvolvam 
um olhar não focado somente em ‘doenças 
que alimentam bancos de dados’, e sim em 
pessoas com sofrimentos e submetidas a si-
tuações adversas com adoecimento que deve 
ser monitorado pela vigilância ‘junto com’ os 
serviços de saúde. 

A despeito das dificuldades enfrentadas 
nos processos de descentralização, a experi-
ência vivenciada em Campinas demonstrou 
avanços na aproximação da Vigilância em 
Saúde com os outros serviços de saúde e à 
realidade dos usuários. s
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RESUMO O estudo objetiva analisar dados de Internações por Condições Sensíveis à Atenção 
Primária nas regiões brasileiras em 2014 por meio de estudo ecológico quantitativo, utilizan-
do dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares nas cidades com mais de 100 
mil habitantes. Registraram-se 1.116.917 internações com taxas por 10 mil habitantes variando 
entre 89,81 (Sudeste) e 121,99 (Sul), com destaque para pneumonias, doenças cerebrovascu-
lares e insuficiência cardíaca. Apesar dos valores aproximados entre as regiões, Norte e Sul 
apresentaram grupos com valores expressivos, representando critério direcionador de pro-
gramas e ações diferenciadas para cada região do País.

PALAVRAS-CHAVE Atenção Primária à Saúde; Hospitalização; Indicadores de qualidade em 
assistência à saúde.

ABSTRACT The study aims to analyze the data of Hospitalization for Primary Care Sensitive 
Conditions in the Brazilian regions in 2014 through quantitative ecological study, using secondary 
data from the Hospital Information System in cities with over 100,000 inhabitants. There is a 
register of 1.116.917 admissions with rates per 10.000 inhabitants ranging from 89.81 (Southeast) 
and 121.99 (South), especially pneumonia, cerebrovascular disease, and heart failure. Despite 
approximate values between regions, North and South groups presented significant values, re-
presenting guiding criteria of differentiated programs and actions for each region.

KEYWORDS Primary Health Care; Hospitalization; Quality indicators, health care.
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Introdução

O presente artigo objetiva a descri-
ção e análise dos dados de registros por 
Internações por Condições Sensíveis à 
Atenção Primária (ICSAP) nas cinco regiões 
brasileiras durante o ano de 2014.

As necessidades de saúde da população 
brasileira, ao longo das quase três décadas 
de criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
vêm exigindo remodelamentos contínu-
os, porém é possível reconhecer que esse 
sistema apresentou melhorias desde os mo-
vimentos sociais que exigiram sua criação no 
bojo da Reforma Sanitária. 

Muitos desafios e enfrentamentos per-
sistem para a consolidação de um sistema 
de saúde que atenda às demandas popula-
cionais de maneira efetiva e ágil. Na atu-
alidade, a atenção e os esforços em ações 
e programas estão direcionados para a so-
lidificação da Atenção Básica (AB), posto 
que se trata da principal porta de entrada 
do SUS com fins de acolhimento, escuta 
e resolução, em tese, da maior parte das 
necessidades de saúde da população com 
fins de garantir a integralidade na atenção 
à saúde (BRASIL, 2011; FIGUEIREDO, 2012).

 A AB é definida pela Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB) como 

um conjunto de ações de saúde no âmbito in-
dividual e coletivo que abrangem a promoção 
e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manu-
tenção da saúde. (BRASIL, 2012, P. 19)

prestando assistência contínua e inte-
gral a uma população definida de maneira 
organizada e interligada com os demais 
níveis de atenção (MENDES, 2009). Esse con-
ceito fortalece os sistemas locais de saúde 
e consolida os princípios e diretrizes do 
SUS.

Nesse contexto, a AB, por meio de 
ações e programas de sua competência, 
deveria prevenir/tratar algumas patologias 

advindas de sua comunidade adscrita, de-
nominadas Condições Sensíveis à Atenção 
Básica (ICSAB) ou Atenção Primária 
(ICSAP). Esse termo é uma tradução livre 
para o indicador de atividades hospitala-
res Ambulatory Care Sensitive Conditions, 
trabalhado por Billings et al. na década de 
1990, nos Estados Unidos, como medida 
de efetividade da atenção primária que foi 
adaptado para as condições brasileiras e 
regulamentado pelo Ministério da Saúde 
por meio da Portaria nº 221, de 17 de abril 
de 2008 (BRASIL, 2008; ALFRADIQUE ET AL., 2009). 

Constata-se que, quando ocorrem lacunas 
e/ou falhas nesse nível de atenção à saúde, 
a população busca diretamente os demais 
níveis, ocasionando as ICSAP. Esse indicador 
tem sido amplamente utilizado em países, 
como Espanha, Austrália e Canadá, que 
possuem o seu sistema de saúde alicerçado 
pelos cuidados primários (ELIAS; MAGAJEWSKI, 

2008; CAMPOS; THEME-FILHA, 2012).
Destarte, altos valores de ICSAP podem 

representar fragilidades e/ou baixa resolu-
tividade na porta de entrada do sistema. A 
identificação dos grupos mais prevalentes 
entre as populações permite a reestruturação 
de políticas e programas, bem como a refor-
mulação de ações direcionadas às patologias 
em regiões específicas, pois o território brasi-
leiro apresenta, além de uma vasta extensão, 
grande diversidade cultural, demográfica e 
socioeconômica. Esse fato justifica a necessi-
dade de verificação de contrastes regionais e 
a busca de sua influência nas taxas de ICSAP 
nas cinco regiões do País, o que, entre outras 
vantagens, poderá subsidiar o planejamento e 
a tomada de decisões nessas localidades.

Métodos

Trata-se de um estudo exploratório do tipo 
ecológico de natureza quantitativa, utilizando 
dados de ICSAP de 300 municípios brasileiros 
com população acima de 100 mil habitantes 
segundo estimativa do Censo Demográfico 
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Brasileiro para o ano de 2014 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014).

A construção do presente artigo segue os 
preceitos éticos demandados pelo Conselho 
Nacional de Saúde na Resolução no 466, de 
12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), sendo 
submetido à apreciação do Comitê de Ética e 
Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, da 
Universidade Federal da Paraíba, sob Protocolo 
nº 696/13 e CAAE: 25550013.0.0000.5188.

O material empírico foi constituído a partir de 
dados secundários do Sistema de Informações 
sobre Internações Hospitalares (SIH-SUS), dis-
ponível no endereço eletrônico www2.datasus.
gov.br, coletados por meio do software TabWin 
32, que permite a tabulação dos dados segundo 
os critérios necessários para o estudo.

Os dados foram tabulados por grupo 
de ICSAP para cada um dos 300 municí-
pios selecionados para o estudo, agrupados 
segundo as regiões onde estão localizados e 
analisados descritivamente.

Foi realizada a conversão dos dados 
brutos em taxas para inserir comparabilida-
de entre as regiões brasileiras, padronizando 

os grupos de ICSAP para cada 10 mil habi-
tantes conforme fórmula a seguir:

Resultados e discussão

Todas as cidades brasileiras com 100 mil ou 
mais habitantes elencadas na Estimativa do 
Censo Demográfico IBGE 2014 foram uti-
lizadas para o estudo. As 300 cidades foram 
subdivididas conforme suas respectivas 
regiões e representadas na tabela 1, exibindo 
uma representatividade de 55,80% da popu-
lação brasileira, estando grande parte dessas 
cidades localizadas na região Sudeste (142). 
Essa região detém 43% da população do 
País, sendo, portanto, a mais populosa, além 
de possuir o maior valor de Produto Interno 
Bruto (PIB) (56%) e o segundo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do País 
(PEREIRA; SILVA; LIMA-NETO, 2014). Uma menor quanti-
dade de cidades com 100 mil ou mais habitan-
tes é registrada na região Centro-Oeste (19).  

Tx= 
Dados brutos das ICSAP por grupo e por região
População da região (Estimativa CENSO 2014)

χ10.000

Tabela 1. Dados populacionais das cidades brasileiras com 100 mil ou mais habitantes segundo Estimativa do Censo 
Demográfico IBGE, 2014

População  
Total 

Nº cidades População das 
cidades

%  
População 

Norte 17.220.496 26 8.436.645 48,99%

Nordeste 56.186.190 61 22.947.490 40,84%

Sudeste 85.115.623 142 59.023.075 69,34%

Sul 29.016.114 52 14.098.434 48,59%

Centro-Oeste 15.219.608 19 8.647.488 56,82%

Brasil 202.758.031 300 113.153.132 55,80%

Fonte: IBGE, 2014.

Na tabela 2, visualizam-se as quantida-
des brutas de ICSAP segundo os grupos de 
patologias nas cinco regiões brasileiras e no 

Brasil, bem como a representação percentual 
de cada grupo no total de internações.
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Com relação às quantidades brutas na-
cionais de ICSAP, totalizaram-se, no ano de 
2014, a ocorrência de 1.116.917 internações 
por essas causas, com maior percentual 
representado pelo grupo das pneumonias 
(22,72%), seguida das doenças cerebrovas-
culares (DCV) (9,63%) e insuficiência car-
díaca (IC) (9,32%); e com menores valores, 
anemia (0,30%) e doenças preveníveis por 
imunização (0,52%).

As pneumonias bacterianas ocupam o 
grupo 7 no rol das ICSAP e podem ser: pneu-
mocócica, por haemophilus influenzae, por 
streptococus, bacteriana não esclarecida e 

lobar não esclarecida. O grupo 13, DCV, com-
põe-se por acidentes vasculares isquêmicos 
transitórios, síndrome vascular cerebral, 
infarto cerebral, acidente vascular cerebral 
(AVC) não esclarecido como hemorrágico ou 
isquêmico, oclusão e/ou estenose de artéria 
pré-cerebral e/ou cerebral, outras doenças 
cerebrovasculares e sequela de doenças ce-
rebrovasculares. Já o grupo 12, IC, comporta 
IC e edema agudo de pulmão (BRASIL, 2008). 

Entre os anos de 2008 e 2012, em Brasília, 
os mesmos três grupos citados de patologias 
também apresentaram maior proporção 
entre as ICSAP, porém com as DCV seguida 

Tabela 2. Condensado dos dados brutos dos grupos de ICSAP nas regiões brasileiras e Brasil e representação percentual de 
cada grupo no total das internações do País em 2014

Grupos/Regiões N NE SE S CO BR %

G1 – Preveníveis por Imunização 451 1.644 2.505 725 492 5.817 0,52

G2 – Condições evitáveis 1.249 3.779 6.772 2.008 894 14.702 1,32

G3 – Gastroenterites 16.526 21.392 24.577 7.195 6.681 76.371 6,84

G4 – Anemia 165 966 1.279 658 323 3.391 0,30

G5 – Deficiências nutricionais 1.112 2.647 5.126 1.510 792 11.187 1,00

G6 – Infecções VAS 1.096 1.741 5.748 1.946 1.211 11.742 1,05

G7 – Pneumonias 23.155 47.047 122.829 36.386 24.315 253.732 22,72

G8 – Asma 4.761 12.140 16.761 5.221 3.031 41.914 3,75

G9 – Doenças pulmonares 4.693 12.078 36.439 14.931 5.093 73.234 6,56

G10 – Hipertensão 2.303 5.908 14.795 2.296 1.924 27.226 2,44

G11 – Angina 2.023 10.104 29.610 19.657 6.479 67.873 6,08

G12 – Insuficiência cardíaca 5.759 20.562 52.844 16.314 8.597 104.076 9,32

G13 – Doenças cerebrovasculares 6.225 24.294 52.909 17.012 7.128 107.568 9,63

G14 – Diabetes mellitus 4.906 11.635 23.683 7.249 4.452 51.925 4,65

G15 – Epilepsias 1.180 4.589 15.575 5.364 2.038 28.746 2,57

G16 – Infecções urinárias 8.561 15.258 49.712 16.079 9.550 99.160 8,88

G17 – Infecção pele e subcutâneo 7.215 11.436 28.281 5.763 4.219 56.914 5,10

G18 – Inflamação de órgãos 
pélvicos

1.614 2.657 5.481 1.580 953 12.285 1,10

G19 – Úlcera gastrointestinal 2.750 7.923 22.669 6.769 3.050 43.161 3,86

G20 – Relacionadas ao pré-natal 
e parto

2.446 5.186 12.480 3.319 2.462 25.893 2,32

Total 98.190 222.986 530.075 171.982 93.684 1.116.917 100,00

Fonte: BRASIL, 2014. 
Nota: N – Norte, NE – Nordeste; SE – Sudeste; S – Sul; CO – Centro-Oeste; BR – Brasil.
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da IC e pneumonias bacterianas (SILVA; PINTAS; 

RAMALHO, 2013). As pneumonias apresentaram 
incremento geral em 2006 em relação ao ano 
de 2000 e em relação ao ano de 1999 entre 
menores de 20 anos, apresentando-se, nesse 
último período (1999-2006), como terceira 
maior causa (PROJETO ICSAP, 2012; MOURA ET AL., 2010). 

A IC ocupou o segundo maior percentual 
de ICSAP nas diferentes unidades federati-
vas do Brasil (BOING ET AL., 2012) entre os anos 
de 1998 e 2009 e também no período com 
destaque para a faixa etária de 20 a 59 anos 
(2000-2006), em que ocupou a segunda 
maior representatividade (11%), e entre os 
idosos, que, especificamente no ano de 2000, 
apresentaram a IC congestiva como princi-
pal causa (22,3%) e DCV (12,9%) como ter-
ceira causa mais frequente (PROJETO ICSAP, 2012).

As doenças cardiovasculares apresentam-
-se como as principais causas de morte tanto 
em países desenvolvidos como em desenvol-
vimento. No Brasil, essas patologias, além 
de se destacarem pelos altos custos com 
internações hospitalares e medicamentos, 
também são as principais causas de óbitos, 
apresentando alta prevalência, com compli-
cações associadas às DCV e às doenças isquê-
micas do coração, impactando na morbidade 
das populações, ocasionando internações 
diversas e incidência de mortes precoces 
(VILLELA; GOMES; MELÉNDEZ, 2014). 

Nas últimas décadas, uma série de 
medidas compostas por ações de preven-
ção, tratamento e reabilitação para os 
indivíduos acometidos por doenças car-
diovasculares estão sendo priorizadas em 
algumas políticas e programas implemen-
tados pelo Ministério da Saúde, a exemplo 
da Política Nacional de Promoção da Saúde, 
contemplando o Programa Nacional de 
Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus (Hiperdia) com fins de minimizar 
a morbimortalidade por doenças cardio-
vasculares, que prioriza, entre as diversas 
ações, reduzir o número de internações, 
atendimentos de urgências, gastos com tra-
tamentos e complicações, aposentadorias 

precoces, proporcionando a melhoria da 
qualidade de vida dos portadores (VILLELA; 

GOMES; MELÉNDEZ, 2014).
No entanto, dadas as devidas exceções, 

esses programas não têm se mostrado efetivos 
nas diferentes regiões do País. Em algumas 
unidades é possível perceber que, na prática, 
as ações não têm sido suficientes para alterar 
o processo de adoecimento dos usuários. 
Tomando o Hiperdia como exemplo, iden-
tifica-se sua operacionalização apenas pela 
distribuição de medicamentos, verificação de 
níveis pressóricos e glicêmicos nos indivídu-
os cadastrados quando os recursos permitem 
a realização deles, sem o devido acompanha-
mento e monitoração de possíveis complica-
ções inerentes a essas patologias.

Merece ainda destaque o fato de as 
doenças preveníveis por imunização perfaze-
rem um dos menores percentuais de registros 
de ICSAP, revelando a eficácia do Programa 
Nacional de Imunização (PNI) e a evolução 
do sistema de saúde brasileiro em relação às 
décadas passadas, nas quais a maioria da po-
pulação morria por causas dessa natureza. 
Ressalta-se, também, o papel da equipe de en-
fermagem na responsabilização operacional 
das salas de vacina, garantindo um recurso 
preventivo de alta eficácia para a população 
em uma de suas ações enquanto sujeito da AB 
(FERREIRA; DIAS; MISHIMA, 2012).

Sobre os três maiores valores absolu-
tos de internações apresentados em cada 
região, tem-se: Norte – pneumonias, gas-
troenterites e infecções urinárias; Nordeste 
– pneumonias, DCV e gastroenterites; 
Sudeste – pneumonias, DCV e IC; Sul – 
pneumonias, DCV e IC; e Centro-Oeste – 
pneumonias, infecções urinárias e IC.

As pneumonias lideraram o quantitativo 
absoluto em todas as regiões. A perspectiva 
de a referida patologia atingir tanto crianças 
quanto idosos pode justificar os altos valores 
apresentados, tendo em vista o contingente 
populacional destas faixas etárias. 

Essa prevalência é confirmada em 
estudo realizado em Santa Catarina, no 
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período de 1999 a 2004, no qual, entre as 
patologias, destacaram-se: diabetes melli-
tus (DM), pneumonia em menores de 5 
anos e maiores de 60 anos, diarréia em 
menores de 5 anos, AVC e infarto agudo do 
miocárdio (IAM) (ELIAS ET AL., 2008).

Acrescenta-se, ainda, o fato de que 
ações direcionadas ao tratamento precoce 
dessas patologias sanariam grande número 
de internações nas referidas fases do de-
senvolvimento que representam maior 
fragilidade. A ocorrência em nível nacio-
nal sugere um programa de grande abran-
gência territorial. 

O tratamento precoce também soluciona-
ria as causas de infecção urinária apresenta-
das entre os altos valores nas regiões Norte e 
Centro-Oeste. Essa patologia, na maioria dos 
casos, acomete indivíduos adultos. Porém, 
para um tratamento eficaz, faz-se necessário 
exames que comprovem a patologia e/ou o 
organismo que está causando o processo in-
feccioso; no entanto, tais recursos, por serem 
escassos na AB, obrigam o encaminhamento 
para realização em outros serviços da rede, 
que por sua vez possuem altas demandas, 
gerando morosidade no diagnóstico e a busca 
direta dos usuários aos serviços terciários de 
atenção à saúde.

Seguidas das pneumonias, as regiões 
Sul e Sudeste apresentaram as DCV e a 
IC com valores aproximados entre si, e 
quando somadas, representam valores se-
melhantes ao identificado pelas pneumo-
nias, porém com a diferença de ocorrerem, 
em sua maioria, entre idosos, consequentes 
ao déficit nas atividades preventivas e com 
comprometimento da qualidade de vida. 

A prevalência dessas patologias nessa faixa 
etária é identificada em análise realizada nos 
períodos de 2000 a 2003 e de 2005 a 2007 na 
cidade de Caxias do Sul, em idosos, apontan-
do a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC), IC, DCV e angina pectoris como as 
de maior ocorrência (MURARO ET AL., 2013).

As doenças cardiovasculares, como a IC, 
e as DCV merecem destaque em virtude de 

serem caracterizadas, mundialmente, pelas 
maiores causas de morbimortalidade e inva-
lidez, que além de acometerem um grande 
número de pessoas, também representam 
elevados custos sociais e econômicos. 

Os gastos com medicamentos, inter-
nações e atenção de alta complexidade 
possuem impacto significativo no orça-
mento dos órgãos financiadores da saúde. 
Em 2007, registrou-se 1.157.509 interna-
ções por doenças cardiovasculares no SUS 
(10,22% do total do País) com a IC como 
principal causa. Comparando com os 
custos, em novembro de 2009, foram re-
gistradas 91.970 internações, totalizando 
um custo de R$ 165.461.644,33 segundo 
o Ministério da Saúde (Datasus). Outro 
agravante relacionado às doenças cardio-
vasculares que merece destaque é a doença 
renal terminal que ocasionou a inclusão de 
94.282 indivíduos em programa de diálise 
no SUS e respondeu por 9.486 óbitos em 
2007 (BOCCHI ET AL., 2012; PEREIRA ET AL., 2013).

Nas regiões Norte e Nordeste, as gastro-
enterites estiveram entre os três grupos 
de ICSAP com maiores valores, refletin-
do as condições socioeconômicas dessas 
regiões que ainda sofrem com altas taxas 
de analfabetismo funcional e precária in-
fraestrutura instalada em algumas locali-
dades, resultando em baixo conhecimento, 
condições de higiene precárias atrelado à 
baixa cobertura de esgotamento sanitário 
e poluição de rios.

Em estudo realizado no estado do Piauí, 
na região Nordeste, com o grupo etário 
menor de 5 anos entre os anos de 2000 e 
2010, obtiveram destaque: as gastrenterites 
infecciosas e as complicações pneumonias 
bacterianas e asma (BARRETO; NERY; COSTA, 2012).

Nesse cenário, observa-se a necessidade 
de programas direcionados às pneumonias; 
infraestrutura nas unidades da Estratégia 
Saúde da Família ou contrarreferência 
efetiva entre outros níveis de atenção 
para realização de exames rápidos para 
diagnóstico de patologias e tratamento 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1008-1017, OUT-DEZ 2015

PEREIRA, F. J. R.; SILVA, C. C.; LIMA NETO, E. A.1014

precoce; maior foco nas atividades preven-
tivas das doenças cardiovasculares, políti-
cas de educação sanitária e infraestrutura 
de qualidade a população.

Na tabela 3, são visualizadas as taxas 
de ICSAP por 10 mil habitantes que per-
mitem a comparação equivalente entre as 
diferentes regiões.

Tabela 3. Condensado das médias das taxas (por 10.000 hab) por grupos de ICSAP nas regiões brasileiras. 2014

Grupos/Regiões N NE SE S CO BR

G1 – Preveníveis por imunização 0,53 0,72 0,42 0,51 0,57 0,51

G2 – Condições evitáveis 1,48 1,65 1,15 1,42 1,03 1,30

G3 – Gastroenterites 19,59 9,32 4,16 5,10 7,73 6,75

G4 – Anemia 0,20 0,42 0,22 0,47 0,37 0,30

G5 – Deficiências nutricionais 1,32 1,15 0,87 1,07 0,92 0,99

G6 – Infecções VAS 1,30 0,76 0,97 1,38 1,40 1,04

G7 – Pneumonias 27,45 20,50 20,81 25,81 28,12 22,42

G8 – Asma 5,64 5,29 2,84 3,70 3,51 3,70

G9 – Doenças pulmonares 5,56 5,26 6,17 10,59 5,89 6,47

G10 – Hipertensão 2,73 2,57 2,51 1,63 2,22 2,41

G11 – Angina 2,40 4,40 5,02 13,94 7,49 6,00

G12 – Insuficiência cardíaca 6,83 8,96 8,95 11,57 9,94 9,20

G13 – Doenças cerebrovasculares 7,38 10,59 8,96 12,07 8,24 9,51

G14 – Diabetes mellitus 5,82 5,07 4,01 5,14 5,15 4,59

G15 – Epilepsias 1,40 2,00 2,64 3,80 2,36 2,54

G16 – Infecções urinárias 10,15 6,65 8,42 11,40 11,04 8,76

G17 – Infecção pele e subcutâneo 8,55 4,98 4,79 4,09 4,88 5,03

G18 – Inflamação de órgãos pélvicos 1,91 1,16 0,93 1,12 1,10 1,09

G19 – Úlcera gastrointestinal 3,26 3,45 3,84 4,80 3,53 3,81

G20 – Relacionadas ao pré-natal e parto 2,90 2,26 2,11 2,35 2,85 2,29

Média ICSAP por região 116,39 97,17 89,81 121,99 108,34 98,71

Fonte: BRASIL, 2014. 
Nota: N – Norte, NE – Nordeste; SE – Sudeste; S – Sul; CO – Centro-Oeste.

Observa-se que as taxas de ICSAP apre-
sentaram-se semelhantes entre as regiões 
brasileiras, variando entre 89,81/10.000 hab 
e 121,99/10.000 hab, com menor representa-
ção na região Sudeste, seguida do Nordeste, 
Centro-Oeste, Norte e a maior na região 
Sul. Em estudo realizado entre os anos de 
1999 e 2007, o Sudeste também registrou as 
menores taxas de ICSAP (PROJETO ICSAP, 2012). 
No âmbito da saúde, a região Sudeste tem-se 
destacado pelo maior número médio de con-
sultas médicas realizadas e menor proporção 

de indivíduos internados entre as regiões do 
País. Entretanto, as maiores taxas registra-
das pela região Sul vão de encontro à carac-
terística de possuir os melhores indicadores 
de saúde (PEREIRA ET AL., 2014).

Direcionando-se o olhar isoladamente 
sobre as taxas dos três grupos mais preva-
lentes em cada uma das regiões, tem-se que 
os dados ratificam os grupos com maiores 
valores absolutos destacados na tabela 2.  

Comparando-se as regiões entre 
si e identificando-se as regiões que 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1008-1017, OUT-DEZ 2015

Perfil das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária subsidiando ações de saúde nas regiões brasileiras 1015

apresentaram as maiores taxas em cada 
grupo, tem-se que o Norte apresentou 
valores mais altos nas taxas de deficiên-
cias nutricionais, asma, hipertensão, DM, 
inflamação de órgãos pélvicos e doenças 
relacionadas ao pré-natal e parto, porém 
taxas com grande divergência entre as 
demais foram registradas pelas gastroen-
terites e infecção de pele e subcutâneo; 
o Nordeste, pelas doenças preveníveis 
por imunização e condições evitáveis, 
no entanto, sem muita discrepância em 
relação as demais; o Sudeste não apre-
sentou nenhum grupo de patologia com 
a maior taxa entre as regiões; no Sul, 
observaram-se maiores taxas nos grupos 
de anemia, epilepsias, infecções urinárias 
e úlcera gastrointestinal, porém foram 
muito altas as taxas das doenças pulmo-
nares, angina, IC e DCV; no Centro-Oeste, 
as infecções das Vias Aéreas Superiores 
e pneumonias, com leve aumento dessa 
últimas em relação as demais.

Corroborando os dados da região Sul, em 
estudo realizado em Curitiba entre anos de 
2005 a 2007, as patologias angina pectoris, 
IC e gastroenterites infecciosas tiveram des-
taque (REHEM ET AL., 2013).

As regiões que apresentaram taxas muito 
superiores em relação as demais foram a 
Norte (gastroenterites e infecção de pele e 
tecido subcutâneo) e a Sul (doenças pulmo-
nares, angina, IC e DCV), ressaltando-se as 
características socioeconômicas de cada lo-
calidade. A primeira com foco nas patologias 
infecciosas, relacionadas, em sua maioria, 
por práticas inadequadas de saneamento 
ambiental; e a segunda pelas patologias car-
diopulmonares, resultantes das peculiarida-
des das atividades urbanas, representadas 
pela poluição, estresse, sobrecarga de traba-
lho, escassa disponibilidade de tempo para o 
lazer, descanso e atividades físicas que acen-
tuam os fatores de risco.

As limitações do estudo residem na uti-
lização de banco de dados secundários, os 
quais estão sujeitos a erros de digitação e/

ou subnotificações, porém sua abrangência 
nacional permite a visualização de um pa-
norama amplo das condições de saúde. No 
entanto, o uso contínuo dessas ferramen-
tas com fins de ancoramento de pesquisas 
subsidia o alerta aos gestores dos sistemas 
de informação na cobrança de fidedigni-
dade na alimentação dos bancos de dados, 
posto que, a partir deles, serão geradas pu-
blicações nacionais e internacionais sobre o 
sistema de saúde brasileiro.

Conclusões

Contabilizou-se, no ano de 2014, mais de 
1 milhão de ICSAP no território brasileiro 
entre os municípios com mais de 100 mil 
habitantes, destacando-se, com maiores per-
centuais: as pneumonias, as DCV e a IC. 

Com relação às taxas totais apresentadas 
entre as regiões, observam-se valores apro-
ximados entre elas, permitindo inferir que, 
apesar da heterogeneidade demográfica e 
socioeconômica existente, grandes diver-
gências quantitativas não são evidenciadas. 
Contudo, no que se refere às taxas dos grupos 
de ICSAP prevalentes por região, percebe-se 
que, apesar do destaque atingido pelas pneu-
monias, que ocupam o primeiro lugar em 
todas as regiões, é possível observar padrões 
de patologias distintas ocupando o segundo 
e terceiro lugares, variando entre gastroen-
terites, infecção urinária, IC, DCV e angina. 

No horizonte imediato, esse cenário 
poderá servir de embasamento para os ges-
tores no sentido de subsidiarem propostas 
de ações de saúde em sua localidade para re-
duzirem as taxas por essas patologias, além 
de fornecer aos pesquisadores dessa área um 
panorama para aprofundamento das proble-
máticas que incitam a ocorrência das ICSAP.

Sobre a contribuição dos autores, enfa-
tiza-se a colaboração efetiva de todos na 
concepção, delineamento, metodologia, 
interpretação de dados, redação e revisão 
crítica do manuscrito. s
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RESUMO Objetivou-se analisar a gestão do trabalho em 12 hospitais da 9ª Região de Saúde do 
Paraná. Estudo exploratório, por meio de entrevista semiestruturada com 116 profissionais: 
52,59% de nível superior; 56,43% ingressaram por processo seletivo; 19,82% possuem mais de 
um vínculo; 21,43% com vínculos desprotegidos; 19,29% participam de atividades de educa-
ção permanente; nenhum hospital possui Plano de Carreira, Cargos e Salários. Conclui-se ser 
fundamental o Estado exercer seu papel de regulador, fiscalizador e controlador dos serviços 
de saúde, independentemente da titularidade de quem os execute, necessidades que podem 
interferir em melhores condições de trabalho, com impacto na qualidade da assistência.

PALAVRAS-CHAVE Recursos humanos em hospital; Gestão em saúde; Força de trabalho.

ABSTRACT We aimed to analyze work management in 12 hospitals of Paraná’s 9th Health 
Region. Exploratory study, conducted through semi-structured interview with 116 professionals: 
52,59% of higher education; 56,43% enrolled through a selective process; 19,82% have more than 
one bond; 21,43% precarious bonds; 19,29% participate in ongoing activities of continuing educa-
tion; no institution has a career plan formally instituted. We conclude that it is essential that the 
State to exercise its role as regulator, supervising and controlling health services, regardless of the 
ownership of those who perform them, needs that may interfere with better working conditions, 
impacting the quality of care.

KEYWORDS Personnel, hospital; Health management; Labor force.
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Introdução

A garantia do direito universal à saúde re-
percutiu na ampliação das políticas públi-
cas de saúde tanto em termos de cobertura 
como de investimentos em infraestrutura 
e pessoal, porém, ainda há temas cruciais 
que precisam ser equacionados, como a or-
denação da formação de trabalhadores para 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e a gestão 
do trabalho em saúde, ambos compondo a 
Política Nacional de Recursos Humanos em 
Saúde (PNRHS) (CAMELO, 2009).

A gestão do trabalho em saúde envolve 
toda a vida funcional do trabalhador, desde 
o recrutamento, seleção, contratação, criação 
de espaços de discussão e negociação das re-
lações de trabalho, Plano de Carreira, Cargos 
e Salários (PCCS), capacitação e educação 
permanente dos trabalhadores, até a valoriza-
ção do trabalho e do trabalhador (VIANA, 2013). 
Segundo Pierantoni et al. (2008), a gestão do 
trabalho se relaciona com as especificidades 
da organização do sistema de saúde de cada 
país, podendo ser modificada de acordo com 
o contexto econômico e político nacional.

A reestruturação produtiva como respos-
ta do capital à crise de acumulação impin-
giu mudanças profundas na organização, na 
regulação e na regulamentação do trabalho, 
interferindo diretamente nas formas de con-
tratação, flexibilizando as relações de trabalho 
e terceirizando serviços com consequências 
na estrutura social, na qualidade dos serviços 
prestados e na legitimidade dos interesses 
trabalhistas (FREITAS; FUGULIN; FERNANDES, 2006).

No Brasil, as reformas neoliberais colocadas 
em prática na década de 1990 favoreceram a 
desregulamentação das relações de trabalho, 
fragilizando os vínculos empregatícios e os me-
canismos de controle das relações trabalhistas 
(BARALDI ET AL., 2008). No setor saúde, bem como 
no restante da economia, estabeleceram-se 
contratos precários, terceirização, sobrecarga 
de trabalho, condições e ambientes de trabalho 
inadequados e flexibilização da jornada de tra-
balho (CHIAVEGATO FILHO; NAVARRO, 2013).

Os problemas relacionados com a gestão 
do trabalho são apontados como fatores que 
influenciam na qualidade da atenção oferecida 
pelos diferentes serviços que compõem a rede 
do sistema de saúde nacional (BRASIL, 2005A).

A atenção hospitalar, como parte do SUS, 
é oferecida em hospitais de diferentes portes 
e se caracteriza por uma assistência especia-
lizada, que envolve profissionais de diversas 
categorias, com níveis de formação distintos 
e uma variedade de formas de vínculos em 
uma mesma instituição.

A presente pesquisa teve como objetivo 
analisar a gestão do trabalho em 12 hospitais 
da 9ª Região de Saúde do Paraná.

Procedimentos 
metodológicos

Trata-se de uma pesquisa exploratória, 
transversal, realizada entre abril de 2014 e 
fevereiro de 2015, que utilizou dados primá-
rios e secundários. Os dados primários foram 
obtidos por meio de pesquisa de campo, re-
alizada com 116 profissionais de saúde que 
atuam nos 12 hospitais da 9a Região de Saúde 
do Paraná. A amostra se deu por conveniên-
cia, com base na presença do trabalhador no 
momento da visita ao hospital e de sua acei-
tação em participar da pesquisa.

Para os dados secundários, utilizou-se o 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES). Ressalta-se que a desatua-
lização dos dados do CNES inviabilizou a 
coleta com base em amostra estratificada, 
uma vez que cerca de 30% dos profissionais 
que constavam do cadastro e foram sele-
cionados em sorteio para a entrevista não 
atuavam mais no serviço quando realizada 
a visita. Posteriormente, verificou-se que 
40 (34,5%) dos trabalhadores entrevistados 
também não constavam do CNES.

As entrevistas foram realizadas por meio 
de roteiro semiestruturado que contemplou 
aspectos sociodemográficos, de formação, 
gestão do trabalho e participação política 
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dos entrevistados, preenchido pelo próprio 
pesquisador em encontro presencial.

Os elementos utilizados para avaliar a 
gestão do trabalho, objeto do presente artigo, 
foram: a forma de ingresso, o tipo de vínculo 
empregatício, a existência de PCCS, de ava-
liação de desempenho, de progressão e pro-
moção na carreira, de gratificação de função, 
de pagamento de incentivos e participação 
em processos de educação permanente.

Para a classificação de trabalho precário, 
utilizou-se como referência o Ministério da 
Saúde (2006, P. 4), que o define como aquele 
com ausência dos direitos trabalhistas e pro-
teção social, como, “[...] a aposentadoria, o 
gozo de férias anuais, décimo terceiro salário 
e as licenças remuneradas de diversos tipos”.  
A partir desse conceito e oposto a ele, os vín-
culos que foram considerados como protegi-
dos por garantirem esses benefícios foram o 
estatutário e o celetista.

Os dados referentes à gestão do traba-
lho foram agrupados por nível de ocupação 
(superior e técnico) e porte dos hospitais 
(pequeno, médio e grande). Para a análise, 
foi utilizado o programa estatístico InStat 
GraphPad versão 3.4, realizando o teste qui-
-quadrado, considerando como nível de sig-
nificância o valor de p ≤ 0,05.

Todos os profissionais entrevistados re-
ceberam informações quanto aos objetivos 
da pesquisa e garantia de sigilo das informa-
ções, assinando o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. A pesquisa foi aprova-
da pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
seres humanos da instituição de ensino, com 
parecer nº 535.238/2013. 

Resultados e discussão

Na 9a Região de Saúde do Paraná, compos-
ta por 9 municípios (Foz do Iguaçu, Santa 
Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, 
Itaipulândia, Medianeira, Matelândia, 
Serranópolis do Iguaçu, Ramilândia e 
Missal), existem 12 hospitais com 795 leitos 

no total, excluindo-se os complementares 
(leitos de unidades de terapia intensiva) para 
atender uma população de 388.795 habitan-
tes (IBGE, 2010). De acordo com dados do CNES 
coletados em 2014 nesses estabelecimentos 
estavam cadastrados 1.600 profissionais com 
formação específica em saúde (BRASIL, 2014).

Em relação ao porte dos hospitais, 8 (66,66%) 
são de pequeno porte (com até 50 leitos), 3 
(25%) são de médio porte (de 51 a 150 leitos) e 1 
(8,33%) é de grande porte (de 151 a 500 leitos). 
Quatro hospitais (33,33%) situam-se no mu-
nicípio de Foz do Iguaçu (1 de pequeno porte, 
2 de médio e 1 de grande porte), 1 (8,33%) em 
Santa Terezinha de Itaipu (pequeno porte), 
2 (16,66%) em Missal (ambos de pequeno 
porte), 3 (25%) em Medianeira (1 de médio e 2 
de pequeno porte), 1 (8,33%) em Itaipulândia 
(pequeno porte) e 1 (8,33%) em Matelândia 
(pequeno porte). Todos os hospitais oferecem 
atenção ambulatorial e hospitalar, mas apenas 
um é referência para a alta complexidade.

Entre os 12 hospitais existentes na região, 
10 (83,33%) são instituições privadas e 2 
(16,66%) públicas, sendo um de pequeno e 
outro de médio porte, ambos municipais. 
Apenas 4 (33,33%) hospitais privados de 
pequeno porte não atendem ao SUS. Entre 
os hospitais privados, 3 (30%) são entidades 
beneficentes sem fins lucrativos, 1 (10%) é 
fundação privada e 6 (60%) são empresas 
privadas com fins lucrativos.

Dos 116 profissionais entrevistados, 61 
(52,59%) possuem formação em nível supe-
rior e 55 (47,41%) em nível técnico, o que cor-
respondeu, respectivamente, a 8,51% e 6,23% 
do universo registrado no CNES. A maioria 
(72,41%) é do gênero feminino, 70,69% resi-
dentes em Foz do Iguaçu, 60,34% pertencem 
à equipe de enfermagem (enfermeiros, auxi-
liares/técnicos de enfermagem), 11,21% são 
médicos, 7% farmacêutico, 7% fisioterapeuta 
e outras 8 profissões apresentaram menor 
porcentagem (tabela 1). A idade média é de 
38,20±14,73 anos e o tempo de atuação nas 
instituições é de 6,79±7,57 anos (dados não 
constantes na tabela). 
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Tabela 1. Número e porcentagem dos profissionais de saúde, segundo o gênero, município de residência, nível de formação 
e profissão. Hospitais da 9a Região de Saúde/PR, 2015

Características
n=116

n %

Gênero    

Feminino 84 72,41

Masculino 32 27,59

Total 116 100

Município de Residência    

Foz do Iguaçu 82 70,69

Demais municípios da 9ª Região de                    Saúde 33 28,45

Município de outra Região de Saúde 1 0,86

Total 116 100

Nível de formação    

Superior 61 52,59

Técnico 55 47,41

Total 116 100

Profissão    

Técnico de enfermagem 31 26,72

Auxiliar de enfermagem 25 21,55

Enfermeiro 14 12,07

Médico 13 11,21

Farmacêutico 7 6,03

Fisioterapeuta 7 6,03

Nutricionista 5 4,31

Biomédico 4 3,45

Psicólogo 3 2,59

Assistente social 2 1,72

Técnico de radiologia 2 1,72

Dentista 1 0,86

Fonoaudióloga 1 0,86

Auxiliar de farmácia 1 0,86

Total 116 100

Fonte: Elaboração própria.

Os dados confirmam a forte presença 
feminina no setor saúde, realidade também 
encontrada em estudo do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (2006) que identificou o 
predomínio de mulheres (mais de 70%) 
nas regiões metropolitanas do Brasil 

trabalhando nos serviços de saúde, com 
faixa etária superior a 25 anos.

Outro aspecto a ressaltar é a ampliação da 
equipe multiprofissional no ambiente hospi-
talar, no qual 14 profissões fizeram parte da 
amostra (tabela 1). Isso parece ser uma tendên-
cia diante da complexificação dos problemas 
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de saúde que exige uma equipe multidiscipli-
nar para atender às demandas e necessidades 
dos pacientes, mas também pode significar 
uma maior fragmentação do cuidado em saúde 
se o processo de trabalho não for orientado 
pelo princípio da integralidade e por uma con-
cepção ampliada do processo saúde-doença.

Em relação à forma de ingresso, os tipos de 
vínculos, as relações de trabalho e a educação 
permanente, levou-se em consideração a to-
talidade dos vínculos em hospitais (140).  Isso 
porque 23 profissionais (19,82%) possuíam 
mais de um vínculo, sendo 22 (18,96%) com 2 
vínculos, 8 (36,36%) com formação em nível 
superior e 14 (63,64%) com formação em nível 
técnico, 1 (0,86%) profissional médico tinha 3 
vínculos com diferentes hospitais.

Quando considerados todos os vínculos 
dos entrevistados (hospitais e outros servi-
ços), 55 profissionais (47,41%) tinham mais 
de 1 vínculo, sendo 46 (39,66%) com 2 vín-
culos e 9 (7,76%) com 3 vínculos. Identificou-
se que, dos profissionais com 2 vínculos, 23 
(50%) possuíam nível superior e 23 (50%) 
nível técnico. Já dos 9 profissionais entre-
vistados com 3 vínculos, 8 (89%) eram de 
nível superior, identificando-se 5 médicos, 
1 fisioterapeuta, 1 enfermeiro, 1 farmacêu-
tico e 1 técnico de radiologia. A média de 
empregos por profissional foi de 1,5, sendo 
relatados empregos em clínicas, laborató-
rios, consultórios particulares, atendimentos 
domiciliares, Atenção Básica, especializada 
e atividades de ensino, tanto em cursos de 
nível técnico como de nível superior (dados 
não constam em tabelas).

Uma importante quantidade de vínculos 
entre os médicos também foi identificada 
por Maciel et al. (2010), que, ao avaliarem o 
número de vínculos dos médicos do SUS 
no Ceará, observaram que 53,5% possuíam 
entre 2 e 4 vínculos, e 0,6% de 11 a 20 vín-
culos. Essa situação pode ser facilitada pelo 
trabalho autônomo em que, apesar de não 
usufruírem dos direitos sociais, flexibiliza a 
jornada de trabalho, permitindo maior quan-
tidade de vínculos e melhor renda.

O aumento no número de vínculos se 
traduz em uma extensão da jornada de tra-
balho que o trabalhador se propõe a realizar 
para complementar a renda, mas, como con-
sequência, “determinam uma pluralidade de 
agravos à saúde e na manifestação do desgas-
te e do sofrimento difuso dos trabalhadores” 
(PINA; STOTZ, 2014, P. 150).

No que se refere à forma de ingresso, pouco 
mais da metade dos entrevistados (56,43%) 
ingressaram nas instituições hospitalares 
por meio de processo seletivo. Quando cal-
culado separadamente, observou-se dife-
rença significativa entre os profissionais de 
nível técnico e os de nível superior, em que 
apenas 28 (41,17%) dos 68 profissionais de 
nível superior ingressaram na instituição por 
meio de mecanismos que têm como base o 
mérito (processo seletivo ou concurso), en-
quanto no nível técnico esse valor foi de 75%. 
A carta-convite (10,71%) e a indicação (10%) 
são mecanismos frequentes de ingresso nos 
hospitais, especialmente no caso dos profis-
sionais de nível superior (tabela 2).

Em pesquisa recente na Atenção Básica do 
Paraná, Nunes et al. (2015) identificaram que 
79,3%, dos entrevistados foram selecionados 
por processos seletivos ou concurso público. 
Os dados da presente pesquisa mostram que, 
nos hospitais, esse aspecto da gestão do tra-
balho ainda é pouco utilizado. Uma possível 
explicação pode estar no fato de a maioria 
dos hospitais estudados serem privados, 
embora mesmo nos dois hospitais públicos, 
em apenas um identificou-se o concurso 
público como forma de ingresso.

Entre as outras formas de ingresso do 
profissional de nível superior (11 no total), 
9 informaram que foi por empresa terceiri-
zada e 2 eram proprietários. A terceirização 
das atividades-fim não está regulamenta-
da no Brasil, e na área da saúde dificulta 
a inserção dos trabalhadores nas rotinas 
e nos processos desenvolvidos dentro das 
instituições. A terceirização muitas vezes 
deixa o trabalhador desprotegido, pois 
não raro ocorre o descumprimento de 
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responsabilidades trabalhistas, como o reco-
lhimento de impostos, que afeta diretamen-
te a aposentadoria e o seguro desemprego 

dos trabalhadores, inviabilizando o acesso a 
um conjunto de direitos relacionados com a 
seguridade social (COMARU, 2011).

Tabela 2. Forma de ingresso, tipos de vínculos e educação permanente em hospitais da 9a Região de Saúde/PR, segundo o 
nível de formação, 2015

Gestão do Trabalho

Nível Superior Nível Técnico Total

valor pn=68 n=72 n=140

n % n % n %

Forma de ingresso              

Processo seletivo 26 18,57 53 37,86 79 56,43

0,0007

Análise de currículo 4 2,86 0 0,00 4 2,86

Carta-Convite 11 7,86 4 2,86 15 10,71

Concurso 2 1,43 1 0,71 3 2,14

Entrevista 7 5,00 5 3,57 12 8,57

Indicação 7 5,00 7 5,00 14 10,00

Outros 11 7,86 2 1,43 13 9,29

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Tipos de vínculos              

CLT 39 27,86 68 48,57 107 76,43

0,0001

Autônomo 21 15,00 3 2,14 24 17,14

Contrato informal 1 0,71 0 0,00 1 0,71

Cargo de confiança 1 0,71 0 0,00 1 0,71

Cooperativa 2 1,43 0 0,00 2 1,43

Proprietário 2 1,43 0 0,00 2 1,43

Estatutário 2 1,43 1 0,71 3 2,14

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Educação permanente              

Contínua 11 7,9 16 11,43 27 19,29

0,039
Esporádica 30 21,4 40 28,57 70 50,00

Não 27 19,3 14 10,00 41 29,29

Não sabe/não informou 0 0,0 2 1,43 2 1,43

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Assalariados 43 30,71 69 49,29 112 80
<0,0001

Não assalariados 25 17,86 3 2,14 28 20

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Fonte. Elaboração própria. 
Nota: CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.

Quando considerados em seu conjunto, os vínculos protegidos (celetista e estatutário) 
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atingiram 78,57% da amostra (tabela 2), 
mas quando analisados separadamente, no 
nível técnico, em apenas três casos (4,16%) 
encontrou-se vínculo precário (autôno-
mo), enquanto no nível superior 39,70% dos 
casos são de vínculos precários, sendo que 
a maioria (30,88%) se declarou autônomo. 
Entre os médicos, odontólogo e fonoaudió-
logo, 100% são autônomos (desprotegidos), 
enquanto os farmacêuticos, psicólogos, bio-
médicos e assistentes sociais todos apresen-
taram vínculos protegidos.

Os três vínculos estatutários (dois de 
nível superior e um técnico) são de profis-
sionais que atuam em um mesmo hospital 
público de pequeno porte; isso não impede 
que outros profissionais dessa amostra 
também atuem com outros tipos de víncu-
los em serviços públicos não relacionados 
com o ambiente hospitalar.

Em trabalho recente, Eberhardt, 
Carvalho e Murofuse (2015) avaliaram o 
cenário da precarização em todos os níveis 
de atenção na Macrorregião Oeste/PR, 
que abarca a região de saúde do presen-
te estudo, identificando que 85,28% dos 
vínculos precários estavam entre os pro-
fissionais de nível superior. Valor inferior 
ao encontrado no presente estudo, no qual 
dos 30 vínculos precários identificados, 27 
(90%) estão nesse nível de formação. No 
estudo citado, os médicos se destacaram 
com 78,88% de vínculos precários, já neste 
estudo, como indicado acima, 100% dos 
médicos entrevistados (13) apresentaram 
vínculos sem proteção social.

A vinculação formal dos médicos, em todo 
o mundo, apresenta uma grande diversidade 
desde a condição de pessoa física empre-
gada assalariada pelo hospital, contratos 
por tempo indeterminado, até a condição 
de autônomo prestador eventual de serviço 
(GIRARDI; CARVALHO; GIRARDI, 2007).

Nunes et al. (2015) encontraram em pes-
quisa na Atenção Básica 18,8% de vínculos 
precários. No estudo de Eberhardt, Carvalho 
e Murofuse (2015), de todos os vínculos 

precários encontrados, 53,45% estavam na 
atenção hospitalar, o que reforça que nesse 
nível de atenção o trabalho precário é ainda 
o mais frequente, atingindo, sobretudo, os 
profissionais de nível superior.

Os vínculos protegidos além de garanti-
rem direitos aos trabalhadores e proteção 
social, tendem a manter contratos de traba-
lho por períodos maiores, com menor rota-
tividade de profissional. Segundo São Paulo 
(2010), somente uma parcela dos médicos 
apresenta trabalho formalizado (celetista 
ou funcionário público), sendo as situações 
mais frequentes as cooperativas e autôno-
mos; entre os profissionais de outras catego-
rias, como enfermeiro, nutricionistas, entre 
outros, também podem ocorrer esses víncu-
los, porém em menor proporção.

No que se refere à educação permanente, 
entre os hospitais que a realizam, o estudo 
mostrou que a maioria (50%) dos estabele-
cimentos o faz de maneira esporádica, em 
apenas 19,29% é contínua, com destaque 
para ações voltadas ao profissional de nível 
técnico, sendo 28,73% esporádica e 11,43% 
contínua (tabela 2).

A educação permanente, segundo a 
Política de Educação e Desenvolvimento 
para o SUS (BRASIL, 2004), busca promover a 
aprendizagem com base na reflexão crítica 
e problematização do processo de traba-
lho sobre as vivências reais nos serviços de 
saúde. Deve se orientar pelas necessidades 
de saúde das pessoas e da população, da 
gestão setorial e do controle social em saúde.

No estudo de Tronchin et al. (2009), que 
avaliaram três hospitais em São Paulo, de-
monstrou-se que as atividades de educação 
realizadas eram, em sua maioria, direciona-
das aos profissionais de nível superior, para a 
execução de técnicas e recuperação da saúde 
em áreas específicas, reforçando um modelo 
individual com ações fragmentadas, distante 
das concepções e propostas das políticas pú-
blicas orientadas para a integralidade, traba-
lho em equipe e interdisciplinar da educação 
permanente.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1018-1032, OUT-DEZ 2015

Gestão do trabalho nos hospitais da 9ª região de saúde do Paraná 1025

No presente estudo, os entrevistados com 
nível técnico relataram maior quantidade de 
atividades de educação permanente tanto es-
porádicas (28,57%) como contínuas (11,43%). 
Em relação aos profissionais de nível superior, 
apenas 7,9% informaram realizar atividades 
de educação continuada e 21,4% esporádica 
(tabela 2). Isso pode indicar que as ativida-
des de educação permanente realizadas têm 
como objetivo aprimorar procedimentos, 
protocolos e rotinas, sem efetivamente ser 
um processo de desenvolvimento visando à 
desalienação do trabalhador.

O PCCS é um mecanismo de gestão do 
trabalho que contempla, entre outros, os 
tipos de vínculos, as formas de remuneração, 
os meios para a progressão e promoção da 
carreira, sendo um incentivo para a maior 
fixação dos profissionais nos serviços de 
saúde (PIERANTONI; VARELLA; FRANÇA, 2004).

Em nenhum dos 12 hospitais, campo 
do estudo, existe PCCS implantado ofi-
cialmente, mesmo assim, 21,43% dos tra-
balhadores relataram a sua presença nas 
instituições onde atuam, principalmente, 
os de nível técnico (19,29%). Além de 8,57% 
não saberem informar se havia PCCS em 
seus locais de trabalho, evidenciando a 
dificuldade dos trabalhadores em com-
preender a importância desse mecanismo 
para a sua segurança e mesmo de lutar pela 
existência de planos em suas instituições. 
Nesse sentido, certa conformação pode ser 
evidenciada pela baixa participação polí-
tica dos trabalhadores em que apenas 15 
(12,93%) deles informaram participar de 
sindicatos da categoria.

A implantação do PCCS tem sido referida 
como fundamental na fixação dos trabalha-
dores e para o desenvolvimento gerencial 
dos serviços de saúde, e consequentemente 
para a consolidação do SUS. 

O Ministério da Saúde acredita que o PCCS-
-SUS representa avanços tanto no sentido de 
regular as relações de trabalho como, tam-
bém, no desenvolvimento do trabalhador, 

estabelecendo as possibilidades concretas 
de consolidação da carreira como instru-
mento estratégico para o fortalecimento e a 
consolidação do SUS. (BRASIL, 2005B, P. 20)

Apesar da importância do PCCS para a 
gestão do trabalho na saúde, parece não ser 
prioridade, em especial nos hospitais priva-
dos, que realizam remunerações diferencia-
das para uma mesma categoria profissional, 
aumentando a rotatividade dos trabalhado-
res, interferindo na satisfação profissional 
e na qualidade dos serviços oferecidos à po-
pulação. A ausência de PCCS ou mesmo de 
outros mecanismos de gestão do trabalho nas 
instituições que prestam serviços de saúde, 
considerados ‘de relevância pública’ pela 
Constituição Federal, revela a pouca capaci-
dade de regulação do Estado brasileiro, uma 
vez que a própria Constituição Federal afirma 
que, independentemente de serem públicas 
ou privadas, as ações de saúde devem ser re-
guladas, fiscalizadas e controladas pelo Poder 
Público (BRASIL, 1988). De acordo com Santos 
(2015), um traço em comum de todas as insti-
tuições que prestam serviços de saúde é a sua 
natureza pública, independentemente de a 
titularidade ser pública ou privada.

Ao verificar a faixa salarial, 
identificou-se que 70,71% dos profissionais 
recebem de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00. No 
nível técnico os salários são mais baixos em 
relação ao nível superior, com diferença esta-
tística (p<0,0001). A média salarial foi de R$ 
3.198,00±4.025,25; a partir de R$ 7.000,00, 
identificou-se apenas na categoria médica. 
Para comparar o salário entre os diferentes 
profissionais, foram calculados os valores re-
gistrados e convertidos para 36 horas, sendo 
evidenciada uma maior divergência com 
uma média de R$ 5.953,11±19.236,27 (dados 
que não constam em tabela).

A valorização da categoria médica em 
relação às outras profissões da área da 
saúde é um processo construído históri-
ca e socialmente. Esse trabalhador é visto 
como o principal responsável pelo cuidado, 
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especialmente no espaço hospitalar, pela res-
ponsabilidade/poder de internar e decidir 
sobre a alta dos pacientes, além de prescre-
ver ações com desdobramentos para toda a 
equipe multiprofissional.

Entretanto, contraditoriamente, são os 
profissionais mais fragilizados do ponto de 
vista da proteção social, pois enquanto para 
a maioria (80%) dos profissionais entrevista-
dos a forma de contratação é a assalariada, 
para 100% dos médicos a forma encontra-
da foi a não assalariada (tabela 2). Segundo 
Girardi, Carvalho e Girardi (2007), a forma 
pagamento-tempo, típica dos assalariados 
que recebem a partir de uma carga horária 
predeterminada, é a mais frequente nas cate-
gorias profissionais, com exceção do médico.

Ao analisar a existência de avaliação de 
desempenho nas instituições, observou-se 
uma maior frequência de relatos (20%) no 
nível técnico (tabela 3), o que pode estar 
relacionado com o tipo de trabalho que re-
alizam, em geral, supervisionados por um 
profissional de nível superior e pela maior 
quantidade de vínculos protegidos nesse 
nível de formação (tabela 2). Mesmo assim, 
ainda é muito baixa a porcentagem de traba-
lhadores que afirmaram passar por avaliação 
de desempenho periódica e formalmente. 
Certamente, no cotidiano do trabalho, isso 
pode estar ocorrendo informalmente. 

Ainda, com destaque para o nível técnico, 
com diferença estatística, 27,14% identifi-
caram progressão e promoção na carreira, 
porém, o critério utilizado na grande maioria 

Tabela 3. PCCS e mecanismos de gestão do trabalho em hospitais da 9a Região de Saúde/PR, segundo o nível de formação, 2015

Gestão do trabalho

Nível Superior Nível Técnico Total

valor pn=68 n=72 n=140

n % n % n %

PCCS              

Não 59 42,14 39 27,86 98 70,00 <0,0001

Não sabe/não informou 6 4,29 6 4,29 12 8,57

Sim 3 2,14 27 19,29 30 21,43

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Avaliação de desempenho              

Não 57 40,71 37 26,43 94 67,14 0,0002

Não sabe/não informou 3 2,14 7 5,00 10 7,14

Sim 8 5,71 28 20,00 36 25,71

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Progressão e promoção na carreira              

Não 55 39,29 33 23,57 88 62,86 <0,0001

Não sabe/não informou 3 2,14 1 0,71 4 2,86

Sim 10 7,14 38 27,14 48 34,29

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Pagamento de gratificação              

Não 51 36,43 63 45,00 114 81,43 0,062

Não sabe/não informou 3 2,14 4 2,86 7 5,00

Sim 14 10,00 5 3,57 19 13,57

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  
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foi a formação, com implicações na mudança 
de função (tabela 3). 

Em relação ao pagamento de gratificações, 
foi citado em maior número pelos profissio-
nais de nível superior (10%) do que pelos de 
nível técnico (3,57%), provavelmente porque 
os cargos de chefias em geral são exercidos 
por profissional de nível superior. Já no 
que se refere ao pagamento de incentivos, 
embora apenas 29,29% dos trabalhadores 
tenham afirmado receber algum incentivo, 
isso ocorreu mais entre os profissionais de 
nível técnico (11,43%) (tabela 3).

O incentivo é um mecanismo de premia-
ção frequentemente utilizado para manter os 
melhores profissionais na instituição e para 
reduzir o absenteísmo. Isso foi confirmado 
pelos dados da pesquisa na qual 20,71% dos 
profissionais informaram receber incentivo 
para redução do absenteísmo, principal-
mente entre os profissionais do nível técnico 
(14,29%). No nível superior, além da redução 
do absenteísmo (6,43%) também foi relata-
da a gratificação por função (6,43%) (tabela 
4). A falta/inexistência de gratificações/
incentivos pode levar à alta rotatividade, 
insatisfação no trabalho, desvalorização do 

Pagamento de incentivo              

Não 52 37,14 46 32,86 98 70,00 0,198

Não sabe/não informou 0 0,00 1 0,71 1 0,71

Sim 16 11,43 25 17,86 41 29,29

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Fonte. Elaboração própria. 
Nota: PCCS – Plano de Carreira, Cargos e Salários.

Tabela 4. Pagamento de gratificação ou incentivos em hospitais da 9a Região de Saúde/PR, segundo o nível de formação, 2015

Pagamentos de gratificação ou 
incentivos

Nível Superior Nível Técnico Total

valor pn=68 n=72 n=140

n % n % n %

Tempo de serviço              

Sim 2 1,43 3 2,14 5 3,57
0,69

Não 66 47,14 69 49,29 135 96,43

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Vale-refeição              

Sim 4 2,86 2 1,43 6 4,29
    0,62

Não 64 45,71 70 50,00 134 95,71

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Por função              

Sim 9 6,43 0 0,00 9 6,43
0,0044

Não 59 42,14 72 51,43 131 93,57

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Tabela 3. (cont.)
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trabalhador e alto índice de absenteísmo. 
Uma forma comumente empregada é de 
‘premiar’ os trabalhadores mais assíduos.

Ao analisar a forma de ingresso, o tipo 
de vínculo, PCCS e educação perma-
nente de acordo com o porte hospitalar, 
observa-se que quanto menor o porte 
hospitalar maior a diversidade de formas 
de ingresso e de tipos de vínculos (tabela 
5). Em relação aos tipos de vínculos, nos 
hospitais de grande porte (1) e médio 
porte (3), identificaram-se apenas víncu-
los celetistas e autônomos, enquanto nos 
hospitais de pequeno porte (8) observa-se 

contrato informal, cargo de confiança, 
cooperativa, proprietário e estatutário. 
Esse dado pode ser relacionado com as 
diversas formas de ingresso nos hospitais 
de pequeno porte.

O porte dos hospitais, segundo o Programa 
Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 
(PNASS), pode influenciar no melhor desem-
penho em relação à gestão organizacional, 
apoio técnico e logístico e gestão da atenção 
à saúde. Os requisitos exigidos dos serviços 
de maior complexidade são mais cumpri-
dos em relação aos de menor complexidade, 
podendo se associar ao maior número de 

Plano de saúde              

Sim 3 2,14 2 1,43 5 3,57

0,94Não 65 46,43 70 50,00 135 96,43

Total 68 48,57 72 51,43 140 100

Redução do absenteísmo              

Sim 9 6,43 20 14,29 29 20,71
0,055

Não 59 42,14 52 37,14 111 79,29

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Adesão às rotinas              

Sim 1 0,71 0 0,00 0 0,00
0,97

Não 67 47,86 72 51,43 73 52,14

Total 68 48,57 72 51,43 73 52,14  

Auxílio para filhos              

Sim 0 0,00 1 0,71 1 0,71
0,32

Não 68 48,57 71 50,71 139 99,29

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Exclusividade de trabalho              

Sim 1 0,71 0 0,00 1 0,71
0,97

Não 67 47,86 72 51,43 139 99,29

Total 68 48,57 72 51,43 140 100  

Produtividade              

Sim 0 0,00 2 1,43 2 1,43
0,32

Não 68 48,57 70 50,00 70 50,00

Total 68 48,57 72 51,43 72 51,43  
 

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4. (cont.)
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Tabela 5. Forma de ingresso, tipos de vínculos, PCCS, educação permanente, gratificações e incentivos nos hospitais da 9a 
Região de Saúde/PR, segundo o porte dos hospitais, 2015

Variáveis
Grande 
Porte %

Médio  
Porte %

Pequeno  
Porte %

 Total 
% p

n=71 n=27 n=42 n=140

Forma de ingresso                

Processo seletivo 59 42,14 10 7,14 10 7,14 79 56,43

<0,0001

Análise de currículo 0 0,00 1 0,71 3 2,14 4 2,86

Carta-Convite 1 0,71 5 3,57 9 6,43 15 10,71

Concurso 0 0,00 0 0,00 3 2,14 3 2,14

Entrevista 3 2,14 4 2,86 5 3,57 12 8,57

Indicação 0 0,00 5 3,57 9 6,43 14 10,00

Outros 8 5,71 2 1,43 3 2,14 13 9,29

Total 71 50,71 27 19,29 42 30,00 140 100,00

Tipos de vínculos            

CLT 62 44,29 21 15,00 24 17,14 107 76,43

0,013

Autônomo 9 6,43 6 4,29 9 6,43 24 17,14

Contrato informal 0 0,00 0 0,00 1 0,71 1 0,71

Cargo de confiança 0 0,00 0 0,00 1 0,71 1 0,71

Cooperativa 0 0,00 0 0,00 2 1,43 2 1,43

Proprietário 0 0,00 0 0,00 2 1,43 2 1,43

Estatutário 0 0,00 0 0,00 3 2,14 3 2,14

Total 71 50,71 27 19,29 42 30,00 140 100,00

PCCS      

Não 45 32,14 17 12,14 36 25,71 98 70,00

0,079Não sabe/não informou 6 4,29 4 2,86 2 1,43 12 8,57

Sim 20 14,29 6 4,29 4 2,86 30 21,43

Total 71 50,71 27 19,29 42 30,00 140 100,00

Educação permanente            

Contínua 14 10,00 7 5,00 6 4,29 27 19,29

0,0031
Esporádica 46 32,86 9 6,43 15 10,71 70 50,00

Não 11 7,86 10 7,14 20 14,29 41 29,29

Não sabe/não informou 0 0,00 1 0,71 1 0,71 2 1,43

Total 71 50,71 27 19,29 42 30,00 140 100,00

Gratificações

Não 54 38,57 25 17,86 35 25,00 114 81,43

0,07Não sabe/não informou 7 5,00 0 0,00 0 0,00 7 5,00

Sim 10 7,14 2 1,43 7 5,00 19 13,57

Total 71 50,71 27 19,29 42 30,00 140 100,00

Incentivos

Não 40 28,57 25 17,86 33 23,57 98 70,00

0,0008Não sabe/não informou 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Sim 31 22,14 2 1,43 9 6,43 42 30,00

Total 71 50,71 27 19,29 42 30,00 140 100,00

Fonte. Elaboração própria. 
Nota: CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas; PCCS – Plano de Carreira, Cargos e Salários.
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ações de políticas públicas, além disso, esses 
hospitais podem oferecer melhores condi-
ções para garantia da qualidade (BRASIL, 2007).

Em relação à existência de PCCS, no hos-
pital de grande porte, 14,29% dos entrevista-
dos confirmaram a sua presença, embora se 
constatou que em nenhum hospital da região 
existe PCCS instituído. Isso porque nos hos-
pitais de grande porte a existência  de meca-
nismos de incentivos está mais formalizada, 
assim alguns profissionais podem compre-
endê-la de maneira equivocada. Apesar da 
utilização dos incentivos ser uma estratégia 
que pode complementar a renda dos pro-
fissionais e valorizá-los, poucas evidências 
foram demonstradas na sua verdadeira efe-
tividade ou impactos assistenciais (DITTERICH; 

MOYSÉS; MOYSÉS, 2012).
Por fim, em relação à educação perma-

nente, nota-se também uma maior presen-
ça no hospital de grande porte, que quando 
somadas de maneira contínua e esporádica 
atingiu 42,86%. A educação permanente, 
segundo um estudo de quatro hospitais em 
Santa Catarina, identificou como obstáculos 
a falta de um planejamento institucional, não 
a caracterizando como uma prioridade nos 
hospitais diante dos problemas relatados, 
como falta de pessoal, desmotivação e sobre-
carga de trabalho (LINO ET AL., 2009).

Conclusões

No que se refere à gestão do trabalho nos 12 
hospitais da 9a Região de Saúde do Paraná, 
cabe destacar o alto percentual de vínculos 
precários, especialmente entre os médicos, 
odontólogos e fonoaudiólogos, que atingiu 
100% dos trabalhadores entrevistados. 
Os mecanismos de ingresso baseados em 

critérios subjetivos, como carta-convite 
(10,71%), indicação (10%) e outros (9,29%); e 
a ausência de PCCS, que além de não definir 
claramente os salários e a carreira na insti-
tuição, deixam o trabalhador a mercê das 
decisões do empregador, podendo ser um 
elemento desmotivador com repercussões 
na qualidade do cuidadao oferecido à popu-
lação. Um sinalizador importante de certo 
conformismo com a situação e mesmo de 
alienação do trabalhador foi a baixa par-
ticipação política, em que apenas 12,93% 
dos entrevistados relataram participar de 
sindicatos.

A situação encontrada nos hospitais da 9a 

Região de Saúde do Paraná pode se repetir 
em outras regiões do estado e mesmo em 
nível nacional. Considerando que dos 6.701 
hospitais existentes no País, 70% são pri-
vados (BRASIL, 2014) e que as ações e serviços 
de saúde são de relevância pública, parece 
urgente que o Estado brasileiro de fato 
exerça seu papel constitucional de regula-
dor, fiscalizador e controlador dos serviços 
de saúde, independentemente da titularida-
de de quem os execute. Isso parece essencial 
para que os hospitais se integrem, efetiva-
mente, nas redes de atenção à saúde, para 
que os trabalhadores tenham respaldo para 
se organizarem e reivindicarem melhores 
condições de trabalho e, assim, a população 
possa ter uma assistência de qualidade de 
acordo com o modelo que o SUS propõe.

Por fim, reconhece-se os limites do tra-
balho que não contemplaram os gestores 
dos hospitais como sujeitos da pesquisa, 
bem como questões relacionadas com os 
processos decisórios internos e mecanis-
mos de participação dos trabalhadores na 
condução do processo de trabalho nas ins-
tituições pesquisadas. s



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1018-1032, OUT-DEZ 2015

Gestão do trabalho nos hospitais da 9ª região de saúde do Paraná 1031

BARALDI, S. et al. Globalização e seus impactos na vul-

nerabilidade e flexibilização das relações do trabalho em 

saúde. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 6, n. 

3, p. 539-548, 2008. Disponível em: <http://www.revista.

epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=ResultadoBusca&N

um=224>. Acesso em: 20 mar. 2013.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/

ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 14 set. 2015.

______. Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde. Política de educação e 

desenvolvimento para o SUS: caminhos para a educação 

permanente em saúde: Gestão do trabalho e da regulação 

profissional em saúde: pólos de educação permanente em 

saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004. Disponível 

em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/educa-

cao_permanente_tripartite.pdf>. Acesso em: 2 jun. 2015.

______. Ministério da Saúde. Princípios e Diretrizes para a 

Gestão do Trabalho no SUS (NOB/RH-SUS). 3. ed. Brasília, 

DF: Ministério da Saúde, 2005a. Disponível em: <http://

conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/nob_rh_2005.

pdf>. Acesso em: 17 jun. 2013.

______. Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde. Gestão do Trabalho e da 

Regulação Profissional em Saúde: agenda positiva do de-

partamento de estão e da regulação do trabalho em saúde. 

Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2005b. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_po-

sitiva.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2013.

______. Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde. Programa Nacional de 

Desprecarização do Trabalho no SUS: DesprecarizaSUS: 

perguntas e respostas. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 

2006. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pu-

blicacoes/desprec_cart.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2013.

______. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde. Programa Nacional de Avaliação de Serviços de 

Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2007. Disponível 

em: <http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/

pnass.pdf>. Acesso em: 20 out. 2015.

______. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br>. Acesso em: 

15 abr. 2014.

CAMELO, S. H. H. Políticas de recursos humanos: 

Sistema Único de Saúde, bases legais e implicações para a 

enfermagem. Rev Enferm UERJ, Rio de Janeiro, v. 17, n. 4, 

p. 589-594, out./dez. 2009. Disponível em: <http://www.

facenf.uerj.br/v17n4/v17n4a23.pdf >. Acesso em: 20 de 

jan. 2014.

CHIAVEGATO FILHO, L. G.; NAVARRO, V. L. A organi-

zação do trabalho em saúde em um contexto de precariza-

ção e avanço da ideologia gerencialista. In: LOURENÇO, 

E. S.; NAVARRO, V. L. (Org.). O avesso do trabalho III: 

saúde do trabalhador e questões contemporâneas. São 

Paulo: Outras Expressões, 2013.

COMARU, C. M. Estresse psicossocial e vínculo profissional 

em trabalhadores de enfermagem: uma análise da flexibili-

zação do trabalho a partir da escala desequilíbrio esforço-

-recompensa. 2011. 89 f. Dissertação (Mestrado em Saúde 

Pública) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2011.

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE 

ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS 

(DIESS). O Trabalhador de saúde em seis regiões metropoli-

tanas brasileiras. Nota técnica, n. 33, set. 2006. Disponível 

em: <http://www.dieese.org.br/notatecnica/2006/nota-

tec33saude.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2013.

DITTERICH, R. G.; MOYSÉS, S. T.; MOYSÉS, S. J. O uso 

de contratos de gestão e incentivos profissionais no setor 

público de saúde. Cad Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, 

n. 4. p. 615-627, abr. 2012. Disponível em: <http://www.

scielo.br/pdf/csp/v28n4/02.pdf>. Acesso em: 25 out. 2015.

EBERHARDT, L. D.; CARVALHO, M.; MUROFUSE, 

N. T. Vínculos de trabalho no setor saúde: o cenário da 

Referências



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1018-1032, OUT-DEZ 2015

MORA, C. T. R.; RIZZOTTO, M. L. F.1032

precarização na macrorregião Oeste do Paraná. Saúde 

debate, Rio de Janeiro, v. 39, n. 4, p. 18-29, jan./mar. 2015.

FREITAS, G. F.; FUGULIN, F. M. T.; FERNANDES, M. F. 

P. A regulação das relações de trabalho e o gerenciamento 

de recursos humanos em enfermagem. Rev Esc Enferm 

USP, São Paulo, v. 40, n. 3, p. 434-438, 2006.

GIRARDI, S. N.; CARVALHO, C. L.; GIRARDI, L. G. 

Modalidades de contratação e remuneração do traba-

lho médico: os conceitos e evidências internacionais. 

Organização Pan-Americana da Saúde, PWR-Brasil, Belo 

Horizonte, 2007. Disponível em: <http://www.observarh.

org.br/observarh/repertorio/Repertorio_ObservaRH/

NESCON-UFMG/Modalidades_contratacao_trabalho_

medico.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2015. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades, 2010. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 3 maio 2014.

LINO, M. M. et al. Educação permanente dos serviços 

públicos de saúde de Florianópolis, Santa Catarina. Trab. 

Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 115-136, jun. 2009. 

Disponível em: <http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/uplo-

ad/revistas/r238.pdf>. Acesso em: 25 de out. 2015. 

MACIEL, R. H. et al. Multiplicidade de vínculos de médi-

cos no Estado do Ceará. Rev Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

v. 44, n. 5, p. 950-956, out. 2010. Disponível em: <http://

www.scielo.br/pdf/rsp/v44n5/1652.pdf>. Acesso em: 10 

nov. 2013.

NUNES, E. F. A. et al. Força de trabalho em saúde na 

Atenção Básica em Municípios de Pequeno Porte do 

Paraná. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 39, n. 4, p. 29-41, 

jan./mar. 2015.

PIERANTONI, C. R.; VARELLA, T. C.; FRANÇA, T. 

Recursos humanos e gestão do trabalho em saúde: da 

teoria para a prática. In: BARROS, A. F. R; SANTANA, J. 

P.; SANTOS NETO, P. M. (Org.). Observatório de recursos 

humanos em saúde no Brasil: estudos e análises, Brasília, 

DF: Ministério da Saúde/OPAS, v. 4, 2004. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Livro_intei-

ro_portugues.pdf>. Acesso em: 20 maio 2013. 

PIERANTONI, C. R. et al. Gestão do trabalho e da edu-

cação em saúde: recursos humanos em duas décadas do 

SUS. Rev Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 685-

704, 2008.

PINA, J. A.; STOTZ, E. N. Intensificação do trabalho e 

saúde do trabalhador: uma abordagem teórica. Rev Bras 

Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 39, n. 130, p. 150-160, 

dez. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S0303-76572014000200150>.  

Acesso em: 4 ago. 2015. 

SANTOS, L. A natureza jurídica pública dos serviços de 

saúde e o regime de complementaridade dos serviços 

privados à rede pública do Sistema Único de Saúde. Saúde 

debate, Rio de Janeiro, v. 39, n. 106, p. 815-829, set.  2015.  

Disponível em: <http://www.saudeemdebate.org.br/

artigos/artigo_int.php?id_artigo=3115>. Acesso em: 14 set. 

2015.

SÃO PAULO. Indicadores de gestão do trabalho e da educa-

ção na área da saúde. São Paulo: Observatório de Saúde da 

Região Metropolitana de São Paulo, mar. 2010. Disponível 

em: <http://www.obsevasaude.sp.gov.br>. Acesso em: 25 

maio 2013.

TRONCHIN, D. M. R. et al. Educação permanente de 

profissionais de saúde em instituições públicas hospi-

talares. Rev Esc Enferm USP, São Paulo, v. 43, esp. 2, p. 

1210-1215, dez. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.

br/pdf/reeusp/v43nspe2/a11v43s2.pdf>. Acesso em: 29 

maio 2015.

VIANA, D. L. Gestão do trabalho em saúde: revisão da 

literatura por meio de scoping review. 2013. 170 f. Tese 

(Doutorado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde 

Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponi-

veis/6/6135/tde-28032013-142152/pt-br.php>. Acesso em: 

12 jul. 2013.

Recebido para publicação em maio de 2015 
Versão final em outubro de 2015 
Conflito de interesses: inexistente 
Suporte financeiro: Financiado pela Fundação Araucária – edital 
PPSUS



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1033-1043, OUT-DEZ 2015

1033

Estudo avaliativo do processo de trabalho 
das Equipes de Atenção Básica a partir do 
PMAQ-AB
Evaluative study of the working process of Primary Care Teams from 
PMAQ-AB

Josiane Ribeiro Silva Medrado1, Angela Oliveira Casanova2, Cátia Cristina Martins de Oliveira3

ARTIGO ORIGINAL  |  ORIGINAL ARTICLE

DOI: 10.1590/0103-110420161070360

RESUMO O estudo objetivou analisar a organização do processo de trabalho das Equipes de 
Atenção Básica das regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro, a partir dos resultados do 
primeiro ciclo da Avaliação Externa do PMAQ-AB. Foram consideradas para análise quatro 
subdimensões do módulo II, cotejadas com as características do processo de trabalho da 
Política Nacional de Atenção Básica. Observou-se que o processo de Avaliação Externa esti-
mulou o planejamento das ações das equipes, contudo ainda possuem entraves tanto para a 
gestão quanto para as equipes sobre o aproveitamento das informações em saúde, a precarie-
dade de recursos humanos e a institucionalização da avaliação propriamente dita. 

PALAVRAS-CHAVE Atenção Primária a Saúde; Avaliação em saúde; Processo de trabalho em saúde.

ABSTRACT The study aimed to analyze the organization of the working process of the Primary 
Care Teams of the health regions of the state of Rio de Janeiro, from the results of the first 
PMAQ-AB external evaluation cycle. They were considered for analysis four sub-dimensions of 
the module II, collated with the characteristics of the working process of the National Policy of 
Primary Care. It was observed that the external evaluation process stimulated the planning of 
the action teams, yet that are still obstacles both for management as for the teams on the use of 
health information, the precariousness of human resources, and the evaluation of institutionali-
zation itself.

KEYWORDS Primary Health Care; Health evaluation; Working process in health.
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Introdução

A avaliação entendida como base para os 
demais componentes da gestão (planeja-
mento, execução, financiamento e regu-
lação) pode subsidiar intervenções mais 
efetivas no contexto da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS). Nesse sentido, a avaliação em 
saúde deve ser compreendida em termos do 
seu papel estratégico para subsidiar proces-
sos decisórios e no aspecto tático-operacio-
nal utilizada para melhorar a capacidade 
organizacional da Atenção Básica (AB), fa-
vorecer a comunicação e a informação e ga-
rantir a transparência na gestão. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), 
modelo predominante de AB (ou atenção 
primária) no País, apresenta inegável 
aumento de cobertura populacional ao 
longo dos últimos 20 anos e esforços para 
a sua qualificação vêm sendo realizados 
com a perspectiva de garantia do acesso e 
da qualidade na prestação do cuidado. O 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-
AB) é uma das propostas apresentadas pelo 
Ministério da Saúde com a finalidade de 
ampliar a capacidade de gestão, visando a 
análise do acesso e da qualidade das ações 
de saúde no âmbito da AB nas três esferas 
de governo. Em seu âmbito foi realizada a 
Avaliação Externa, que contou com a parti-
cipação de instituições de ensino e pesquisa 
na organização e execução do trabalho de 
campo. Com efeito, fomenta a institucio-
nalização da cultura de avaliação pautada 
no fortalecimento de iniciativas que reco-
nheçam a qualidade dos serviços de saúde 
ofertados, visando estimular a ampliação do 
acesso nos variados contextos brasileiros. 

Nesse sentido, o presente artigo tem como 
propósito provocar a reflexão acerca do uso 
da avaliação na organização do processo 
de trabalho das Equipes de Atenção Básica 
(EqAB) das regiões de saúde do estado do Rio 
de Janeiro, a partir da análise dos resultados 
do primeiro ciclo da Avaliação Externa do 

PMAQ-AB, correlacionando dimensões nele 
utilizadas para avaliação do planejamento 
e organização do processo de trabalho com 
aquelas previstas na Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB-2012). 

Material e métodos 

Trata-se de um estudo descritivo de abor-
dagem quantitativa, utilizando-se como 
unidade de análise as regiões de saúde 
do estado Rio de Janeiro, a saber: Baía da 
Ilha Grande, Baixada Litorânea, Centro-
Sul, Médio-Paraíba, Metropolitana I, 
Metropolitana II, Noroeste, Norte e Serrana. 

Como fonte de dados, utilizou-se os 
resultados oriundos do primeiro ciclo da 
Avaliação Externa, realizado com as EqAB 
do estado do Rio de Janeiro que fizeram 
adesão ao PMAQ-AB no ano de 2012.  Para 
tanto, foi utilizado o Módulo II: Entrevista 
com Profissional da Equipe de Atenção 
Básica e Verificação de Documentos na 
Unidade de Saúde, tendo como recorte 
a Dimensão IV: Acesso e Qualidade da 
Atenção e Organização do processo de 
trabalho, cujas subdimensões de análise 
foram: 1) Planejamento das ações da 
Equipe de Atenção Básica; 2) Reunião da 
Equipe de Atenção Básica; 3) Acolhimento 
à Demanda Espontânea; 4) Organização da 
Agenda da Equipe de Atenção Básica. Vale 
ressaltar que não foram utilizadas para 
análise todas as variáveis das subdimen-
sões citadas. As características do processo 
de trabalho das EqAB contidas na Política 
Nacional de Atenção Básica foram priori-
zadas de acordo com as subdimensões do 
PMAQ-AB (quadro 1). 

Para a análise dos dados, foi utilizado 
o software SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences). A aprovação para re-
alização deste processo foi obtida junto 
ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 
Nacional de Saúde Pública/Fiocruz, me-
diante protocolo nº 32012/2012. 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P.  1033-1043, OUT-DEZ 2015

Estudo avaliativo do processo de trabalho das Equipes de Atenção Básica a partir do PMAQ-AB 1035

Resultados e discussão

No estado do Rio de Janeiro, dos 92 muni-
cípios, 77 (83,7%) aderiram ao PMAQ-AB no 
primeiro ciclo, com um total de 1.075 EqAB. 
Foram avaliadas 1.047 equipes, sendo, na 
região Baía da Ilha Grande, 24 equipes (2,3%); 
Baixada litorânea, 55 equipes (5,3%); Centro-
Sul, 84 equipes (8,0%); Médio-Paraíba, 

145 equipes (13,8%); Metropolitana I, 414 
equipes (39,5%); Metropolitana II, 187 
equipes (17,8%); Noroeste, 35 equipes 
(3,4%); Norte, 34 equipes (3,3%) e Serrana, 
69 equipes (6,5%). Foram certificadas 1.012 
EqAB, o que corresponde a 96,7% do total de 
equipes avaliadas no estado. Os resultados 
serão apresentados abaixo segundo as di-
mensões definidas no estudo.

Quadro 1. Componentes do processo de trabalho das Equipes de Atenção Básica de acordo com a PNAB e dimensões da 
Avaliação Externa do PMAQ-AB

Política Nacional de Atenção Básica – PNAB
Módulo II: Dimensão IV – Acesso e Qualidade da Atenção e 

Organização do Processo de Trabalho

Características do processo de trabalho das Equipes 
de Atenção Básica

Subdimensões/Variáveis do questionário do PMAQ-AB

1. Realização do acolhimento com escuta qualificada, 
classificação de risco, avaliação de necessidade de 
saúde e análise de vulnerabilidade 

II. 15 – Acolhimento à Demanda Espontânea

II. 16 – Organização da Agenda

2. Planejamento e organização do trabalho

II. 9 – Planejamento da Equipe de Atenção Básica e ações da 
gestão para a organização do processo de trabalho da equipe

II. 11 – Reunião da Equipe de Atenção Básica

3. Monitoramento e avaliação das ações das equipes
II. 9 – Planejamento da Equipe de Atenção Básica e ações da 
gestão para a organização do processo de trabalho da equipe

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, primeiro ciclo 2012.

Acolhimento, avaliação de risco e 
vulnerabilidade

Das EqAB avaliadas no estado do Rio de 
Janeiro, 93,1% possuem o acolhimento im-
plantado nas unidades básicas de saúde, 
sendo que 58,7% possuem protocolos 
com definição de diretrizes terapêuticas à 
demanda de urgência/emergência. 

Segundo o Caderno de Atenção Básica, 
n. 28 ‘Acolhimento à demanda espontânea’ 
a utilização de tais protocolos e de suas 
respectivas escalas, reflete na qualidade 
do acesso destes serviços. Esses protocolos 
tentam fornecer não um diagnóstico, mas 
uma prioridade, o que permite impactar 

sobre a história das doenças agudas graves 
e potencialmente fatais, que, se não aten-
didas como prioridade, podem levar à 
morte (BRASIL, 2012B).

Nesse contexto, o acolhimento é consi-
derado como um mecanismo de ampliação 
e facilitação do acesso, na medida em que 
pressupõe tanto o acompanhamento de 
grupos populacionais portadores de agravos 
mais prevalentes ou a partir dos ciclos de 
vida quanto de pessoas que apresentam 
necessidades de saúde que não estão con-
templadas nesses critérios. Para isso, o aco-
lhimento deve ser visto como um dispositivo 
de (re)organização do processo de trabalho 
da equipe, provocando mudanças tanto nos 
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modus operandi das equipes quanto nos 
modos de cuidar.

 No estado, 91,9% das EqAB afirmam rea-
lizar avaliação de risco e vulnerabilidade no 
acolhimento dos usuários. Todas as regiões 
apresentaram percentual igual ou supe-
rior a 80%. Entretanto, a capacitação dos 
profissionais para a realização dessa ativi-
dade (tabela 1) foi de 65% no total. Entre 
as regiões, observa-se uma discrepância 
quando se compara os percentuais relativos 
ao desenvolvimento dessa ação e a capacita-
ção das equipes para esse fim.

As regiões que tiveram resultados aproxi-
mados em relação à realização da avaliação 

de risco e capacitação (tabela 1), respecti-
vamente, foram a Metropolitana II (95,7% 
e 79%) e a Metropolitana I (92,9% e 74%), o 
que pode ser compreendido, tendo em vista 
a maior proximidade dos municípios dessas 
regiões com leque mais amplo de instituições 
formadoras. As regiões com baixos percen-
tuais de capacitação de equipes para avalia-
ção de risco e vulnerabilidade são: Noroeste 
(22,7%), Baía da Ilha Grande (26,1%) e 
Centro-Sul (44,4%), o que põe em questão 
como garantir um acolhimento de qualidade 
sem que os profissionais estejam capacitados 
e/ou, por outro lado, se há alguma incongru-
ência na informação colhida.

Tabela 1. Acolhimento realizado pelas Equipes de Atenção Básica

Regiões de Saúde
Baía 

de Ilha 
Grande

Baixada 
Litorânea

Centro-
Sul

Médio 
Paraíba

Metropolitana I Metropolitana II Norte Noroeste Serrana Total

Total de equipes 
certificadas

24 
(2,3%)

55 
(5,3%)

84 
(8,0%)

145 
(13,8%)

414 (39,5%) 187 (17,8%)
34 

(3,3%)
35 

(3,4%)
69 

(6,5%)
1012 

(100%)

Acolhimento                    

Os profissionais da 
equipe que fazem 
o acolhimento 
foram capacitados 
para avaliação 
e classificação 
de risco e 
vulnerabilidade dos 
usuários?

26,1% 51% 44,4% 57,8% 74% 79% 63,6% 22,7% 55,7% 65%

A equipe realiza 
avaliação de risco e 
vulnerabilidade no 
acolhimento dos 
usuários?

91,7% 94,1% 87,8% 92,6% 92,9% 95,7% 90,9% 78,3% 82,5% 91,9%

Ações decorrentes 
do acolhimento

                   

Marcação na 
agenda do médico

87,5% 92,3% 96,4% 100% 97,7% 97,5% 87% 97% 100% 97,2%

Marcação na 
agenda do 
enfermeiro

0% 3,8% 0% 0% 1,8% 6% 0% 0% 0% 1%

Marcação na 
agenda do dentista

70,8% 65,4% 81,9% 71,3% 70,4% 30,7% 69,6% 60,6% 65,6% 63,9%

Marcação na 
agenda de outro 
profissional

87,5% 34,6% 65,1% 88,2% 48,9% 70,6% 65,2% 75,8% 48,4% 60,8%
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Entre as regiões do estado do Rio de 
Janeiro, as principais ações oriundas a partir 
do acolhimento (tabela 1) são: a marcação 
na agenda do médico (97,2%), seguida de 
orientação (93,5%) e, em terceiro, medidas 
terapêuticas (84%). Nota-se que mesmo 
sendo a marcação do médico a primeira 
ação decorrente do acolhimento, tem-se, 
em seguida, a orientação sem marcação de 
consulta e as medidas terapêuticas, que não 
envolvem a prescrição de medicação como 
ações consequentes do acolhimento. Isso 
denota a possibilidade de estar ocorrendo 
uma mudança de paradigma nas equipes em 
relação às formas de lidar com o cuidado, 
modificando a lógica médico-centrada e 
dependente de procedimentos.

 A organização da agenda de uma equipe 
é fundamental na logística da rotina da 
equipe no que tange ao atendimento das 
demandas espontânea e programada, bem 
como para suscitar a conscientização da im-
portância do papel de cada profissional na 
resolução de cada caso. Do total das EqAB, 
84,9% pactuam uma agenda semanal de 
atividades com o conjunto de profissionais 
que integram a equipe. 

Quanto ao desenvolvimento de ações para 
grupos de risco e prioritários, 94,7% afirma-
ram que realizam programação na agenda de 
consultas e ações para esses usuários.

A organização da agenda para a realiza-
ção de Visitas Domiciliares (VD) é realizada 
por 93,7% do total das equipes das regiões 
de saúde, o que parece refletir a priorida-
de dada na realização dessa atividade em 

consonância com o preconizado na PNAB 
(BRASIL, 2012A), no qual a VD constitui um im-
portante veículo de operacionalização de 
parte de um programa ou de uma política de 
assistência à saúde, possibilitando a concre-
tização da longitudinalidade, integralidade, 
acessibilidade e a interação entre o profis-
sional e o usuário/família (PEREIRA ET AL., 2004).

Certamente, a VD é uma importante es-
tratégia de intervenção, uma vez que a ida 
do profissional de saúde ao domicílio, muitas 
vezes, representa uma nova forma de atuação: 
perde-se a proteção das paredes do consul-
tório, obrigando-o a entrar em contato com 
as singularidades da família, suas angústias 
e subjetividades, conhecer o território e sua 
dinâmica e, ao mesmo tempo, maior compre-
ensão dos processos de saúde e doença e suas 
formas de cuidado (REIS ET AL., 2007).

Quanto às ações educativas, do total das 
equipes das regiões de saúde, 82,5% afirmaram 
realizar atividade comunitária ou de grupo, 
com 88,1% possuindo comprovação documen-
tal. Os percentuais inferiores a 80% encontra-
dos em cinco regiões do estado revelam que as 
atividades de promoção da saúde não têm sido 
valorizadas conforme o esperado, consideran-
do-se a mudança do modelo de atenção preco-
nizada pela ESF. Como afirmam Albuquerque 
e Stotz (2004, P. 264), 

no dia a dia dos serviços de saúde, porém, pou-
ca ou nenhuma importância é dada às ações 
educativas. Trabalhos em grupo são muitas 
vezes marginalizados, os profissionais envol-
vidos são desacreditados e desestimulados, a 

Orientação 100% 75% 97,6% 97,8% 92,9% 92,6% 95,7% 100% 93,8% 93,5%

Solicitação de 
exames 

87,5% 63,5% 78,3% 76,5% 83,5% 70,6% 65,2% 72,7% 78,1% 77,8%

Medidas 
terapêuticas  

87,5% 75% 88% 80,9% 85,1% 83,4% 73,9% 93,9% 84,4% 84%

Prescrição de 
alguma medicação

79,2% 67,3% 60,2% 73,5% 78,7% 70,6% 65,2% 78,8% 71,9% 73,7%

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, primeiro ciclo 2012.

Tabela 1. (cont.) 
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infraestrutura necessária é escassa e de difícil 
acesso aos profissionais. 

Planejamento e organização do pro-
cesso de trabalho

Quanto às atividades de planejamento, no 
total das regiões, mais de 92% das equipes 
afirmaram realizá-las. Sob esse aspecto, o 
levantamento de problemas e a definição 
de prioridades têm sido realizados por 
95,4% e 96,3% do total das equipes respec-
tivamente (tabela 2). 

Algumas regiões apresentaram percentuais 
similares quando analisadas a realização das 
duas atividades, como a Baixada Litorânea 
com 97,8%, Médio-Paraíba com 97,8% e Norte 
com 96,6% respectivamente. Entretanto, 
as regiões Centro-Sul, Metropolitana I 
e Metropolitana II tiveram percentuais 
maiores na definição de prioridades do que 

no levantamento de problemas. Como já foi 
destacado, o PMAQ-AB envolveu um proces-
so prévio de autoavaliação pelas equipes que 
fizeram adesão ao programa e que implicou 
exatamente na identificação de problemas e 
definição de prioridades para o desenho de 
uma matriz de intervenção. Nesse sentido, 
tais resultados favoráveis podem refletir 
esse processo, pois observou-se que, do total 
das regiões de saúde, 95,8% das EqAB con-
sideraram os resultados da autoavaliação no 
planejamento e organização do processo de 
trabalho da equipe. Esse dado é importante, 
tendo em vista o incentivo da gestão na auto-
avaliação das equipes, com o intuito de me-
lhorar a organização e o processo de trabalho 
delas. De toda forma, 96,2% das equipes afir-
maram ter tido apoio da gestão no planeja-
mento e organização do processo de trabalho. 
O apoio às EqAB (tabela 2), seja por um apoia-
dor institucional (58,3%) ou profissional de 
vigilância (40,5%), ou outros profissionais da 

Tabela 2. Organização e planejamento do processo de trabalho das Equipes de Atenção Básica

Regiões de 
Saúde

Baia de Ilha 
Grande

Baixada 
Litorânea

Centro-
Sul

Médio 
Paraíba

Metropolitana I Metropolitana II Norte Noroeste Serrana Total

Total de equipes 
certificadas

24 (2,3%)
55 

(5,3%)
84 

(8,0%)
145 

(13,8%)
414 (39,5%) 187 (17,8%)

34 
(3,3%)

35 
(3,4%)

69 
(6,5%)

1012 
(100%)

Organização e 
Planejamento

                   

Nos últimos 12 
meses, a equipe 
realizou alguma 
atividade de 
planejamento de 
suas ações?

87,5% 83,3% 93,0% 96,5% 94,6% 94,1% 85,3% 80,0% 86,8% 92,6%

Foi realizado 
processo de 
levantamento de 
problemas?

95,2% 97,8% 92,4% 97,8% 95,6% 93,7% 96,6% 92,9% 96,5% 95,4%

Foram elencadas 
prioridades?

90,5% 97,8% 93,7% 97,8% 96,9% 96,6% 96,6% 88,9% 96,4% 96,3%

Contribuição da 
autoavaliação 
no processo de 
trabalho

94,40% 97,90% 98,60% 99,30% 95,00% 94,60% 87,50% 90,90% 96,50% 95,80%
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gestão (71,7%) realizando a função de apoia-
dor institucional, é considerado importante 
dispositivo para qualificar o planejamento e a 
organização do processo de trabalho. 

A categoria com menor percentual na 
função de apoio em todas as regiões de saúde 
refere-se aos profissionais da vigilância em 
saúde. Isso pode refletir a ausência da inte-
gração entre esses profissionais e a EqAB, 

Apoio 
institucional

                   

A equipe recebe 
apoio para o 
planejamento 
e organização 
do processo de 
trabalho?

57,1% 77,3% 92,5% 93,4% 88,9% 90,9% 58,6% 71,4% 83,1% 87,2%

Apoiador 
institucional

41,7% 47,1% 24,3% 59,8% 67,3% 64,2% 23,5% 50,0% 51,0% 58,3%

Profissionais da 
vigilância em 
saúde

33,3% 14,7% 25,7% 40,9% 51,2% 37,7% 17,6% 50,0% 20,4% 40,5%

Outros 
profissionais da 
gestão

75,0% 52,9% 86,5% 78,0% 69,9% 66,0% 94,1% 75,0% 67,3% 71,7%

Outro(s) 0,0% 8,8% 14,9% 14,2% 18,1% 8,8% 17,6% 5,0% 16,3% 14,4%

Reuniões de 
equipe

                   

Organização 
do processo de 
trabalho e do 
serviço

100% 90,7% 98,8% 99,3% 99,3% 98,4% 100% 97,1% 97,1% 98,5%

Discussão de 
casos pela 
equipe

95,8% 81,5% 92,9% 93,7% 97,3% 83% 85,7% 97,1% 92,8% 92,4%

Qualificação 
clínica com 
participação de 
equipe de apoio 
matricial

20,8% 27,8% 61,2% 69,2% 69,3% 52,2% 31,4% 64,7% 30,4% 58,3%

Construção 
/ discussão 
de Projeto 
Terapêutico 
Singular (PTS)

62,5% 42,6% 57,6% 64,3% 74,9% 50% 57,1% 58,8% 49,3% 62,9%

Planejamento 
das ações da 
equipe

83,3% 94,4% 96,5% 97,9% 98,5% 96,2% 94,3% 100% 98,6% 97,2%

Monitoramento 
e análise dos 
indicadores e 
informações de 
saúde

66,7% 66,7% 87,1% 92,3% 87,8% 83% 62,9% 70,6% 79,7% 84%

Outros 4,2% 1,9% 9,4% 12,6% 9,7% 4,4% 2,9% 5,9% 1,4% 7,7%

Fonte: Banco de Dados PMAQ-AB, primeiro ciclo 2012.

Tabela 2. (cont.)



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P.  1033-1043, OUT-DEZ 2015

MEDRADO, J. R. S.; CASANOVA, A. O.; OLIVEIRA, C. C. M.1040

mesmo havendo espaços instituídos para 
que ela ocorra – reunião de equipe, VD ou 
mesmo alguma atividade de promoção e pre-
venção. Quanto ao apoiador institucional, os 
maiores percentuais foram encontrados nas 
regiões Metropolitanas I e II (67,3% e 64,2% 
respectivamente). Os baixos percentuais nas 
demais regiões apontam para o fato dessa 
estratégia ainda não ter sido incorporada de 
maneira correta, especialmente no interior 
do estado, o que pode estar relacionada com 
a capacidade institucional dos municípios 
em conter em seu quadro profissionais qua-
lificados para o exercício dessa função.  

Conforme aponta Campos (2003), o apoio 
institucional é uma estratégia metodológica 
para o enfrentamento dos inúmeros desafios 
que o trabalho no campo da saúde coloca. A 
Política Nacional de Humanização indica que 
a função do apoiador institucional é de contri-
buir para a gestão e organização de processos 
de trabalho, na construção de espaços cole-
tivos, nos quais os grupos analisam, definem 
tarefas e elaboram projetos de intervenção.

Outra estratégia potente para avaliação 
e organização do processo de trabalho é a 
reunião de equipe, que favorece a reflexão 

sobre o andamento das ações e atividades e do 
rumo a se tomar. Nesse caso, 99% das EqAB 
afirmaram realizá-la, sendo 59,5% das EqAB 
com periodicidade semanal, 18% quinzenal e 
13,9% mensal. Compreende-se que a reunião 
de equipe é utilizada como um espaço para 
planejar, organizar e discutir suas ações e 
seus problemas. Segundo a Política Nacional 
de Humanização (BRASIL, 2006, P. 54), 

a reunião de equipe não é um espaço apenas 
para que uma pessoa da equipe distribua tare-
fas às outras. É um espaço de diálogo e é pre-
ciso que haja um clima em que todos tenham 
direito à voz e à opinião. 

Nas reuniões de equipe, o planejamento e 
programação das atividades das EqAB levam 
em consideração a construção de agenda para 
organização do processo de trabalho (tabela 3), 
cujo percentual total é de 94,5%, seguido do 
uso das informações do Sistema de Informação 
da Atenção Básica (Siab), com 91,2%, e, em 
terceiro lugar, das informações locais, com 
88,7% (diagnóstico da área).  Nas regiões de 
saúde, destacam-se as regiões Médio-Paraíba, 
Metropolitana I e Metropolitana II, cuja 

Tabela 3. Planejamento das atividades das Equipes de Atenção Básica

Regiões de Saúde
Baía 

de Ilha 
Grande

Baixada 
Litorânea

Centro-
Sul

Médio 
Paraíba

Metropolitana I Metropolitana II Norte Noroeste Serrana Total

Total de equipes 
certificadas

24 
(2,3%)

55 
(5,3%)

84 
(8,0%)

145 
(13,8%)

414 (39,5%) 187 (17,8%)
34 

(3,3%)
35 

(3,4%)
69 

(6,5%)
1012

Construção de 
uma agenda de 
trabalho 

79,20% 90,70% 94,10% 97,90% 97,60% 92,30% 80,00% 100,00% 88,40% 94,50%

 As metas 
pactuadas pelo 
município

66,70% 59,30% 88,20% 88,10% 91,20% 87,40% 68,60% 82,40% 78,30% 85,70%

 As informações 
do Siab

87,50% 92,60% 96,50% 97,90% 90,00% 92,90% 85,70% 94,10% 75,40% 91,20%

 As informações 
locais 

87,50% 72,20% 85,90% 93,70% 93,40% 80,20% 85,70% 91,20% 89,90% 88,70%

 As questões 
relacionadas 
a riscos e 
vulnerabilidades 

83,30% 63,00% 87,10% 88,80% 91,70% 75,80% 71,40% 79,40% 81,20% 84,70%
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distribuição percentual é bastante próxima, 
denotando uma igual prioridade entre as 
atividades elencadas. A região da Baixada 
Litorânea é a que possui os menores percentu-
ais em relação ao planejamento das atividades.

Foram altos os percentuais encontrados 
nas regiões quando se questionou as equipes 
acerca do monitoramento e análise dos indica-
dores e informações de saúde, excetuando-se 
as regiões Baía da Ilha Grande (58,3%), seguida 
da Noroeste (60 %) e da Serrana (71,6%).

Discussão 

O processo de institucionalização da avaliação 
na AB tem contribuído para o exercício de uma 
prática reflexiva e pedagógica, no que tange 
ao apoio à gestão para a tomada de decisão no 
âmbito do SUS. Nesse contexto, reconhecer 
as conexões intrínsecas entre planejamento e 
avaliação como norteadoras do processo de tra-
balho tem sido entendida como uma forma de 
dinamizar e romper com a tradição do plane-
jamento e da avaliação como práticas fragmen-
tadas e burocratizadas (MEDINA; AQUINO; CARVALHO, 

2000; FARIA ET AL., 2009). No estudo realizado, 
verificou-se que, de maneira geral, as regiões 
de saúde estão, de certa forma, planejando e 
organizando seu processo de trabalho. Nas 
regiões consideradas do interior do estado do 
Rio de Janeiro, como, por exemplo, Baía da Ilha 
Grande, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste, 
pode-se perceber em algumas dimensões anali-
sadas os baixos percentuais. Isso pode se dever 
à limitação, tanto da gestão quanto das EqAB 
desses municípios, em trabalhar em uma lógica 

voltada para o planejamento, monitoramento e 
avaliação das ações como elementos intrínse-
cos e contínuo do processo de trabalho, deixan-
do de ser algo impositivo ou verticalizado com 
a simples finalidade de se cumprir metas. 

Contudo, como condição para a Avaliação 
Externa, 100% das equipes das regiões pas-
saram pelo processo da autoavaliação, ainda 
que o método (instrumento) utilizado tenha 
sido diferenciado em virtude da possibilida-
de de escolha da gestão. A adesão das equipes 
e da gestão a esse processo aponta para a ca-
pacidade de incitar essa proposta à institu-
cionalização da avaliação na AB. Entretanto, 
supõe-se também a questão de uma ‘indução’ 
por parte do PMAQ-AB no que tange aos in-
centivos financeiros envolvidos com a reali-
zação da etapa de autoavaliação.

Apesar dos bons resultados, na prática, ainda 
assim, conforme sinaliza Kawata et al. (2009, P. 317), 

há incoerência entre o que a EqAB estabelece 
como modelo de gestão das equipes, tomando-o 
como participativo, e o que de fato ocorre, seguin-
do o modelo centralizado de gestão e com ações 
de planejamento e monitoramento incipientes.

No que concerne ao apoio da gestão 
para o processo de trabalho das equipes, 
percebe-se que as regiões o recebem 
mesmo que de forma diferenciada, sendo 
esse apoio dado, em sua maioria, por pro-
fissionais da gestão, por apoiador institu-
cional – mais frequente nos municípios de 
grande porte – ou profissionais da vigilân-
cia em saúde. Entretanto, não se sabe de 
que forma se dá esse apoio, principalmente 

As questões 
ambientais do 
território 

70,80% 46,30% 54,10% 69,90% 77,80% 59,90% 60,00% 76,50% 69,60% 68,60%

 Os desafios 
apontados 
a partir da 
autoavaliação

66,70% 61,10% 80,00% 87,40% 79,30% 79,10% 54,30% 58,80% 81,20% 77,80%

Fonte: Banco de Dados PMAQ-AB, primeiro ciclo 2012.

Tabela 3. (cont.)
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ao levar em consideração a alta rotativida-
de dos profissionais e a capacidade insti-
tucional dos municípios, sobretudo nos de 
menor porte, em ter no seu quadro profis-
sionais qualificados para tal função. 

Por fim, é necessário destacar o reconhe-
cimento das ações de avaliação como instru-
mento ao processo decisório e de formação 
dos sujeitos envolvidos, e não as afirmar 
como mero mecanismo externo.

Considerações finais 

O PMAQ-AB se insere e se relaciona com 
o conjunto de estratégias prioritárias de-
finidas pela Política Nacional de Atenção 
Básica e com outros movimentos mais 
amplos de reorientação do modo como se 
organiza o SUS, tais como a instituição de 
redes de atenção e o Programa de Avaliação 
para a Qualificação do SUS. Nesse âmbito, o 
PMAQ-AB parece ser uma ferramenta im-
portante na gestão dos recursos destinados 
à saúde, auxiliando na utilização dos servi-
ços de saúde e contribuindo com melhorias 
no acesso e na qualidade, corroborando, 
assim, a tentativa de melhorar o desempe-
nho dos indicadores de saúde. Entretanto, 
deve-se ressaltar que a incorporação de tais 
objetivos no processo de trabalho diário das 
equipes torna-se importante e necessária 
para que todo o serviço não fique condicio-
nado a apenas um programa.

Este texto aponta como desafio para as 
EqAB das regiões de saúde do estado do 
Rio de Janeiro o melhor aproveitamento 
das informações em saúde para melhoria 
da gestão, pois se as informações produ-
zidas em saúde forem avaliadas de forma 
regular, contínua, esta prática será muito 
mais valiosa para a gestão em todos os 
níveis, pois além de promover matéria-pri-
ma essencial para a análise da situação de 
saúde de determinada população, facilitará 
o monitoramento dos objetivos e das metas, 
além de estimular a capacidade analítica 

das equipes, promovendo a possibilidade de 
planejamentos mais efetivos.

Outrossim, para que a avaliação seja en-
tendida como algo realmente importante, 
no sentido de institucionalizá-la, é neces-
sária, primeiramente, uma vontade dos 
gestores da AB dos municípios de colocá-
-la em prática, desmistificando a ideia de 
que a avaliação seja vista como de caráter 
punitivo e fiscalizatório. Essa percepção 
é muitas vezes reforçada pelos gestores à 
medida que há uma cobrança sobre indi-
cadores e metas, sem ao menos ser feito 
um trabalho paralelo com as equipes para 
esta melhoria, de maneira a incentivá-los e 
qualificá-los. Isso remete a pensar a forma 
verticalizada que o PMAQ-AB foi implan-
tado, no sentido de o Ministério da Saúde 
propor uma adesão voluntária com ausên-
cia de esclarecimentos e prazos ínfimos 
para a discussão do programa com os ges-
tores municipais, pautado em um discur-
so normativo. Em segundo lugar, precisa 
haver uma adesão de todos os envolvidos, 
desde os ‘profissionais da ponta’ até a 
gestão, compreendendo que a avaliação é 
algo pertinente ao processo de trabalho 
de todos os profissionais de saúde, fomen-
tando nestes a necessidade de olharem 
de modo reflexivo para suas práticas e, a 
partir deste processo, atuarem de forma 
a aprimorá-las. Contudo, a precariedade 
dos recursos humanos dos municípios, a 
alta rotatividade de profissionais, o baixo 
quantitativo de apoio técnico especiali-
zado e a sobrecarga de trabalho denotam 
uma fragilidade de uma realidade a ser 
superada. Nesse viés, deve haver, por parte 
dos gestores, o investimento na formação 
e capacitação do quadro de profissionais, 
corroborando o aumento de profissionais 
qualificados para o exercício de determi-
nadas funções. 

Implementar as diretrizes do SUS, res-
peitando os princípios que nortearam sua 
criação, garantindo sua viabilidade, é o 
desafio e, muitas vezes, o impasse vivido. 
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RESUMO Trata-se de pesquisa qualitativa que tem por objetivo analisar as relações de poder 
estabelecidas no trabalho da Estratégia Saúde da Família. Foram realizadas entrevistas se-
miestruturadas com dezenove profissionais integrantes de três equipes e utilizados registros 
efetuados a partir de observação participante. Os dados foram analisados segundo Bardin e 
categorizados em duas unidades analíticas. O estudo demonstrou que alguns paradigmas são 
difíceis de modificar, especialmente quando são vistos de forma natural pelos envolvidos. No 
entanto, avanços foram verificados a partir do posicionamento daqueles muitas vezes vistos 
como inferiores nas relações de poder desse serviço. 

PALAVRAS-CHAVE Atenção Primária à Saúde; Estratégia Saúde da Família; Relações interprofissionais.

ABSTRACT It is a qualitative study that aims to analyze the power relations established in the 
work of the Family Health Strategy. Semi-structured interviews with nineteen professional 
members of three teams were conducted and records obtained from participant observation 
were used. Data were analyzed according to Bardin and organized into two analytical categories. 
The study showed that some paradigms are difficult to modify, especially when they are seen as 
natural by the involved people. However, advances have been verified from the positioning of 
those often seen as inferiors on power relations in this service.

KEYWORDS Primary Health Care; Family Health Strategy; Interprofessional relations.
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Introdução

O campo da saúde se constituiu a partir de 
uma relação de poder-saber presente no pro-
cesso de trabalho. Segundo Foucault (1986), a 
profissionalização dos técnicos se deu por 
meio da articulação entre saber e poder 
médico, instituindo-se uma série de práticas 
disciplinares de regulação das relações e do 
espaço institucional a partir da hegemonia 
médica, em torno da qual foram se consti-
tuindo todas as demais profissões.

O poder só existe em ato. É sempre re-
lacional, um modo de ação de uns sobre os 
outros. O poder envolve as relações entre 
dois ou mais atores sociais, nas quais o 
comportamento de um é afetado pelo com-
portamento do outro; o poder expressa a 
capacidade que um indivíduo tem de levar o 
outro a fazer algo que de outra maneira não 
faria, por imposição (FOUCAULT, 1986).  

A visão foucaultiana desconstrói a percep-
ção de que há um polo que somente domina 
e outro que somente sofre a dominação. O 
poder é exercido numa cadeia de submissões 
da qual ninguém é o alvo único, mas perpas-
sa os diferentes indivíduos. Foucault amplia 
essa noção na medida em que não busca 
identificar o polo dominante ou o dominado, 
mas entender a posição, os sentidos e as re-
lações de cada sujeito na rede de dominação. 

O poder presente nas relações também pro-
picia a produção do saber, e uma das formas de 
fazê-lo é pela resistência dos trabalhadores. O 
autor assinala que se o poder fosse somente re-
pressivo, não teria a força que tem: “ele produz 
coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 
discurso” (FOUCAULT, 1986, P. 8). 

Sob outro enfoque, discutindo a teoria 
weberiana de poder, Cecílio (1999) afirma que 
o poder, quando exercido de forma legítima, 
tem o sentido de autoridade. A dominação 
legítima baseia-se na crença em ordens 
e no direito de mando daqueles nomea-
dos para exercer a dominação. É o tipo de 
poder existente no interior das organizações 
formais, constituído por meio de estruturas 

burocráticas conformadas em verdadeiras 
pirâmides hierárquicas de autoridade. 

Segundo Cecílio (2011), a gestão do cuidado 
está atrelada à cooperação de diversos atores 
coexistindo em diferentes espaços marcados 
por disputas, acordos e assimetrias de poder. 
Nesse sentido, Sulti et al. (2015) assinalam que 
os trabalhadores da saúde misturam em seu 
trabalho diário compromissos normativos 
e papéis institucionais com suas práticas 
personalizadas. 

As relações de poder também são eviden-
tes na Estratégia Saúde da Família (ESF). São 
profissionais que vivenciam relações gera-
doras de conflitos em virtude da diversida-
de de opiniões e posturas. Em alguns casos, 
há tentativa de dominação profissional com 
centralização da organização do serviço, 
ainda que esta não seja oficialmente instituí-
da (LANZONI; MEIRELES, 2012). 

A ESF propõe um modelo de organização 
voltado para maiores aproximação e valo-
rização da comunidade, em detrimento da 
centralização profissional, buscando sair de 
um padrão de atenção médico-centrado para 
uma proposta multidisciplinar horizontali-
zada e integradora (BRASIL, 2012).  

Contudo, a realidade do trabalho em 
equipe na ESF ainda se distancia do que é 
preconizado para a efetivação de uma ati-
vidade multiprofissional e compartilhada. 
Conforme alertam Lanzoni e Meirelles (2012), 
há uma inexistência de responsabilidade co-
letiva entre os membros da equipe, o que gera 
descontinuidade entre as ações específicas 
de cada profissional e uma pobre interação 
entre eles frente às atividades de trabalho. 

Historicamente, o médico assume a 
posição de poder na equipe de saúde, de 
forma natural. Nesse sentido, Costa e Martins 
(2011) afirmam que o conhecimento específico 
dos médicos garante, tradicionalmente, legi-
timidade para exercer o controle sobre os 
demais membros da equipe e usuários.  

Dessa maneira, torna-se relevante desvelar 
as relações de poder-saber presentes no tra-
balho da ESF, visando a uma maior integração 
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entre os trabalhadores que permita a realiza-
ção de uma assistência de melhor qualidade. 
Portanto, este estudo tem como objetivo ana-
lisar as relações de poder-saber que se esta-
belecem entre os integrantes de Equipes de 
Saúde da Família (EqSF). 

Metodologia

A trajetória metodológica adotada foi uma 
abordagem qualitativa, que possibilita a 
imersão em um universo de saberes e signi-
ficados dos sujeitos envolvidos na pesquisa, 
além de permitir compreender os movimen-
tos sociais, culturais e a relação entre pessoas 
e instituições (MINAYO, 2014). 

O projeto de pesquisa foi submetido ao 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, 
sendo aprovado sob o parecer Nº ETIC 
420/05 e Protocolo CAAE – 0420.0.203.000-
05. Os dados foram coletados nos meses de 
março, abril e maio de 2007.

O estudo foi realizado com membros de 
três EqSFs de um Centro de Saúde do muni-
cípio de Belo Horizonte (MG). Participaram 
da pesquisa dezenove profissionais de saúde, 
sendo três médicas (M), seis auxiliares de 
enfermagem (AE), três enfermeiras (E), seis 
agentes comunitários de saúde (ACS) e a 
gerente da unidade (G). Todos os integrantes 
consultados (das três equipes) concordaram 
em participar. A obtenção dos discursos 
encerrou-se quando ocorreu a saturação dos 
dados, percebendo-se ter atingido uma des-
crição suficiente do fenômeno. 

Para realização da pesquisa qualitativa, 
optou-se pela entrevista semiestruturada e 
pela observação participante, registrada em 
diário de campo. A pesquisadora permane-
ceu em imersão no serviço por três meses. 
Foram elaborados 27 relatórios, com obser-
vações das atividades realizadas no Centro 
de Saúde nos dois períodos: manhã e tarde.

Os resultados foram obtidos a partir da 
exploração do material por meio de co-
dificação, numeração e classificação do 

conteúdo coletado nas entrevistas, norte-
ados pela análise de conteúdo de Bardin 
(2011). A análise resultou na construção de 
duas categorias: ‘As relações de poder na 
saúde da família’ e as ‘Mudanças de para-
digma nas relações de poder’.

Os participantes do estudo foram iden-
tificados com a(s) letra(s) da categoria 
profissional a que pertencem e numerados 
conforme a ordem da entrevista, com vistas 
à manutenção do anonimato.

Resultados e discussão

Categoria 1: As relações de poder na 
saúde da família

Nesta categoria são relatadas as relações de 
poder existentes entre as diferentes classes 
de profissionais da EqSF, e entre esses e os 
usuários do serviço de saúde.

Foi possível constatar, por meio da pre-
sente investigação, que as relações de 
poder-saber estão vívidas entre os integran-
tes das ESF, porém, ocorrem de forma na-
turalizada. Ao serem questionados sobre a 
existência do poder na convivência diária, a 
maioria dos trabalhadores não a identificou 
diretamente, enfatizando o bom relaciona-
mento entre todos. No cotidiano do serviço, 
ficou evidente o estreitamento das relações 
entre os diferentes profissionais, entretanto, 
prevalece uma memória cristalizada de uma 
hierarquia objetiva e impessoal. 

Detalhes atitudinais denunciaram os 
comportamentos diferenciados entre os 
membros das equipes. Pode-se relacionar 
alguns deles, tomando alguns trechos das 
descrições contidas nos diários de campo: 
nas reuniões, as opiniões das médicas foram 
as primeiras a serem solicitadas; em três, das 
cinco reuniões observadas, os assuntos ini-
ciais foram os que envolviam as médicas, para 
poderem sair logo após suas participações; 
as enfermeiras e técnicas de enfermagem, ao 
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entrarem nos consultórios, mesmo fora do 
atendimento médico, fizeram-no com mais 
cerimônia que junto aos outros profissionais; 
as solicitações e os diálogos são mais formais 
quando dirigidos às médicas. 

A presença do poder nas relações da equipe 
da ESF é declarada por uma das médicas:

Eu acho que ainda existe, sim, essa questão do 
poder na saúde, infelizmente. A questão do poder, 
principalmente do médico [...]. O médico tem um 
poder de decisão muito maior que o enfermeiro, 
o auxiliar [...] Acho isso péssimo! Às vezes, quero 
que o auxiliar participe mais da reunião, ou o en-
fermeiro se posicione, mas eles têm medo de falar 
porque ‘o médico pode não gostar’. (M1). 

Embora o trabalho da ESF se apresente 
com uma estruturação mais horizontali-
zada, permanece uma conduta na qual o 
médico é a figura central, uma autoridade, 
mostrando que independentemente dos 
lugares ocupados pelos vários trabalhado-
res, relações de poder são marcantes na hie-
rarquia entre os profissionais. 

Segundo Costa e Martins (2011), essa hie-
rarquia se estende, também, à relação profis-
sional/usuário, comprometendo a autonomia 
dos envolvidos no processo assistencial. Nesse 
sentido, por vezes, o usuário chega ao serviço 
em estado de dependência e de alienação, es-
perando respostas e soluções, principalmente 
do médico, como aponta o relato abaixo: 

[...] Como médica, a minha experiência aqui e tam-
bém em outros lugares mostra que, por mais que 
você tente que o paciente seja mais independen-
te, assuma sua parte, no final, ele volta e quer que 
você resolva tudo, a todo custo. E querem sempre 
o remédio [...]. É um hábito já internalizado. (M3).

A persistência da submissão do usuário ao 
saber dos profissionais só se mantém porque 
tanto um quanto outro alimenta essa lógica. 
Cadoná e Scarparo (2015) salientam que, 
mesmo com a utilização de práticas con-
sideradas emancipatórias e participativas, 

há evidências de uma postura submissa dos 
usuários, que permanecem na expectativa de 
modelos de conduta e de prescrições.  

Vale ressaltar que essa relação poder-sa-
ber presente nos serviços de saúde resulta 
de uma complexa e engenhosa construção 
social, que, ao longo do tempo, foi se cristali-
zando no imaginário social, como o poder do 
médico sobre a vida e a morte do indivíduo, 
e, por isso, a suposta diferença desse profis-
sional com relação aos demais: 

Ah, não sei se posso chamar de ‘poder’... Mas a re-
lação na equipe depende, sim, muito do médico. Ele 
que decide. O [médico] que estava aqui ficava mais 
na dele... Aí, a gente também não se sente à von-
tade pra comentar nada. Sei lá se ele vai gostar, se 
vai achar que a gente está falando o que não deve, 
então a gente acaba é ficando quieta, né? (AE1). 

A atitude de ‘ficar quieta’, assumida pela 
trabalhadora, pode ser a expressão de um 
comportamento naturalizado, que acusa 
uma diferença hierárquica entre ambos. 
A trabalhadora, em seu discurso, manifes-
ta uma posição enunciativa marcada por 
uma distância interna, cunhada nas dis-
tâncias social e profissional entre as dis-
tintas categorias. 

Sobre o domínio do poder-saber, 
Foucault (1995) destaca que em qualquer 
circunstância dialógica pode haver disputa 
pelo poder, ainda que nem tudo seja dito 
de maneira direta. Nesse sentido, o que 
não é dito pode permanecer subentendido, 
como mostra o fragmento do discurso de 
uma das enfermeiras: 

Aqui tem, sim, apenas uma médica do grupo de 
apoio que destoa dos demais, porque se coloca 
como superior, não em relação aos seus colegas 
médicos, mas aos enfermeiros e demais profissio-
nais. É uma postura como se os outros fossem ‘os 
burros’! É assim que eu vejo. É uma pessoa muito 
difícil. E com essa pessoa não é possível troca ne-
nhuma. A pessoa que te impõe alguma coisa [...], 
mantém uma distância [...]. (E1). 
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O depoimento expressa o poder sobre as 
práticas articuladas ao saber científico, o que 
nos remete a Pires (2011), quando afirma que 
os enfermeiros têm dificuldade de analisar 
as relações de poder presentes no trabalho da 
equipe e no serviço de saúde, fato que com-
promete o caráter político do seu agir e enfra-
quece seu discurso e seus posicionamentos. 

Outro olhar sobre o tema diz respeito ao 
poder legal-administrativo presente nas ins-
tituições de saúde, mesmo aquelas que têm as 
estruturas mais horizontalizadas (CECÍLIO, 1999; 

2011). A maneira hegemônica de gestão, ainda 
presente na ESF, contribui para manter inal-
terados a hierarquização e o autoritarismo 
nas relações entre gestores, trabalhadores e 
usuários, sem produzir maior eficácia e efi-
ciência desejadas (SULTI ET AL., 2015).

A fala de uma das auxiliares de enferma-
gem ilustra a hierarquia existente:

 Quanto ao poder, acho que a gente tem uma hie-
rarquia de trabalho pra respeitar: a gerente, o mé-
dico, o enfermeiro, pra organizar o trabalho. Claro 
que eles têm poder. Não que você tenha que ser 
submissa, mas a enfermeira, a gerente tem poder 
sobre mim, funcionária. (AE4). 

No Centro de Saúde em estudo, as deci-
sões são tomadas por um Colegiado Gestor 
que representa o conjunto de trabalhadores. 
Trata-se de uma autonomia relativa, pois o 
Colegiado decide a partir das determinações 
superiores do Distrito, que detém o poder 
legal-administrativo. Para Cecílio (2011), os 
gestores são percebidos como elementos 
externos à equipe, por vezes, vistos como 
superiores e inatingíveis, fato refletido no 
distanciamento desses com os trabalhadores 
e suas necessidades, conforme apontam os 
discursos: “Aqui a gente só tem deveres. Os 
direitos ficam esquecidos” (E1). 

Há um grande desrespeito dos gestores com o 
profissional, porque eu tive um problema sério 
com eles: fiz um atendimento correto de uma 
Senhora, mas que ela não concordou e mandou 

uma carta de todo tamanho ao órgão gestor, que 
respondeu à usuária se des-cul-pan-do pelo aten-
dimento! Recebemos essa cópia, e eu fiz questão 
de ir até lá, falar pessoalmente, porque, antes de 
darem razão ao usuário, eles têm que consultar 
a gente, saber o que aconteceu realmente. (E2). 

As entrevistadas manifestaram insa-
tisfação com as cobranças frequentes dos 
superiores quanto às obrigações no traba-
lho e com a falta de apoio recebido quando 
se trata dos seus direitos. Conforme Sulti 
et al. (2015), na gestão dos serviços estão 
presentes os desejos, as necessidades e os 
interes ses dos trabalhadores, incluindo 
os saberes, o poder e o modo de operar as 
relações. Para os autores, a articulação e 
as diferentes formas de gestão dependem 
dos gestores, que devem estar voltados não 
somente para a produção de saúde, mas 
para a efetivação dos princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS).  

A tecnologia do poder-saber funciona de 
forma interligada às normas institucionais 
explícitas e implícitas. Todos os trabalhado-
res e usuários fazem parte da teia de poderes, 
podendo sujeitar e submeter o outro, quando 
no lugar de quem detém o poder: 

[...] Mas na minha equipe tem isso [a enfermei-
ra fala]: ‘Eeeeeu sou suuuua enfermeira e você 
é miiiiiiiinha auxiliar! [...] você faz aquilo que eu 
mando’[...]. Eu já pensei em me desligar do PSF, 
mas, no momento, por questões financeiras, eu 
não posso de jeito nenhum. (AE2). 

O enfermeiro sente-se subjugado na 
relação com o médico e os gestores e, como 
coordenador da equipe de enfermagem, 
assume uma postura de ‘mando’ com relação 
ao auxiliar de enfermagem, determinando as 
ações que devem ser cumpridas. Para Garcia 
et al. (2014), na coordenação do processo de 
trabalho da ESF, o planejamento é um meio 
de exercer o poder. Pode ser um instrumen-
to decisório, bem como uma ferramenta de 
do minação, cerceando a possibilidade do 
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trabalhador de intervir, manifestar-se e par-
ticipar das ações planejadas. 

A teia de poder-saber pode ser percebida, 
também, na distinção feita pelo usuário:

Outro dia, já falei pra enfermeira: ‘qualquer dia 
você precisa ir comigo, mas não vai de branquinho, 
não, vai é de abada [uniforme do ACS] [...] Aí você 
vai ver como eles vão te tratar. Aí, sim!’. (ACS1).  

A distinção relatada reflete a diferença 
hierárquica de poder atribuída a cada catego-
ria, como declarado por outra trabalhadora: 

Outro dia, no acolhimento, um rapaz chegou, me 
xingou de tudo quanto é nome, porque estava de-
morando a consulta [...]. Na hora que ele entrou 
aqui no consultório, abriu a porta, foi todo manso 
com a enfermeira, como se nada tivesse aconteci-
do. A linguagem deles com a gente é outra [...] a 
gente fica com as cacetadas. (ACS2). 

A linguagem é um elemento essencial na 
relação de poder-saber entre trabalhador/
usuário, mas pode atuar como forma de 
dominação. Por meio da linguagem, é pos-
sível influenciar o comportamento do outro 
visando a atingir os objetivos almejados. Tal 
função fica explícita nas relações de traba-
lho, já que a linguagem é muito mais desen-
volvida e facilitada por aqueles que detêm o 
poder. É o que mostra o discurso: 

Alguns parece que têm medo de falar com o mé-
dico! Chegam pra mim e pedem: fala pra ele! [...] 
Mas eu entendo, porque tem médico que não dá a 
mínima, pensa que sabe tudo [...]. Aqui na equipe 
isso já mudou. (AE4). 

O usuário, em circunstâncias diversas, 
não dispõe de todos os termos e condições 
para descrever seu estado e fica inibido 
diante de quem, para ele, detém o poder-
-saber. De modo geral, pouco questio-
na, e é comum sair do atendimento com 
dúvidas, buscando esclarecimentos junto 
aos outros profissionais: 

[...] Tem também muitos pacientes que vêm tirar 
dúvidas com a gente. Saíram da consulta e vêm 
perguntar pra gente. Aí você pergunta: – Mas a 
médica não lhe explicou isso? Não explicou ou ele 
não entendeu? Mas chega pra gente, e aí você vai 
detalhando as coisas. Eu acho que com o médico 
eles ficam um pouco receosos, principalmente os 
mais humildes [...]. (AE3).  

Segundo Faïta (2007), o sujeito produz dis-
cursos a partir de uma posição e de um con-
texto determinado, influenciado por outras 
falas, anteriores e posteriores ao seu enun-
ciado, mobilizando saberes diversos para a 
compreensão da relação interativa daquele 
momento. A linguagem é uma ação e permite 
uma atuação direta sobre as pessoas. Ela é 
uma construção de sentido em uma situação 
singular que se expressa nas palavras. 

O trabalho na ESF sugere, entre outros 
fatores, a compreensão da linguagem e os 
simbolismos que a constituem, tais como 
as formas de comunicação, a participação, o 
mal-entendido, o não dito, a interpretação, 
bem como as diferentes formas de expres-
são (FAÏTA, 2007). Tal fato é comprovado no de-
poimento: “Tem um rapaz da minha equipe 
que falava daquele médico: ‘Ele é só na dele, 
tá nem aí. Aí eu não consigo falar quase nada. 
É como se diz: eu entro mudo e saio calado’” 
(AE2). No silêncio do usuário, a expressão 
de não se sentir visto pelo profissional. 

A medicina exerce um poder histórico nas 
relações de cuidado, concentra o poder do 
diagnóstico e da intervenção terapêutica, cum-
prindo uma autoridade técnico-científica. No 
entanto, apesar da existência subjetiva dessa 
relação de poder, moralmente, médico e pa-
ciente são indivíduos sem distinção (AGUIAR; 

OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013). Nessa direção, Cecim e 
Merhy (2009) colocam que, a depender das rela-
ções estabelecidas entre usuário e profissional, 
esse poder pode produzir a tirania do distan-
ciamento e uma atitude de total desatenção 
para com os aspectos psicossociais do sujeito.  

Assim, deve-se ressaltar que diferentes 
relações de poder-saber são estabelecidas no 
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ambiente de trabalho da EqSF, devendo ser 
traçadas estratégias que visem a horizonta-
lizar as relações de trabalho e cuidado, con-
forme previsto nas diretrizes da ESF.

Categoria 2: Mudança de paradigma

Nesta categoria analítica, serão discutidas 
novas formas de vivenciar o poder-saber, 
propondo novos paradigmas direcionado-
res dessas relações. 

A valorização dos sujeitos, trabalhadores 
e usuários permite alterar radicalmente as 
relações de poder-saber e seu reflexo nas 
práticas da saúde. Historicamente, podemos 
acompanhar as diferentes estratégias articu-
ladas pelos profissionais em busca de saídas, 
que resultaram em conquistas e no conse-
quente desenvolvimento do trabalho:

Alguns colegas não se comprometem [...], mas 
eu acredito que a gente pode mudar [...] precisa-
mos organizar melhor nossos trabalhos, se impor 
mais, sabe? Eu tenho muito mais potencial pra 
outras coisas do que ficar só ouvindo queixas, 
por isso vou à luta. (E1). 

Novos modos de produção de saúde se 
estabelecem a partir da resistência do traba-
lhador, presentes nas diferentes e singulares 
formas de gerir seu trabalho. Nas palavras de 
Barros e Barros (2007, P. 61), “o trabalhador não 
é mera vítima que sucumbe às sistemáticas 
tentativas de desqualificação [...], ele (re)
existe, (re)criando o próprio processo de tra-
balho”. Abrem-se, assim, possibilidades no 
dizer ou no fazer, nas formas de relação, no 
confronto e na resistência, na gestão singular 
e coletiva da saúde e da vida. 

É o que pode ser constatado quando as 
trabalhadoras, buscando driblar as dificul-
dades, encontram as saídas, estabelecendo 
novas normas, novos meios de desenvol-
ver suas atividades: 

Agora, eu vejo que tenho que contribuir e que tenho 
muuuuuito pra contribuir. Antes, nem abria a boca 

e até pensava: – quando isso vai mudar? [...] Ago-
ra, dou a maior força pras colegas, pra a gente par-
ticipar de tudo (AE3). Mas estamos num momento 
de transição ainda, porque com o outro médico não 
tinha nada disso, não. Ele era ele e pra ele só. Você 
falava alguma coisa, e ele ouvia e balançava a ca-
beça [...]. Hoje, com a outra médica, tem uma troca 
mesmo, e a gente discute junto. (AE1). 

Como pontua a trabalhadora, as transfor-
mações do trabalho em saúde, particular-
mente, na atenção primária, vêm ocorrendo 
paulatinamente. É a partir dos pequenos im-
pulsos, das escolhas singulares, que as mu-
danças serão efetivadas. 

Também entre os médicos foi assinalada a 
alteração de comportamento: 

O médico com médico, um nem olhava a cara do 
outro. Era uma atitude individualista. O médico 
tinha uma relação só com o enfermeiro de nível 
superior, então, pra chegar nessa escala pro auxi-
liar e pro ACS, mudou muito, abriu o leque, e todo 
mundo saiu ganhando. (M2). 

Assim, por meio da consolidação de novas 
atitudes, os profissionais percebem novas 
formas de atuação, individual e coletiva, e 
estabelecem relações diferenciadas, menos 
hierarquizadas no modo de ser e fazer na ESF. 

O usuário também pode colaborar para a 
criação de um novo paradigma relacional de 
poder-saber quando se percebe ouvido em 
uma escuta atentiva, aquela em que o tra-
balhador se dirige ao outro como sujeito da 
relação e não como objeto de seu discurso, 
permitindo ao usuário colocar mais de si no 
processo de cuidado.

Da experiência do usuário, de seu en-
contro com as propostas conceituais e 
atitudes a serem desenvolvidas, surgem 
possibilidades de mudanças a serem reali-
zadas de uma maneira gradual: 

É que o nosso trabalho não é somente técnico 
– não vale somente o meu saber. Tem que ter o 
outro lado, que envolve muito da cultura. É um 
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processo lento. Hoje, eles já entram e conver-
sam, mas a distância imposta na relação médi-
co-paciente era muito grande. Era o médico lá 
em cima e o paciente cá embaixo, mas isso, aos 
poucos, está mudando. (M2). 

Nessa relação de cuidado, cabe ao pro-
fissional criar condições para a construção 
da autonomia do sujeito, mesmo que uma 
autonomia relativa, porque vai depender 
do entendimento do usuário e da potência 
do profissional, naquele momento, para in-
fluenciar em um dado contexto ou situação. 
É no espaço relacional que ocorre o encontro 
entre profissional e usuário, com a constitui-
ção de vínculos e de compromissos. 

É imprescindível, portanto, que o ato assis-
tencial esteja pautado numa relação dialógica 
e que seja guiado por uma postura indagado-
ra, sem o peso da hierarquia de poder-saber, 
para que o usuário possa se expressar a partir 
do vivido. E, consoante esses apontamentos, 
tomamos Cecílio (2011), ao enfatizar a necessi-
dade de serem retomados os projetos de co-
gestão, de ultrapassá-los a partir do trabalho 
vivo em ato, como um espaço de produção de 
possibilidades e das singularidades. 

Conclusão 

O presente estudo retrata as diferentes rela-
ções de poder-saber entre as categorias pro-
fissionais e entre essas e os usuários da ESF, 
além de identificar caminhos em direção 
à construção de novas formas relacionais 
entre os envolvidos no processo de cuidado. 
O poder mobilizado e construído no traba-
lho da ESF sugere, portanto, que a gestão do 
poder tem a potência de modificar os sujei-
tos e as situações e de reverter os padrões 
dominantes de subjetividade no trabalho.  

Nos serviços de saúde, de modo geral, 
foi possível constatar certa banalização das 

relações de poder presentes no cotidiano, 
tanto dos trabalhadores quanto dos usuários, 
manifestada na acomodação burocrática ou 
na omissão daqueles que a vivenciam, como 
também dos gestores. 

A organização da ESF é elaborada e dis-
cutida, em cada um dos níveis hierárquicos, 
a partir da noção que os gestores têm do 
trabalho, sem que um consiga vislumbrar 
as dificuldades e a racionalidade que rege a 
prática dos demais. Diante da ausência de 
respostas ou de respostas insuficientes da 
gestão, alguns trabalhadores buscam contor-
nar a situação, fazendo um uso de si amplia-
do, desdobrando-se e, por vezes, esgotando 
suas potencialidades físicas e psíquicas.

É importante ressaltar a relação de poder 
entre profissional e usuário, manifestada 
pela linguagem, que permite ao primeiro 
o domínio frente ao segundo. Contudo, 
deve-se considerar que todo sujeito é de-
tentor de um saber próprio que o legitima. 
Portanto, o usuário deve ser protagonista 
na relação de cuidados e a linguagem não 
pode subjugá-lo.

Alguns paradigmas das relações de 
poder-saber existentes nas estruturas de 
serviços de saúde dificilmente são modifi-
cados, especialmente quando são vistos de 
forma naturalizada. No entanto, o presente 
estudo mostra avanços no sentido de rompi-
mento com alguns desses padrões, por meio 
de atitudes singulares que refletem maior 
confiança e mais firmeza de posicionamen-
to de alguns trabalhadores.  

A relação de poder-saber existente entre 
os integrantes da ESF mostra que um implica 
e é implicado pelo outro, e não deve ser con-
cebida de forma independente das vivências 
humanas e de um processo constante de re-
elaboração e de transformação do estabele-
cido. A aquisição de saber não pode se fazer 
de cima para baixo, mas pelo próprio sujeito, 
mediado pela interação profissional. s
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Protocolo clínico como dispositivo 
analítico das relações de poder de 
profissionais de saúde
Clinical protocol as analytical dispositive of power relations among 
health professionals
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RESUMO Objetivou-se analisar as relações interprofissionais, tomando como referência o 
dispositivo protocolo clínico na terapia intensiva pediátrica. Estudo de caso qualitativo com 
coleta de dados feita por meio de observação, entrevistas com 14 profissionais e análise de 
discurso foucaultiana. Os protocolos clínicos regulam as relações, mas não asseguram a inte-
gração interprofissional. A clínica tradicional dificulta o lidar com a dimensão subjetiva im-
plicada no sofrimento e morte, produzindo relações conflituosas, com busca pela perfeição 
e culpabilização por erros. Perante os conflitos, o protocolo multidisciplinar para cuidados 
paliativos pode favorecer a integração e ética da equipe. 

PALAVRAS-CHAVE Relações interprofissionais; Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica; Protocolos.

ABSTRACT This paper aimed at the analysis of inter-professional relationships, using as refe-
rence the clinical protocol applied in pediatric intensive care units. The study used qualitati-
ve methods based on observation, fourteen professional interviews and foucaultian discourse 
analysis. Data showed that the clinical protocols were able to regulate professional relationships 
but did not ensure inter-professional integration. The results indicate that traditional clinical 
practice hampers the ability to face the subjective dimension of suffering and death, thus produ-
cing conflicts, perfectionism and blaming. Before conflicts, the multidisciplinary palliative care 
protocols could help the building an integrated and ethic team.
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Introdução

Após a Segunda Guerra Mundial, as novas 
estratégias políticas criadas pelos Estados 
configuram a biopolítica, a qual consiste na 
articulação das tecnologias de governo com 
conhecimentos científicos com vistas a ra-
cionalizar e regular os fenômenos sociais. 
As novas políticas instituídas pelos Estados 
reorganizaram o modelo de atenção à saúde 
com foco na prevenção de doenças e no 
direito à saúde da população (FOUCAULT, 2008B). 
Assim, os mecanismos de manipulação 
social passaram a ser mais sutis, conquistan-
do o consentimento da população e não mais 
a docilização das pessoas (PASSOS, 2012). 

No campo da saúde, nos séculos XIX e 
XX, os avanços científicos e tecnológicos 
acentuaram o desenvolvimento da medicina 
principalmente na cura e na prevenção de 
doenças. Nesse contexto, foram desenvolvi-
das intervenções tecnológicas sofisticadas, 
como, por exemplo, o Centro de Tratamento 
Intensivo, para pacientes em estado crítico. 
No Brasil, a partir dos anos 1970, tornam-se 
mais evidentes reivindicações sociais e po-
líticas em prol da promoção da saúde, em 
defesa da vida e ampliação da cidadania, que 
se traduzem no movimento denominado 
como Reforma Sanitária. 

Na atualidade, Ferreira Neto e Araújo 
(2014) mencionam a existência de distintos 
modelos de gestão e atenção e modos de rela-
cionamento entre os sujeitos no trabalho em 
saúde. Trata-se do modelo que traduz a lógica 
da Reforma Sanitária e daquele que atende 
aos interesses econômicos neoliberais, com 
ênfase nas intervenções medicalizantes.

Cabe salientar que o modelo de gestão e 
atenção defendido pela Reforma Sanitária 
apresenta gestão democrática, com rela-
ções integradas no trabalho em equipe e em 
rede. Ademais, a Clínica Ampliada privilegia 
a participação do usuário no tratamento e 
considera a singularidade dos sujeitos, tendo 
como foco das ações a promoção da saúde e 
a Clínica Ampliada (BEDRIKOW; CAMPOS, 2011). Por 

outro lado, o modelo neoliberal, predominan-
te nas práticas de saúde, dificulta os avanços 
do Sistema Único de Saúde (SUS), haja vista 
a centralização do saber médico, com ênfase 
na cura de doenças, a escassa participação 
do usuário, as ações fragmentadas e medi-
calizantes, caracterizando, pois, a clínica 
tradicional (FERREIRA NETO; ARAÚJO, 2014). Para 
Bedrikow e Campos (2011), a clínica tradicional 
é eficaz para a cura de várias doenças, mas é 
frágil para lidar com demandas subjetivas. 

Nesse cenário híbrido, as necessidades 
de aprimoramento na gestão e atenção na 
saúde pública se tornam mais complexas, em 
decorrência da exigência de qualidade com 
redução dos riscos assistenciais e controle 
financeiro. Além disso, para Bernardes et 
al. (2011), há a necessidade da criação de me-
canismos para a transformação da cultura 
dos serviços em prol da integralidade assis-
tencial e democratização da gestão. Nessa 
perspectiva, há que se chamar a atenção 
para o protocolo clínico como importante 
ferramenta de gestão voltada para o controle 
financeiro e redução dos riscos assistenciais. 
Sobre os protocolos voltados para a gestão da 
clínica, Mendes (2011) destaca a importância 
do envolvimento efetivo da equipe multidis-
ciplinar na sua elaboração com a finalidade 
de integrar a equipe de saúde. 

Apesar dos esforços voltados para a con-
solidação dos novos modelos de gestão e 
atenção e, ainda, do estímulo à elaboração 
de protocolos clínicos com a participação 
da equipe, observa-se a fragmentação das 
práticas assistenciais, com visíveis fragili-
dades no trabalho multidisciplinar. A esse 
respeito, Bernardes et al. (2011) afirmam que 
a implementação dos novos modelos ou fer-
ramentas gerenciais não são suficientes para 
assegurar mudanças culturais nos serviços 
de saúde e, nem mesmo, a integração entre 
os profissionais, o que decorre da micropolí-
tica das relações, caracterizada por conflitos 
e corporativismos profissionais. 

A partir do contexto descrito, objetivou-
-se, por meio do presente estudo, analisar 
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as relações interprofissionais, tomando 
como referência o dispositivo protocolo 
clínico em uma unidade de tratamento in-
tensivo pediátrica.

Ressalta-se a existência de estudos no 
campo da saúde coletiva sobre a micro-
política e subjetividade no trabalho em 
função da importância de estratégias para 
a transformação da cultura no SUS e efeti-
vação de seu modelo de atenção e gestão. 
Nessa direção, este estudo contribui para 
os demais, enfatizando a importância da 
atenção integral na Unidade de Terapia 
Intensiva Pediátrica (Utip), mesmo sendo 
destinado a procedimentos intervencio-
nistas. A Clínica Ampliada na Utip con-
tribui para a humanização da assistência 
e preparo dos profissionais no lidar com a 
dimensão subjetiva no envolvimento com 
as crianças e seus pais. Espera-se que este 
estudo contribua para a criação de estraté-
gias para a produção de novas formas de re-
lacionamento entre os sujeitos com foco na 
integralidade e na saúde dos profissionais. 

Percurso metodológico

A concepção teórico-metodológica deste 
estudo é de natureza analítico-descritiva, 
com abordagem qualitativa (MINAYO, 2007). A 
estratégia de pesquisa foi o estudo de caso, 
por tratar-se de uma análise em profundidade 
de uma unidade em foco. Outro aspecto que 
caracteriza essa estratégia de pesquisa é a 
busca pela compreensão de ‘como’ e ‘por que’ 
ocorrem os fenômenos (DIONNE; LAVILLE, 1999).

O cenário de estudo foi uma Utip de um 
hospital universitário. A referida unidade 
foi escolhida por sua complexidade, uma 
vez que possui alta tecnologia e intensa 
demanda por acolhimento emocional de 
crianças e seus pais. A coleta de dados foi 
realizada por meio de observações parti-
cipantes, no período de junho a agosto de 
2014, em diversos horários de trabalho e em 
plantões de finais de semana, nos turnos da 

manhã, tarde e noite, perfazendo um total 
de 80 horas. As observações foram registra-
das em um diário de bordo e focalizaram as 
práticas e fluxos cotidianos do trabalho dos 
profissionais de saúde, as relações dos pro-
fissionais entre si, as relações desses com 
crianças e com familiares. Também foram 
utilizados como fonte de dados documentos 
e informações presentes no setor, sua orga-
nização arquitetônica e os acontecimentos 
diários. A pesquisadora estabeleceu uma 
relação próxima e afetiva com os sujeitos, 
profissionais, crianças e familiares. 

A partir das observações, foram realiza-
das entrevistas com roteiro semiestruturado 
com um grupo heterogêneo de profissionais 
de saúde, escolhidos intencionalmente: 2 
médicos, 1 enfermeira, 4 técnicas de enferma-
gem, 2 fisioterapeutas, 1 terapeuta ocupacio-
nal, 1 psicóloga e 1 nutricionista, 1 coordenador 
médico e 1 coordenador da enfermagem, tota-
lizando 14 profissionais. As entrevistas foram 
concomitantes às observações. 

As perguntas norteadoras das entrevistas 
foram: Como é para você trabalhar em uma 
Utip? Como é lidar com crianças doentes em 
uma Utip? Quais são os fatores que facilitam 
e dificultam o trabalho? Como são as rela-
ções interprofissionais? Como é o trabalho 
em equipe? Há reuniões de trabalho e como 
são? O que você pensa sobre os protocolos 
assistenciais? Por se tratar de um roteiro 
semiestruturado, outras perguntas foram 
elaboradas no decorrer das entrevistas, com 
vistas ao aprofundamento das questões sobre 
a temática em foco. 

Os entrevistados foram esclarecidos 
sobre os objetivos da pesquisa e sobre seus 
riscos. O anonimato e o direito de inter-
rupção das entrevistas foram assegurados 
e, no início das entrevistas, os participan-
tes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), conforme re-
solução do Conselho Nacional de Saúde nº 
466/12. O projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da UFMG (Protocolo 
ETIC nº 30316914.0.0000.51.49) e pelo 
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Comitê de Ética do hospital. Na apresenta-
ção dos resultados, os participantes foram 
identificados pela letra inicial de sua pro-
fissão a fim de se preservar seu anonimato.

Os dados das entrevistas foram submeti-
dos à análise de discurso na perspectiva fou-
caultiana, identificando os enunciados, os 
quais consistem em acontecimentos que não 
estão dados, são produzidos por condições 
históricas, não são aparentes ou visíveis, mas 
também não estão ocultos nos atos de lin-
guagem (PASSOS, 2012).

Na perspectiva analítica, assumem-se as 
práticas sociais e os saberes implicados nas 
relações de poder entre os indivíduos em um 
contexto sócio-histórico. Os resultados são 
apresentados com os seguintes subtítulos: 
Protocolo como regulador das relações de 
poder e cuidado de si e dos outros na Utip e 
cuidados paliativos.

Resultados e discussão

Na articulação entre relações de poder e 
saber, produzem-se as subjetividades, quer 
dizer, o modo como as pessoas se relacionam 
consigo mesmas e com os outros. Assumindo 
o dispositivo protocolo clínico, são analisa-
dos os regimes de verdade que sustentam 
as relações de poder entre profissionais de 
saúde, suas práticas discursivas e não dis-
cursivas. Considerou-se o dispositivo arti-
culado aos três grandes eixos descritos por 
Foucault: o saber, o poder e a subjetividade. 

O contexto sócio-histórico dos Centros 
de Tratamento Intensivo (CTIs) aponta que 
sua criação é produto do desenvolvimento 
da medicina intervencionista, com ênfase na 
patologia. O CTI surgiu na década de 1940, 
nos Estados Unidos da América e na Europa, 
no contexto de uma epidemia de poliomie-
lite, para concentrar doentes críticos, com 
necessidades de intervenções terapêuticas 
invasivas, com monitoramento contínuo. 

A denominação CTI refere-se ao agrupa-
mento em uma mesma área física de mais de 

uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
A UTI, por sua vez, é uma área crítica des-
tinada à internação de pacientes graves, 
com patologias ou faixa etária específicas. 
Esse setor é normatizado pela Agência de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) (BRASIL, 2010). 

Nos CTIs em geral, os saberes tecnocien-
tíficos, a regulação dos procedimentos e o 
uso de protocolos clínicos são imprescin-
díveis para a eficiência e eficácia no traba-
lho. Ademais, o fato de a Utip, cenário da 
investigação, pertencer a um hospital uni-
versitário reforça a demarcação de um ter-
ritório com concentração de poder em torno 
do ensino e da ciência (CARMO ET AL., 2007). Na 
Utip em estudo, foram observadas dispu-
tas de saber entre pediatras intensivistas e 
outros especialistas. 

Após a Constituição Federal de 1988 e a 
criação do SUS, os hospitais universitários so-
freram mudanças na gestão para se integrarem 
à rede assistencial e atenderem aos compro-
missos pactuados com as instâncias gestoras 
do SUS, entre esses o uso de protocolos assis-
tenciais (CARMO ET AL., 2007). Os protocolos clíni-
cos ou assistenciais são recomendações para 
as práticas assistenciais baseados em evidência 
científica, elaborados de forma sistemática, a 
partir de orientações concisas sobre diagnósti-
co e tratamento. São importantes ferramentas 
gerenciais e para atualização clínica, sendo 
utilizados para reduzir a variação das ações 
na prática clínica por meio de normatizações 
(WERNECK; FARIA, 2009).

Protocolo regulador das 
relações de poder 

Especificamente em relação ao cenário da pes-
quisa, observa-se que se trata de um setor com 
forte regulamentação por leis, normas e proto-
colos. Na entrevista, o médico 3, ao ser indaga-
do sobre a observância dos protocolos, relata: 

Quando eu falo dos protocolos, nossos proto-
colos são para nós mesmos seguirmos, né? Só 
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os médicos. Então tem muita coisa assim para 
as outras clínicas. Tem poucos protocolos mul-
tidisciplinares. (M.3).

 Essa enunciação explicita que os protoco-
los da Utip são fundamentados em conhe-
cimentos médicos, ou seja, pertencem aos 
médicos. Esse fato confere lugar de poder 
e verdade no setor. Além disso, a escassez 
de protocolos multidisciplinares expressa 
a falta de participação efetiva da equipe na 
elaboração dos protocolos e o predomínio 
do saber médico. 

Apesar de os protocolos serem médicos, 
os profissionais atribuem valor a seu uso, 
como no relato a seguir: 

Eu sou suspeita, porque eu sou defensora máxima 
da padronização no Utip, não da mecanização da 
padronização. Quando você atende, você tem um 
protocolo de atendimento, esse é o protocolo, mas 
foge da mecanização, você faz um acalento na 
criança, você vê como ela está. (Fisio.2). 

Nesse discurso, há uma defesa pela pa-
dronização como forma de organização do 
trabalho, mas sem mecanização dos pro-
cedimentos, trazendo à tona a polêmica 
sobre o uso dos protocolos e a objetivação 
de relações, contrários às discussões de hu-
manização. Alguns estudos em UTI, como 
os de Araújo (2005), evidenciam que o uso de 
protocolos, normas e o lidar com máquinas 
complexas pelos trabalhadores influenciam 
as relações, que se tornam objetivadas entre 
os profissionais e os pacientes. 

Alguns profissionais resistem ao uso de 
protocolos, por acreditarem que são dis-
pensáveis para o exercício em sua área de 
atuação, como no relato a seguir: 

[...] na verdade, a Terapia Ocupacional especifica-
mente, por não ter obrigatoriedade na equipe. A 
gente está construindo os protocolos aos poucos. 
[...] assim, sinceramente, eu acho que as normas 
são importantes, mas é [...] pra gente ter como 

consulta mesmo [...], mas eu acho que na questão 
da Terapia Ocupacional elas não sejam essen-
ciais, imprescindíveis. (TO).

Esse relato defende a não obrigatoriedade 
da exclusividade dessa categoria profissio-
nal no setor, mas os profissionais da psicolo-
gia, nutrição e fonoaudiologia também não 
precisam ser exclusivos, são desejáveis na 
atenção aos pacientes, segundo as normati-
zações estabelecidas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária do SUS (Anvisa) 
para a autorização do funcionamento dos 
CTIs. Essa regulamentação fragiliza a in-
tegração desses profissionais na equipe e a 
incorporação de outros campos de conheci-
mentos relacionados à atenção integral nas 
discussões da equipe. 

Ressalta-se que o fato desses profissio-
nais não serem exclusivos no setor fragiliza 
a sua integração com os demais membros da 
equipe. Além disso, esses profissionais não 
se sentem reconhecidos, conforme o relato: 

A gente fica assim [...] não é reservado não, 
mas eles não reparam muito a nossa presen-
ça. Então, na passagem de plantão, a gente 
não tem que estar sempre, de vez em quando a 
gente consegue acompanhar. (TO). 

Durante a observação, verificou-se que 
os profissionais da terapia ocupacional, da 
psicologia, da nutrição e da fonoaudiologia 
não participavam das reuniões na corrida de 
leitos. Esses profissionais não tinham seus 
protocolos concluídos e não os utilizavam 
na Utip, o que, na cultura da Utip, fragiliza 
ainda mais o reconhecimento de sua atuação, 
por ser um setor que valoriza práticas funda-
mentadas em evidência científica. A psicólo-
ga relatou a esse respeito: 

Olha, é [...] com relação a protocolo, a gente está 
mesmo formalizando, mas na Utip a gente não 
segue muito protocolo, é o trabalho mesmo de 
acompanhamento. (P.1).
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Nas observações, percebeu-se que as 
relações profissionais são reguladas pelas 
práticas cotidianas. Nesse sentido, a terapia 
ocupacional se relaciona prioritariamen-
te com a psicologia, e a fisioterapia com a 
fonoaudiologia, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e médicos em decorrência do 
trabalho conjunto. A respeito da dificuldade 
de integração com os profissionais não ex-
clusivos no setor, a Fisio (2) relatou:

 É muito difícil, muito difícil, é por questões do 
número de profissionais, até da integração que 
esses outros profissionais têm aqui dentro, mas 
com a fonoaudiologia é mais tranquilo, a gente 
trabalha junto. 

A integração profissional, em função da 
afinidade na prática de trabalho, não é sufi-
ciente para uma Clínica Ampliada, pois esta 
requer também a integração de campos de co-
nhecimentos distintos, produzindo uma visão 
ampliada de saúde. A Clínica Ampliada, como 
afirmam Bedrikow e Campos (2011), considera a 
ampliação do objeto de intervenção, incluindo 
não só a doença, mas também o sujeito e seu 
contexto, sua forma de viver. Para tal, é neces-
sária a participação dos sujeitos no tratamento 
e o trabalho em equipe multidisciplinar.

Em contraposição à perspectiva da Clínica 
Ampliada, a falta de reuniões multidisciplina-
res com a participação efetiva dos profissio-
nais dificulta a integração e a visão ampliada 
sobre a saúde. Evidenciou-se que as reuniões 
multiprofissionais ocorrem diariamente, na 
passagem de plantão no turno da manhã, mas 
têm pouca participação da equipe, uma vez 
que possuem a finalidade de discutir casos 
mediados pelo discurso médico, direcionados 
para orientações clínicas. A respeito da parti-
cipação nas reuniões, a psicóloga relatou: 

Olha, atualmente, a gente não tem conseguido 
participar, aquela reunião é extremamente técni-
ca, ah, o nível de potássio é tanto, é uma reunião 
super-rápida, de passagem de plantão, em que 
os profissionais estão querendo ir embora, outros 

estão chegando. Então, comecei a participar um 
tempo, e não estava funcionando. (P.1).

Durante as observações, constatou-se que 
a fisioterapia participava mais das reuniões 
do que os demais profissionais. Essa pro-
ximidade é evidenciada na elaboração dos 
protocolos, uma vez que a fisioterapia ela-
borou alguns protocolos em parceria com os 
médicos, o que contribuiu para a integração 
de suas práticas, como no relato abaixo: 

Aqui a gente tem alguns protocolos, já prontos, 
a fisioterapia e a equipe médica também têm 
muitos. No ano passado, eu até ajudei a montar 
dois desses protocolos. E a gente tenta colocar 
em prática, mas o trabalho todo ainda não está 
sistematizado. Eu acho que tinham que, de al-
guma forma, conscientizar as pessoas da im-
portância disso, sabe? (F.2). 

Esse discurso destaca as resistências dos 
profissionais com relação ao uso dos proto-
colos, que, nesse setor, são exigências dos 
médicos, deixando transparecer o conflito 
entre os profissionais. 

No entanto, mesmo os protocolos da Utip 
sendo fundamentados no discurso médico, 
observa-se a resistência de alguns profissionais 
médicos em sua utilização, como no seguinte 
relato: “Os protocolos são seguidos, mas a gente 
ainda tem a cultura de achar que, o eu acho, tem 
muito do eu acho [...], mas isso está mudando” 
(M.1). O eu acho refere-se ao conhecimento 
não fundamentado em parâmetros científicos.

A resistência no seguimento de protoco-
los refere-se à resistência com a regulação 
das práticas clínicas (MENDES, 2011). No entanto, 
o seguimento dos protocolos confere valor 
perante conflitos interprofissionais e dispu-
tas de poder, como na relação entre médicos 
da Utip e os cirurgiões, como explicitado:

Aí começou a aparecer outro ponto de conflito, que 
antes era menos que [...] quando não tinha um 
segmento da ação entre os médicos, o especialista 
entrava aqui e determinava e fazia o que queria. A 
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partir do momento que a equipe médica se organi-
zou, é: você quer que faça isso com esse paciente, 
mas por quê? Cadê o protocolo disso? (M.3).

Percebe-se, por meio do discurso de 
M.3, que os protocolos legitimam as prá-
ticas e regulam as relações de poder. Na 
Utip, os médicos entrevistados relataram 
conflitos na definição de procedimentos 
com os especialistas, principalmente com 
os da cirurgia. Mediante esses conflitos, 
os protocolos fortalecem os pediatras em 
suas decisões terapêuticas.

Em outras situações, foram identificadas 
divergências entre profissionais quanto a 
procedimentos, e os protocolos assegura-
ram a decisão de quem os conhecia, como no 
relato dessa técnica de enfermagem: 

Eu acho essenciais as normatizações, porque, quan-
do existe um protocolo [...] quando há um protocolo, 
né? E, se eu não estou seguindo o protocolo que está 
escrito, o erro é meu. Quando o médico me cobra 
fora daquilo, ele não tem como cobrar, então, na rea-
lidade, o protocolo me respalda, excelente! Eu acho 
que tudo tem que ter um protocolo. (Tec.2). 

Esse enunciado demonstra a importância 
dos protocolos para o posicionamento dos 
profissionais no setor e perante os conflitos.  

Em diferentes ocasiões, foram observados 
médicos questionando a organização do tra-
balho de outros profissionais, principalmen-
te das técnicas de enfermagem, explicitando 
os modos de relacionamento entre os sujei-
tos, como no seguinte relato:

Então, a gente ficou com um grupo novo de mé-
dicos, homogêneo, mas ainda um pouco mais 
estressado, exigente e, principalmente, exigente. 
Amenizou embates e brigas por coisas bobas, 
mas começou a ter um tipo de cobrança [...], mas 
se eu tenho meus protocolos e tenho uma assis-
tência organizada, na hora que eu vou lá, e a parte 

do outro falha, não se consegue manter o protoco-
lo, isso gera briga na beira do leito. (M.3). 

Esse discurso apresenta o valor atribuído 
aos protocolos para segurança das práticas 
e justifica os conflitos interprofissionais. 
Foi possível constatar, inclusive, a regula-
ção do trabalho de enfermeiros por parte de 
médicos, como nessa afirmação de E.2: 

Muitas vezes as pessoas não respeitam o que 
a gente fala, briga com você por causa de [...], 
mas eu estudei também, né? Eu estudei para 
ser enfermeira, né? Isso é muito ruim aqui den-
tro, não é levado em consideração que teve a 
implantação do check list na corrida de leito, 
que estressou todo mundo. O check list feito 
pelos médicos e é da enfermagem. 

O predomínio da clínica tradicional 
no setor relacionado à necessidade dos 
saberes e decisões médicas fragiliza o re-
conhecimento dos demais profissionais. 
Carapinheiro (1998), em sua pesquisa em 
um hospital, evidenciou que a regulação do 
trabalho dos demais profissionais de saúde 
por parte dos médicos é comum no cotidia-
no dos hospitais e caracteriza as relações de 
poder. Os médicos, no hospital, possuem um 
autogoverno sobre suas ações, ao mesmo 
tempo em que interferem na atuação dos 
demais profissionais. 

Perante esses conflitos, observou-se que 
a equipe de técnicos de enfermagem re-
gistra continuamente seus procedimentos, 
para se protegerem. O registro é outro me-
canismo de regulação das relações, assim 
como os protocolos clínicos. A esse respei-
to, uma profissional relatou: “Nós registra-
mos pouco até, deveríamos registrar mais, 
pois isso nos dá respaldo” (Tec.2). O res-
paldo refere-se novamente à defesa desses 
profissionais diante de possíveis acusações 
ou processos legais.
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O cuidado de si e dos 
outros na Utip e cuidados 
paliativos

Entende-se que o saber médico, predomi-
nante na organização, subsidia e regula as 
práticas de trabalho, produzindo modos 
de relacionamento entre os profissionais. 
Nessa perspectiva, os profissionais na Utip 
apresentam o discurso do autocuidado, na 
perspectiva da biopolítica: “Eu faço exer-
cício físico, não fumo, não bebo, mas gosto 
muito de sair” (M.1). Identifica-se que 
os profissionais se referem aos cuidados 
com seus corpos orgânicos. A respeito do 
cuidado de si na atualidade, os estudos de 
Foucault (2004) sobre a produção de sub-
jetividade desde a antiguidade apontam 
mudanças com relação ao modo como as 
pessoas entendem o cuidado de si ao longo 
da história. Na antiguidade, esse cuidado 
relacionava-se ao exercício reflexivo sobre 
si mesmo; no cristianismo, é associado a 
atitudes individualistas, valorizando os sa-
crifícios pessoais para a conquista da vida 
eterna. Com o apogeu da ciência, a ênfase 
do cuidado de si se torna a busca constante 
do conhecimento racional sobre si mesmo.

Ademais, os profissionais valori-
zam tanto os controles que seguem que 
parecem identificar-se com eles em seus 
relacionamentos, como neste relato: “Eu 
tenho essa coisa de perfeccionismo, temos 
isso. Um rigor excessivo, o rigor não é 
ruim, mas, em contrapartida, ele traz um 
pouco de neurose” (E.3). O perfeccionis-
mo necessário na atividade de trabalho é 
incorporado às condutas do sujeito, mas 
representa um sofrimento mental, nesse 
discurso. Segundo o médico (2): 

Às vezes, quinze minutos numa tomada de de-
cisão, que você atrasa, faz a diferença; às vezes, 
numa parada cardíaca, segundos fazem a dife-
rença. Então, eu acho que o próprio ambiente 
te cobra isso.

Outra profissional analisa o perfil dos pro-
fissionais do setor: 

Aqui é muito tenso, né? Todos são muito perfec-
cionistas, porque eu também sou, eu tenho o meu, 
né? [...] eu tenho muita intolerância quando as 
meninas trabalham de qualquer jeito. (E.2). 

O ritmo intenso de trabalho, as exigên-
cias de controle e a fragilidade do trabalho 
em equipe multiprofissional intensificam 
as dificuldades no lidar com falhas, com 
erros, e principalmente com a morte de 
crianças. Ante essas dificuldades, as rela-
ções tornam-se tensas, com culpabilização 
pelos erros e se tornam propícias aos con-
flitos, como relatado:

 A equipe é muito exigente, muito envolvida, mas 
assim se envolve muito emocionalmente, às vezes, 
com os casos, a ponto de ser assim, quase igual a 
um parente seu, aquele paciente que está ali. Então 
isso é [...], mas, assim, é doente a ponto de ter que 
se afastar para dar um tempo, mas eu sei que aqui 
o sofrimento é muito grande e que alguns trocam 
plantão para não ficar naquele período. Outros 
sofrem muito e reagem de uma forma sendo mais 
exigente, cada um tem uma reação. (M.1). 

Esse relato refere-se ao intenso envolvimen-
to afetivo dos médicos com as crianças, como se 
fossem um parente, mas sem referências para 
lidar com a dimensão subjetiva implicada nos 
afetos mobilizados, o que produz sofrimento no 
trabalho ou comportamentos exigentes. Não 
só os médicos, mas também os demais profis-
sionais se envolvem com as crianças e sofrem 
com algumas mortes que mobilizam a equipe. 
Outros estudos também evidenciam esse en-
volvimento dos profissionais na Utip com as 
crianças e com seus pais (PITTA, 1999). 

O sofrimento despertado é projetado nas 
relações familiares e cotidianas dos profis-
sionais, como mostra o próximo relato: 

Eu sou uma pessoa que tem muito medo de mor-
rer o tempo todo, e eu sou uma pessoa que, se 
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minha filha tem um resfriado, eu choro. Porque a 
gente vê que uma infecção de garganta, às vezes, 
pode virar uma miocardite, você está me enten-
dendo? A gente fica meio neurótico. (Tec.2). 

O médico 1, em resposta ao modo como os 
médicos se preparam para lidar com o sofri-
mento provocado no trabalho, responde: 

Ah! Não tem preparo não, a gente não. A gente faz 
reuniões na equipe médica, muito mais para dis-
cutir tratamento, mas para tratar da saúde mental 
não tem um tipo de abordagem, não tem discus-
são, não tem reunião com a psicologia. (M.1). 

Esse relato reflete a negação da subje-
tividade no discurso médico que, mesmo 
perante a constatação do sofrimento dos 
profissionais, não dispõe de estratégias para 
a expressão de sentimentos e reflexão sobre 
a morte. Pitta (1999), em seus estudos sobre o 
lidar com dor e morte como ofício, também 
evidencia essas dificuldades dos profissio-
nais em lidar com a morte de crianças. 

A dificuldade em lidar com a morte e a 
fragilidade do trabalho em equipe multi-
profissional são evidenciadas no seguinte 
discurso, em justificativa à falta de protocolo 
para os cuidados paliativos no setor: 

Eu acho que não vai ter, não tem como você es-
crever um protocolo de cuidados paliativos aqui, 
tem como você ter uma linha de raciocínio. Na 
pediatria não tem essa discussão, você acha que 
o menino pode, e para a família também e para a 
mãe tem que investir, como em casos neurológi-
cos, por exemplo. (M.3).

Essa enunciação traz à tona a discussão 
de temas da bioética sobre investimento na   
recuperação da saúde diante de quadros clí-
nicos com acentuados comprometimentos, 
como, por exemplo, nos casos neurológicos, 
nos quais a criança pode ficar dependente 
eternamente de respiradores artificiais. 
Rego et al. (2008) afirmam que a bioética 
tem sido amplamente discutida a partir 

do crescimento de pesquisas e de práticas 
científicas que intervêm na vida dos su-
jeitos, muitas vezes desconsiderando seus 
valores, direitos e escolhas. 

Outro profissional relatou sua indignação 
com a situação do não reconhecimento dos 
limites terapêuticos.

 [...] tem hora que tem de saber a hora de parar, 
né? Até quando investir em uma situação que não 
é nada de eutanásia, não é nada de distanásia, 
não é nada disso, é tentar entender que tem um 
limite, né? (F.2).

O planejamento dos cuidados paliativos é 
fundamental em todos os níveis de atenção 
à saúde. Deve ser iniciado desde o diagnós-
tico de uma doença crônica fora de possi-
bilidades terapêuticas até a fase terminal. 
A discussão em torno da bioética contribui 
para a formação ética dos profissionais de 
saúde, uma vez que participa da constituição 
da reflexividade e construção identitária dos 
profissionais (RAMOS; DO Ó, 2009).

Para ampliar a discussão da bioética, 
é importante uma política que articu-
le esses cuidados em todos os níveis de 
atenção, incluindo as Utips. Os cuidados 
paliativos são ações que proporcionam 
conforto e apoio aos pacientes e fami-
liares no processo de doença até a fase 
final da vida, contemplando os aspectos 
psicossociais e espirituais, relacionados 
aos princípios do SUS. Não são ações para 
apressar ou adiar a morte. Salienta-se que 
os profissionais de saúde necessitam ser 
capacitados para esses cuidados (MENDES; 

VASCONCELLOS, 2015). As discussões a respeito 
dos cuidados paliativos podem estimular 
expressões de sentimentos e novas refle-
xões para a integralidade assistencial e 
para a saúde dos profissionais.

Entende-se, de acordo com Foucault 
(2008A), que o poder da ciência, estimula-
do pelo discurso biopolítico de intervir 
sobre a vida, prolongando-a, distancia 
cada vez mais os profissionais da saúde e 
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a população de conceberem a morte como 
parte inerente à vida. Assim, a morte passa 
a ser mais proibida de ser dita do que a 
sexualidade na atualidade. Em função 
dessa negação, muitas vezes, intervenções 
médicas prolongam vidas sem analisarem 
as possibilidades de vida humana digna.

Pereira (2006) descreve que o surgimen-
to da especialidade da pediatria foi im-
pulsionado pela biopolítica, atendendo às 
intervenções em prol da redução da taxa 
de mortalidade infantil, que representam 
qualidade de vida da população em geral. 
Em pesquisa sobre a história da pediatria 
no Brasil, Pereira (2006, P. 2) defende que 

No limite, a pediatria na história não fala da 
morte infantil, porque excluiu de seu campo 
de formação e de prática o enfrentamento re-
flexivo e a simbologia dos limites de seu saber. 

A dificuldade em lidar com limites nas 
práticas e com a morte exacerba o sofri-
mento no trabalho dos profissionais e os 
conflitos em função de culpabilização 
pelos erros. O médico 1, em resposta a 
como se sente após uma morte inesperada 
na Utip, argumenta: 

[...] eu fico assim, com aquele sentimento de cul-
pa, será que eu fiz tudo pelo meu paciente. Não, 
agora, assim eu estudo, fiz tudo que era para ter 
feito, fico assim com esse sentimento.

  Esse relato traz à tona o sentimento de 
responsabilidade pela morte da criança, como 
se o profissional tivesse o controle sobre a 
vida. O lidar em um setor com recursos sofis-
ticados para intervenção e prolongamento da 
vida parece produzir um imaginário controle 
sobre a vida por parte dos profissionais, prin-
cipalmente dos médicos. As dificuldades vi-
venciadas nesse contexto são projetadas nas 
relações entre os profissionais, principalmente 
na relação entre os médicos e a enfermagem. 

Salienta-se que o grupo de profissio-
nais da enfermagem se encontra mais 

vulnerável, tanto pelo processo de trabalho, 
que envolve um lidar contínuo com crianças 
instáveis, como também por se tratar de um 
grupo numeroso e heterogêneo de profis-
sionais com diferentes níveis de formação. 
Além disso, na ocasião da pesquisa, o hos-
pital tinha realizado um concurso público 
para regularizar os contratos precários de 
trabalho, pois havia diferentes vinculações.

Conclusão

A Utip em estudo é uma unidade que se ca-
racteriza pelo saber especializado, médico 
centrado, altamente tecnologizado, regula-
do por normas, leis e protocolos. A organi-
zação do serviço reproduz a fragmentação 
da assistência, pela dificuldade do conví-
vio com os profissionais da psicologia e da 
terapia ocupacional. Evidenciou-se que, a 
despeito de os protocolos clínicos regula-
rem as relações entre os profissionais e se 
traduzirem em qualidade assistencial para 
os profissionais, estes não asseguram a in-
tegração da equipe. 

Na micropolítica das relações, 
identifica-se a produção de subjetividades 
por meio dos saberes biomédicos, carac-
terizadas como perfeccionistas, com difi-
culdades em lidar com a falta de controle, 
com o afeto despertado pelas crianças e 
seus pais e com a morte. Parte-se do enten-
dimento de que a clínica tradicional não 
oferece saberes e práticas para lidar com 
a dimensão subjetiva, reduzindo-a a noção 
de sujeito estritamente racional. A noção 
de sujeito da Clínica Ampliada é de sujeito 
habitado pelo não saber, constituído sócio-
-historicamente, e em permanente constru-
ção, sendo importante a reflexividade sobre 
si mesmo para o cuidado de si e a busca de 
transformação. Esse é um trabalho ético de-
fendido por Foucault (2004). 

Salienta-se, por meio dos estudos sobre 
a bioética, a potência dos protocolos mul-
tidisciplinares para os cuidados paliativos 
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para integração da equipe e formação ética 
dos profissionais, uma vez que abre espaço 
para a expressão de sentimentos e refle-
xões sobre a morte e sobre o papel de cada 
profissional na assistência. Ressalta-se 
que o presente estudo se restringiu a uma 
unidade de internação pediátrica, sendo 
necessárias novas pesquisas sobre a micro-
política em outros hospitais e setores.
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Condicionantes do diagnóstico tardio 
do câncer cervical na ótica das mulheres 
atendidas no Inca*
Conditioning factors in the late diagnosis of cervical cancer from the 
perspective of women treated at Inca

Gabriela Rangel1, Luciana Dias de Lima2, Eliane Portes Vargas3
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RESUMO Neste estudo, identifica-se a contribuição de fatores para o diagnóstico tardio do 
câncer de colo uterino entre mulheres atendidas no Instituto Nacional do Câncer no Rio de 
Janeiro. Considerou-se as categorias ‘acessibilidade’ e ‘vínculo’ na análise das informações, 
tendo como pressuposto a importância da integralidade como eixo norteador das práticas em 
saúde. Apoiado na abordagem qualitativa, as estratégias metodológicas incluem a observação 
direta e entrevistas semiestruturadas. Os resultados sugerem que as concepções e percepções 
das mulheres em relação à doença e à atenção à saúde e o vínculo destas com os profissionais 
atuam de modo inter-relacionado, condicionando o acesso aos serviços.  

PALAVRAS-CHAVE Avaliação em saúde; Neoplasias do colo do útero; Diagnóstico tardio; 
Acesso aos serviços de saúde. 

ABSTRACT This study identifies the contribution of some factors for the late diagnosis of cervical 
cancer among women treated at the National Cancer Institute in Rio de Janeiro. The categories 
considered in analyzing the information were ‘accessibility’ and patient-doctor ‘relationship’, 
based on the premise of the importance of comprehensiveness as a guiding principle in health 
care. A qualitative approach was adopted involving the methods of direct observation and se-
mi-structured interviews. The results suggest that the women’s ideas and views regarding the 
disease and the health care, and their bond with the health care professionals are interrelated and 
condition access to the services.

KEYWORDS Health evaluation; Uterine cervical neoplasms, Late diagnosis; Health services 
accessibility.
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Introdução

O câncer configura-se atualmente como um 
importante problema de saúde pública no 
cenário nacional e internacional. Estimativas 
da International Agency for Research on 
Cancer, da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), sugerem que, em 2030, o número 
de casos novos da doença chegará a 21,4 
milhões, atingindo cerca de 13,2 milhões de 
óbitos, em consequência do envelhecimento 
da população, da redução na mortalidade in-
fantil e das mortes por doenças infecciosas 
em países em desenvolvimento (INCA, 2014). 
Particularmente, as taxas de incidência do 
câncer de colo uterino nas mulheres bra-
sileiras estão entre as mais altas do mundo 
(FIOCRUZ, 2012), sendo o terceiro câncer mais 
frequente nesse grupo, com uma estimativa 
de 15.590 casos novos para 2015, ou seja, um 
risco estimado de 15,33 casos a cada 100 mil 
mulheres (INCA, 2014).

 A forma mais eficaz de controle desse 
tipo de tumor é através do diagnóstico e tra-
tamento das lesões precursoras e tumorais 
invasoras em seus estágios iniciais, quando o 
potencial de cura é expressivo. Nesse sentido, 
o exame citopatológico (Papanicolau) 
aumenta as possibilidades terapêuticas na 
medida em que contribui para o diagnósti-
co precoce dessas lesões. Em anos recentes, 
pesquisas demonstraram o papel promissor 
da vacina contra o HPV (Human Papiloma 
Virus) para o combate ao câncer do colo do 
útero, entretanto os resultados indicam que 
não se pode prescindir das ações de preven-
ção e de detecção por meio do rastreamento 
de alterações citológicas em mulheres assin-
tomáticas como estratégias de controle da 
doença (INCA, 2014). 

Tais conhecimentos permitem constatar 
que a formulação e a implementação de po-
líticas voltadas para a redução da incidência 
e da mortalidade do câncer de colo uterino 
podem contribuir para o alcance de resul-
tados efetivos no que tange a mudanças no 
quadro epidemiológico da doença no País. 

No Brasil, ao longo dos anos, foram de-
senvolvidas diversas ações e estratégias de 
rastreamento e controle do câncer de colo 
de útero. Entretanto, somente em 1998, o 
governo brasileiro reconheceu a necessida-
de de uma atuação em âmbito nacional, de-
senvolvendo, por meio do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), vinculado ao Ministério 
da Saúde (MS), o Programa Nacional de 
Rastreamento do Câncer do Colo Uterino 
– Programa Viva Mulher. Seu objetivo con-
sistia na redução da mortalidade e das re-
percussões físicas, psíquicas e sociais desse 
câncer na mulher, por meio da estruturação 
de uma rede de atenção que visava reduzir 
a desigualdade de acesso ao rastreamento e 
tratamento das lesões precursoras com alto 
potencial de malignidade ou carcinoma in 
situ (MORAES, 1997). 

A partir do Programa Viva Mulher, obser-
vou-se uma crescente ampliação da oferta 
de exames citopatológicos no País, com o 
aumento de menos de 7 milhões de exames 
por ano, em 1998, para 10,4 milhões em 2004 
(MARTINS; THULER; VALENTE, 2005). Contudo, as 
ações de prevenção e detecção precoce não 
tiveram o impacto esperado na redução das 
taxas de morbimortalidade por câncer do 
colo do útero no mesmo período. 

Em 2005, novas metas e estratégias para 
o controle do câncer de colo do útero e da 
mama foram estipuladas no âmbito da 
Política Nacional de Atenção Oncológica, 
sendo que, em 2006, tornou-se prioridade do 
Pacto pela Vida e um compromisso assumido 
pelas três esferas de governo para a conso-
lidação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Entre as iniciativas mais recentes voltadas 
para o aprimoramento das ações específicas 
de controle do câncer de colo de útero no 
Brasil, destacam-se: a criação de um grupo 
de trabalho, em 2010, com a finalidade de 
avaliar o Programa Nacional de Controle de 
Câncer de Colo do Útero; a atualização das 
Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento 
de Câncer do Colo do Útero em 2011; e a in-
clusão das ações de controle de câncer entre 
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os 16 Objetivos Estratégicos do Ministério da 
Saúde para o período 2011-2015, no que tange 
à Política Nacional de Prevenção e Controle 
de Câncer na Rede de Atenção às Pessoas 
com Doenças Crônicas. 

Contudo, a despeito dessas iniciativas, 
levantamentos recentes sugerem que as pro-
postas para a detecção precoce e controle do 
câncer de colo de útero no Brasil permanecem 
com um enfoque programático e restrito, não 
garantindo a articulação adequada das ações 
e serviços de rastreamento, investigação diag-
nóstica, tratamento e acompanhamento das 
mulheres com lesões sugestivas. 

O presente estudo parte do pressuposto 
de que as avaliações sobre o acesso em uma 
perspectiva mais ampla podem ajudar no 
planejamento e na implementação de ações 
de saúde mais efetivas. Além disso, conside-
ra-se que as avaliações das ações de controle 
do câncer de colo do útero devem também 
considerar o ponto de vista das mulheres 
atendidas nos serviços de saúde, aspecto 
relevante em termos das posições diferen-
ciadas que elas ocupam na estrutura social e 
institucional que envolve o cuidado à saúde. 
Portanto, torna-se importante investigar as 
visões, valores e experiências destes atores, 
denominados genericamente nos estudos e 
práticas avaliativas em saúde como usuários 
dos serviços de saúde, e não apenas as dos 
gestores e profissionais (BOSI; UCHIMURA, 2010). 

Algumas abordagens nessa direção 
podem ser observadas em estudos recen-
tes. Méndez, Acevedo e Ceballos (2010), por 
exemplo, apontam que as políticas e os pro-
gramas de saúde voltados para o controle 
desse câncer apresentam um baixo impacto, 
pois desconhecem as percepções, vivências 
e significados atribuídos pelas mulheres, 
resultando em estratégias inadequadas de 
comunicação para promover uma cultura 
de prevenção e autocuidado. Nesta direção, 
Cruz e Loureiro (2008) sugerem que uma boa 
estratégia de envolvimento das mulheres 
nas ações preventivas, ainda não alcança-
das nas campanhas, é tornar os programas 

de prevenção mais próximos das crenças e 
valores culturais delas. 

Tal discussão suscita algumas indagações, 
entre as quais a que motivou a realização 
deste estudo: como aspectos relacionados 
à acessibilidade e ao vínculo estabelecido 
entre as mulheres e os serviços de saúde 
podem contribuir para o diagnóstico tardio 
do câncer de colo de útero no Brasil? Nessa 
direção, a pesquisa teve como foco a avalia-
ção dos fatores que intervêm nesses proces-
sos na perspectiva das mulheres com estágio 
avançado da doença, privilegiando-se as-
pectos subjetivos e culturais e relacionados 
à organização e às práticas dos serviços de 
saúde, que interferem no acesso, adesão e 
continuidade das ações de prevenção do 
câncer de colo uterino. 

Método

O estudo foi realizado no Inca/Hospital 
do Câncer II (HC II), na cidade do Rio de 
Janeiro, em 2010. Caracterizou-se pela 
abordagem qualitativa, a fim de analisar 
os fatores condicionantes do diagnóstico 
tardio do câncer de colo uterino a partir da 
ótica das mulheres atendidas. Pretendeu-se 
identificar dois conjuntos de fatores: um de 
ordem institucional, relacionado à organiza-
ção e às práticas dos serviços de saúde; outro 
relativo aos aspectos culturais, modelado-
res da percepção da doença que interferem 
no acesso, adesão e continuidade das ações 
de prevenção do câncer de colo uterino e 
condicionam a procura de ações e serviços 
de prevenção e diagnóstico precoce. Tendo 
em vista esses fatores e suas inter-relações, 
as categorias ‘acessibilidade’ aos serviços 
de saúde e ‘vínculo’ estabelecido entre pro-
fissionais e usuárias dos serviços de saúde 
foram eleitas como fundamentais na avalia-
ção das ações e estratégias de rastreamento e 
controle do câncer de colo de útero. 

Além disso, adotou-se a perspectiva 
da avaliação qualitativa de programas de 
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saúde, a fim de incluir as demandas subje-
tivas, percepções, valores, sentimentos e 
desejos dos atores envolvidos nas ações em 
saúde (BOSI; UCHIMURA, 2010), imprescindíveis 
aos objetivos do estudo.

As estratégias metodológicas adotadas 
foram a observação direta e as entrevistas 
semiestruturadas (VICTORA; KNAUTH; HASSEN, 

2000). O trabalho de campo teve duração de 3 
meses e iniciou-se com a observação direta, 
visando contextualizar as demandas das 
mulheres por atendimento, seguindo-se da 
realização das entrevistas semiestruturadas.

As entrevistas foram realizadas com 
mulheres, atendendo aos seguintes crité-
rios: portadoras de câncer de colo de útero 
avançado, matriculadas no Hospital do 
Câncer II (HC II) em 2010 e com indica-
ção de tratamento ambulatorial combinado 
de radioterapia e quimioterapia, pois estes 
possibilitariam compreender os fatores con-
correntes para o desfecho desses casos extre-
mados. Neste estudo, foi considerado como 
câncer de colo uterino avançado os casos da 
doença classificados a partir do estadiamen-
to II B, estabelecido pelas Rotinas do Serviço 
de Ginecologia do HC II/Inca, nos quais as 
possibilidades de tratamento são limitadas – 
aumento da probabilidade de complicações, 
diminuição das chances de cura e sobrevida.

O eixo orientador da análise corresponde 
à perspectiva da integralidade na organi-
zação e nas práticas dos serviços de saúde 
(MATTOS, 2007), visando privilegiar as percep-
ções e concepções dos usuários nos estudos 
avaliativos em saúde. Segundo Mattos (2007), 
a integralidade envolve o desafio de constru-
ção de arranjos nos serviços de saúde, que 
considere o ponto de vista específico dos 
usuários de modo a colocá-lo no centro das 
discussões sobre a organização das práticas. 

Convergentemente com essa perspecti-
va, a categoria acessibilidade expressa tanto 
as características da oferta relacionada ao 
sistema de saúde quanto as dos indivíduos 
no que concerne às relações estabeleci-
das entre eles no uso de serviços de saúde, 

indicando o grau de ajuste/desajuste entre as 
necessidades da população e os recursos uti-
lizados (TRAVASSOS; MARTINS, 2004; CAMPOS, 2006). 
Por outro lado, o vínculo estabelecido entre 
os usuários e profissionais nos serviços, um 
dos aspectos que intervêm na acessibilidade, 
foi destacado como categoria relevante dada 
a sua importância “para a instituição de uma 
prática clínica de qualidade” (CAMPOS, 2006, 

P. 63). Reconhece-se que o estabelecimento 
de vínculos se encontra também emoldura-
do pelos atributos dos serviços em termos 
de oferta de recursos, ultrapassando-o. No 
entanto, torna-se importante observar, na 
interação dos usuários com os profissionais, 
como as mulheres o percebem e, sobretudo, 
como lidam com as informações visando o 
acesso à atenção à saúde. Destacou-se, assim, 
como elementos para avaliação do vínculo, 
as percepções das mulheres quanto às rela-
ções estabelecidas nos serviços de saúde, os 
significados atribuídos aos cuidados ofere-
cidos, à continuidade dos atendimentos e à 
satisfação de suas necessidades. 

O estudo atende às determinações das 
questões éticas em pesquisa (BRASIL, 1996), 

tendo sido aprovado pelos Comitês de Ética 
em Pesquisa das instituições envolvidas 
no estudo através dos protocolos nº 89/10 
CEP/Ensp e nº 59/10 CEP/Inca. As mulhe-
res entrevistadas foram informadas e assi-
naram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). 

Resultados e discussão

O grupo da pesquisa foi composto por 9 mu-
lheres, maiores de 18 anos e não portadoras 
de doença mental (quadro 1). A idade das en-
trevistadas variou de 31 a 76 anos de idade, 
sendo a maioria natural e residente do Rio 
de Janeiro. O nível de escolaridade corres-
pondeu a: 2 entrevistadas com ensino médio, 
1 com ensino médio e técnico, 3 com ensino 
fundamental, 1 com ensino fundamental 
incompleto, 1 apenas com alfabetização e 
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1 sem estudo. Quanto ao estado civil, 2 en-
trevistadas se declararam casadas, 2 viúvas, 
4 solteiras e 1 divorciada, sendo que entre 
estas últimas, apenas uma das mulheres 
residia sozinha - as demais com companhei-
ros. Ressalta-se que as mulheres, em geral, 
apresentaram uma efetiva rede de suporte 
familiar e social, mesmo em situação de 

ausência de companheiros. A condição so-
cioeconômica - expressa através da renda fa-
miliar – variou de 1 a 3 salários mínimos; e as 
ocupações corresponderam ao trabalho do-
méstico, do lar, serviços gerais ou técnicos. A 
situação da doença, no entanto, já provocara, 
no momento das entrevistas, o afastamento 
das atividades laborais de 3 entrevistadas. 

Quadro 1. Perfil das mulheres entrevistadas na pesquisa

Entrevistadas Idade Naturalidade Escolaridade Estado Civil
Trabalho 
atual

Moradia
Com quem 
mora

Religião
Renda 
Familiar

Preventivo

M1 48 RJ
Ensino 
Médio

Divorciada 
e unida 22 
anos

Não 
trabalha 
(pela 
doença)

Vilar dos
Teles

Marido Evangélica

R$ 600,00 
(marido) 
+ 1 salário 
mínimo 
(INSS)

Realizava 
anualmente, 
após o parto 
da última 
filha (adulta e 
casada)

M2 34 RJ
Ensino 
Médio

Casada Do Lar
Coelho 
da Rocha

Marido, 2 
filhos e 1 
enteado

Católica

Bolsa 
família + R$ 
800,00 a 
R$ 1.000,00 
(marido)

Último 
preventivo há 
15 anos*

M3 47 RJ
Ensino 
Fundamental

Solteira

Não 
trabalha 
(pela 
doença)

Nilópolis Filha Católica
1 salário 
mínimo

Após 
23 anos, 
realizava 1 ou 
2 vezes ao 
ano

 M4 76 MT Não estudou Viúva
Não 
trabalha

Agulha Filha Evangélica
1 salário 
mínimo

10 anos sem 
realizar*, 
mas antes 
realizava 
regularmente

M5 31 RJ
Até o 7º 
ano Ensino 
Fundamental

Solteira __
S. J. de 
Meriti

Esposo, 2 
filhos e 2 
filhas

Católica
1 salário 
mínimo 
(marido)

Realizava 
anualmente, 
desde os 15 
anos

M6 35 RJ
Ensino Médio 
e Técnico

Solteira Indústria Colégio Filho
Evangélica, 
mas já foi 
católica

2 salários 
mínimos

10 anos sem 
realizar*, 
e sem 
regularidade 
antes disso

M7 56 RJ
Ensino 
Fundamental

Casada

Não 
trabalha 
(pela 
doença)

Magé
Marido e 3 
filhos

Evangélica R$ 640,00

Há 2 anos 
e meio sem 
realizar*, mas 
anualmente 
antes disso
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Em relação à realização do exame preven-
tivo, 3 entrevistadas informaram realizá-lo 
anualmente, sendo que uma delas relatou 
uma frequência de 1 a 2 vezes ao ano; 2 en-
trevistadas apresentaram um período maior 
sem a realização do exame – entre 2 anos e 
meio e 10 anos, mas com regularidade antes 
deste período; 3 entrevistadas também apre-
sentavam um período maior sem a realização 
do exame – 2 anos, 3 anos e 10 anos, mas sem 
regularidade antes deste período; e 1 entre-
vistada apresentou um período mais expres-
sivo de 15 anos sem a realização do exame 
preventivo. Por fim, em relação ao quadro 
da doença, uma das mulheres apresentava 
um estágio mais avançado que as demais, 
com dificuldades de locomoção. Neste caso 
específico, e de forma geral no estudo, a reli-
gião se apresentou como instância de grande 
relevância em suas vidas, por estar relacio-
nada ao significado atribuído à doença e ao 
enfrentamento da situação de sofrimento 
gerado pela descoberta do câncer. 

Com base nos referenciais teórico-me-
todológicos adotados, buscou-se apreender 
dois conjuntos de fatores: (1) caracterizado 
pela organização do serviço; (2) compos-
to pela descrição de aspectos relevantes 
das concepções sobre a doença presentes 
nas relações das usuárias com o serviço de 
saúde e nas percepções sobre as práticas 
preventivas. No primeiro conjunto, em que 
foram consideradas as categorias ‘acessibili-
dade’ e ‘vínculo’ na análise das informações, 

apontaram-se as dificuldades e os apoios 
obtidos pelas mulheres no percurso pelos 
serviços de saúde, bem como as estratégias 
utilizadas na busca e obtenção de atenção à 
saúde (TRAVASSOS; MARTINS, 2004). No segundo 
conjunto, procurou-se aferir as concepções 
das mulheres sobre o câncer de colo uterino, 
e seu desenvolvimento, que interferem na 
decisão quanto à procura e adesão aos pro-
gramas de prevenção e diagnóstico precoce, 
tendo em vista os investimentos em propa-
gandas e campanhas de prevenção do câncer 
em mulheres em idade reprodutiva (CRUZ; 

LOUREIRO, 2008; MÉNDEZ; ACEVEDO; CEBALLOS, 2010). 

Condicionantes da 
acessibilidade e do vínculo

Tendo em vista o primeiro conjunto de 
fatores relacionado à organização dos ser-
viços, as mulheres relataram dificuldades 
associadas à demora na marcação de con-
sultas e/ou exames; atrasos no atendimento; 
problemas encontrados para a realização de 
preventivos relativos à reduzida oferta de 
serviços e/ou à demora na entrega do resul-
tado (de 3 a 8 meses) e extravio deste; como 
podem ser observados nos seguintes relatos: 

Não tem ginecologista, nunca tem, quando tem 
é pra marcar daqui há 8 meses mais ou menos, 
eles fornecem o número, aí você tem que levantar 
de madrugada, dão 4, 5 números para uma fila 

M8 68 RJ
Ensino 
Fundamental

Viúva Do Lar Niterói Sozinha Espírita R$ 600,00

Há 3 anos 
sem realizar* 
e sem 
regularidade 
antes disso

M9 64 RS
1º ano Ensino 
Fundamental

União (> de 
30, falecido) 
e solteira

Do lar Niterói
Filha, genro, 
e a filha 
destes

Católica

1 salário 
(INSS), R$ 
700, 00, e 
R$ 1.200,00 
(filha e 
genro)

Há 2 anos 
sem realizar* 
e sem  
regularidade 
antes disso

 Nota: *Considerando o ano da pesquisa, 2010. 

Quadro 1. (cont.)
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com mais de 30 pessoas. Muito precário. (M6, 
35 anos, Rio de Janeiro, técnica de laboratório, 
preventivo realizado 1 ou 2 vezes ao ano, des-
de os 23 anos); 

“Meu último preventivo demorou 8 meses, 
extraviou, fiz em um posto e foi parar em 
outro posto de outro bairro” (M5, 31 anos, Rio 
de Janeiro, preventivo realizado anualmen-
te, desde os 15 anos); “Você fica ali toda vida 
esperando chamar, aí chega um, vai na frente, 
aí chega outro ‘ah, não esse aqui tem que ir na 
frente’” (M4, 76 anos, Mato Grosso, não traba-
lha, preventivo não realizado nos últimos 10 
anos e regularmente).

Os resultados apontaram para a precarie-
dade dos serviços públicos de saúde – ex-
pressa pela carência de recursos humanos, 
falta de condições e preparo técnicos e super-
lotação –, evidenciando questões macroes-
truturais do sistema de saúde, o que dificulta 
a garantia do acesso igualitário, integral e 
de qualidade à população. Destacaram-se, 
ainda, as questões microestruturais da orga-
nização dos serviços, nas quais foi possível 
observar problemas na formalização e cum-
primento de regras no processo de atendi-
mento (FLEURY, 2011). 

Brito-Silva et al. (2014) relacionam a di-
ficuldade no acesso à atenção básica à 
baixa flexibilidade no agendamento de 
consultas, considerando as restrições as-
sociadas à dinâmica do atendimento e sua 
burocratização como complicadores e de-
sestímulo à busca do serviço pelas mulhe-
res, o que resulta no retardo da realização 
do Papanicolau. Nesse sentido, Parada et al. 

(2008) sugerem a reorganização da recepção 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) me-
diante implementação de estratégias, tais 
como: atendimento sem necessidade de 
agendamento prévio, horários alternativos 
(noturno ou fim de semana), busca ativa das 
mulheres na faixa etária do programa, prin-
cipalmente as que nunca realizaram exame 
colpocitológico com vistas a ampliar e faci-
litar o acesso das mulheres a esses serviços.

Destacou-se, ainda, nos relatos, a ‘pere-
grinação’ das usuárias entre as várias uni-
dades de saúde em busca de atendimento, 
o que evidencia a falta de acolhimento e 
resolutividade. A ‘peregrinação’ tem sido 
observada em diversos estudos recentes 
sobre o acesso à saúde, estando associada à 
precariedade dos serviços e às desigualda-
des no acesso e utilização dos serviços de 
saúde (FLEURY, 2011). Somado a esse fato, as mu-
lheres demonstraram pouco conhecimento 
acerca dos locais de atendimento para a re-
alização dos exames preventivos do câncer 
de colo uterino, sendo que, quando presen-
tes, essas informações tiveram origem no 
ambiente familiar – repassadas de mãe/
tias para filha/sobrinha. 

O Programa Viva Mulher recomenda que 
os exames preventivos sejam ofertados nas 
UBS, contudo, as mulheres entrevistadas 
relataram dificuldades em encontrar o pro-
fissional nas unidades para atendimento e 
realização do exame, como exemplificado no 
relato a seguir: “Eu acho que tinha que me-
lhorar o atendimento e colocar mesmo gineco-
logista nos postos. Eu sempre falava isso, ‘[...] 
quando a gente vai procurar não tem!’” (M3, 
47 anos, Paraty, sem trabalhar por causa da 
doença, preventivo realizado há 15 anos).

Nessa direção, importantes barreiras 
parecem ter dificultado a utilização dos ser-
viços de saúde por parte das mulheres com 
câncer de colo uterino em estágio avançado. 
Nesse sentido, a falta de informação das mu-
lheres encontra ressonância nas condições 
concretas relacionadas à oferta de atendi-
mento no sistema de saúde, que encontra 
limites para sua avaliação no âmbito do 
presente trabalho. Em termos propositivos, 
na perspectiva da integralidade, a rede de 
serviços de saúde deveria responder à ne-
cessidade de acesso aos serviços de saúde, 
sintonizando-se com a dinâmica que estru-
tura a vida social e considerando a noção do 
território, na condição dos modos de opera-
ção. Isso inclui que os horários sejam com-
patíveis com as necessidades da população 
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adscrita (MATTOS, 2007), o que não foi obser-
vado nos dados encontrados. Cabe ressaltar, 
no entanto, que esses achados se encontram 
restritos à ótica das mulheres atendidas no 
Inca. Ainda ponderando sobre ações mais 
efetivas, a Estratégia Saúde da Família (ESF), 
por ser um modelo de assistência constituído 
por equipes responsáveis pelo acompanha-
mento de um número definido de famílias 
em uma área geográfica delimitada, poderia 
favorecer um maior acesso da população ao 
programa, inclusive por meio da identifica-
ção e busca ativa das mulheres elegíveis para 
o rastreamento e tratamento, o que aumen-
taria a resolutividade da assistência e, con-
sequentemente, o controle dessa neoplasia 
(GIRIANELLI; THULER; SILVA, 2014). Todavia, ainda que 
se considere a especificidade do estudo, não 
foram mencionados relatos de tal situação 
entre as mulheres entrevistadas. 

Em relação à barreira organizacional, 
foi identificada, a partir da percepção das 
mulheres, uma ‘lógica própria’ de funciona-
mento dos serviços na qual as recepcionis-
tas exercem uma espécie de triagem para o 
atendimento, selecionando quem deve ser 
atendido em primeiro lugar, o que se contra-
põe à noção de acesso irrestrito como lógica 
geral do sistema de saúde preconizado pelo 
SUS. Segundo as mulheres, essa lógica é 
justificada por critérios de maior gravida-
de, porém há entre elas a percepção de que 
a escolha não é realizada pelo profissional 
adequado – o médico – e de que ocorrem 
favoritismos e desrespeito à fila de espera. 
Observou-se, ainda, o encaminhamento das 
mulheres para atendimento em ônibus de 
campanha de exame preventivo do câncer de 
colo do útero, o que sugere o caráter isolado 
das ações em saúde, não condizentes com a 
perspectiva do atendimento integral a partir 
de um fluxo organizado do cuidado a essas 
mulheres dentro do sistema de saúde, como 
propõe o Programa Viva Mulher. 

Outras alternativas, no entanto, mos-
traram-se como facilitadores do acesso à 
saúde, como, por exemplo, a utilização de 

mecanismos informais de acesso – através 
da utilização das relações com trabalhado-
res da saúde para o acesso, burlando a fila 
de espera. Ou, ainda, como apontam as en-
trevistadas, através da realização de um ‘es-
carcéu’ ou ‘uma rebeliãozinha’ nos serviços 
de saúde – a partir do entendimento de que 
‘é necessário brigar para ser atendido’ –; da 
realização de ameaças de acesso à mídia ou 
da utilização de estratégias pessoais, como 
explicar sua situação à recepcionista, a fim 
de sensibilizá-la e garantir a indicação de 
‘urgente’ em seus encaminhamentos.

Como alternativas às barreiras na acessi-
bilidade e, muitas vezes, após intensa incur-
são em variados serviços públicos de saúde, 
algumas mulheres optaram por pagar con-
sultas e/ou exames particulares ou utilizar 
planos de saúde privados, como já obser-
vado em estudos recentes (SOUSA ET AL., 2008). 
Tal alternativa utilizada pelas mulheres do 
estudo esteve relacionada com o fato de 
que a busca por atendimento ocorreu no 
momento do aparecimento do sintoma, o 
que gerou uma situação de urgência, como 
pode ser observado: 

Eu paguei só pra não esperar [...] é melhor se sa-
crificar e pagar porque irão examiná-las [...] Eu 
digo a todo mundo ‘não vai no posto de saúde, 
não vai no PAM [Posto de Atendimento Médico] 
pra fazer preventivo, [...] se puder pagar, paga’  
(M5, 31 anos, Rio de Janeiro, preventivo reali-
zado anualmente, desde os 15 anos). 

O sintoma, nesses casos, determinou a 
procura por cuidado, levando as mulheres a 
pagar consultas e exames para acelerar o pro-
cesso de investigação diagnóstica e posterior 
tratamento, diante da dificuldade dos servi-
ços públicos de atendê-las prontamente. 

No que se refere à relação estabelecida 
entre as mulheres entrevistadas e os profis-
sionais de saúde encontrados no percurso de 
acesso aos serviços de saúde, as entrevistadas 
consideraram que não houve espaço para 
a escuta das suas percepções e demandas, 
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estando presentes atitudes de indiferença no 
atendimento médico e/ou atitudes considera-
das grosseiras por parte dos atendentes e re-
cepcionistas. Como pode ser visto no relato a 
seguir, as mulheres reivindicaram uma maior 
atenção por parte dos profissionais de saúde: 

Os serviços poderiam ser melhores em relação 
ao atendimento das pessoas. Só você parar pra 
conversar... porque tem lugar que você vai e eles 
não param pra escutar, você está falando e estão 
virando o rosto. (M7, 56 anos, Rio de Janeiro, 
não trabalha, preventivo realizado há 2 anos e 
meio e realizava regularmente). 

Além disso, partindo da consciência 
de que o tempo se constitui em um fator 
importante para o tratamento do câncer, 
esteve presente a percepção de que, apesar 
da gravidade da situação de doença, os 
médicos não agilizavam os seus encaminha-
mentos, tornando longa a distância entre as 
marcações das consultas para investigação 
diagnóstica. Por outro lado, houve asso-
ciação da má qualidade na atenção a não 
identificação da doença, pois, em geral, as 
mulheres consideraram que as suas queixas 
iniciais não foram levadas a sério pelos 
médicos, o que poderia ter ocasionado o 
diagnóstico tardio. Queixas de diagnósticos 
errados, situações de negligência, princi-
palmente por parte daquelas que realiza-
vam anualmente o preventivo; assim como 
insatisfações relacionadas à qualidade do 
atendimento e dos laboratórios também es-
tiveram presentes. De acordo com os refe-
renciais do estudo (MERHY, 2006; CAMPOS, 2006), 
esses dados apontam que a expectativa do 
usuário ao chegar aos serviços de saúde é 
de acolhimento e resolutividade em relação 
ao seu problema de saúde e que a ausência 
observada em relação ao estabelecimento 
de vínculos entre profissionais e usuários 
pode implicar em uma menor eficácia, com 
a diminuição do percentual de curas. 

Nesse sentido, o diálogo e a escuta são 
considerados instrumentos fundamentais 

do profissional de saúde, devendo estar 
presentes em todos os momentos do en-
contro com os usuários. Os profissionais 
do Programa de Saúde da Família, por 
exemplo, por estarem mais próximos dos 
contextos familiares e coletivos, podem 
construir relações de confiança para discu-
tir as representações sociais/individuais/
culturais sobre a sexualidade e a importân-
cia da prevenção do câncer do colo uterino, 
contribuindo para o controle dessa pato-
logia (OLIVEIRA; PINTO, 2007).  Pode-se perce-
ber, no entanto, neste âmbito de atenção 
ao câncer de colo de útero, que a forma 
como os serviços de saúde se organizam e 
estruturam suas práticas parece não pri-
vilegiar um espaço adequado para a cons-
trução de tais vínculos entre profissionais 
e usuários, contribuindo para aumentar 
o distanciamento entre as organizações e 
os sujeitos atendidos. As condições físicas 
e organizacionais dificultam o estabele-
cimento do sigilo, do tempo de consulta 
necessário para cada paciente, além das 
frequentes interrupções no atendimento 
por outros profissionais. Neste contexto, 
em que se torna necessário problematizar 
as questões de estrutura e organização dos 
serviços, e de acordo com a literatura, os 
profissionais de saúde terminam por não 
se mostrarem capazes de compreender o 
sofrimento manifesto do outro e os signifi-
cados das ofertas de cuidado que se fazem 
necessárias (MATTOS, 2007). 

Em relação aos encaminhamentos 
médicos, percebeu-se que, em geral, estas 
ações não expressaram a existência de vín-
culos entre as mulheres e os profissionais 
de saúde, no sentido de uma relação de res-
ponsabilidade e compromisso entre eles, 
como presente na literatura (MERHY, 2006). 
Assim, foram observadas ações malsucedi-
das, com uma relevante desvinculação dos 
profissionais em relação ao desdobramento 
dos encaminhamentos com vistas à efetiva 
resolução do problema de saúde (MERHY, 2006). 
Encontraram-se, portanto, nestas interações, 
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fatores que condicionam a procura tardia 
por serviços de saúde. 

Destacou-se, no entanto, um relato de um 
encaminhamento que se coadunou com os 
pressupostos defendidos neste trabalho: o 
profissional responsável pelo encaminha-
mento solicitou que a usuária o informasse 
acerca do sucesso ou insucesso desta ação. 
Foi possível perceber que este compromis-
so com o encaminhamento se relacionou a 
uma mobilização emocional, devido a uma 
identificação com a filha desse profissio-
nal, que possuía a mesma idade e quadro 
de doença da entrevistada. Assim, pode-se 
observar que a possibilidade de um bom 
desfecho no atendimento parece associar-se 
também à identificação do profissional de 
saúde com as situações problemas, signifi-
cando um rompimento do modo prevalente 
de operar a relação de atendimento baseada 
nos binômios dicotômicos ‘corpo-doença’ e 
‘corpo-subjetividade’. 

Outro dado relevante encontrado diz 
respeito à coleta de preventivo por pro-
fissionais da enfermagem. Apesar de 
constituir-se em um procedimento usual 
baseado no treinamento dessas profissio-
nais para tal, percebeu-se que as mulheres 
não o veem de forma positiva, pois julgam 
que estas profissionais não são capazes de 
realizar o procedimento, embora conside-
rem um atendimento acolhedor. Tais dados 
mostram-se relevantes, pois, ao envolverem 
a credibilidade dada aos profissionais e aos 
serviços – e a possibilidade de construção 
de vínculos –, constituem-se em fatores que 
interferem no processo de busca e continui-
dade de cuidados. 

Observou-se, por fim, que algumas mu-
lheres realizavam o exame preventivo 
anualmente, o que corresponde a uma pe-
riodicidade maior do que o preconizado pelo 
Ministério da Saúde no País: a realização 
do Papanicolau a cada três anos, após dois 
exames normais consecutivos realizados 
com um intervalo de um ano. Contudo, o fato 
de estarem continuamente nos serviços de 

saúde não foi indicativo do estabelecimento 
de vínculos com os profissionais de saúde, ao 
contrário, a relação entre as mulheres entre-
vistadas e os profissionais mostrou-se uma 
relação geradora de não acolhimento e não 
vínculo (MERHY, 2006). Nesse sentido, concor-
da-se com Merhy (2006) acerca da importân-
cia da construção de vínculos que permitam 
a reconstrução da dignidade de profissionais 
e pacientes no campo das ações de saúde. 

Concepções sobre o câncer 
de colo de útero e seu 
desenvolvimento

No segundo conjunto de fatores, no que con-
cerne às concepções sobre o câncer de colo 
de útero e seu desenvolvimento, observou-se 
uma associação direta do câncer com doença 
incurável, decomposição do corpo vivo e 
morte, em que estiveram presentes sentimen-
tos de pavor intenso, como demonstrado nos 
relatos seguintes: 

Eu tinha tanto medo, tanto medo, que eu falava 
assim: se um dia eu descobrir, alguém falar que 
eu tenho câncer, eu vou morrer antes de chegar 
no hospital e fazer o tratamento, porque eu te-
nho pavor, só de saber, eu vou morrer rapidinho. 
(M4, 76 anos, Mato Grosso, não trabalha, 
preventivo realizado há 2 anos e sem perio-
dicidade regular); 

“Para o câncer, não tem jeito” (M6, 35 anos, 
Rio de Janeiro, trabalha no setor indus-
trial, preventivo realizado há 10 anos e sem 
regularidade); “Eu estava podre em vida” 
(M4, 76 anos, Mato Grosso, não trabalha, 
preventivo realizado há 2 anos e sem pe-
riodicidade regular).

Corroborando estes dados, em estudos 
relacionados ao tema, o câncer ainda se 
mostra revestido de conotações negativas 
e estigmas, sendo representado pelas suas 
consequências trágicas como a iminência 
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da morte (OLIVEIRA; PINTO, 2007). Esses dados 
mostram também a forte associação da 
doença à morte em detrimento da cura 
nos meios de comunicação, o que tende 
a aumentar o temor nas mulheres. Para 
as entrevistadas, a palavra ‘câncer’ em si 
mesma contém o pavor da doença, tornan-
do-se difícil pronunciá-la ou preferindo-se 
pronunciá-la em tom de voz mais baixo, 
em uma tentativa de ocultação. O medo e a 
negação do câncer constituem um aspecto 
importante para a compreensão das atitu-
des das mulheres diante dos serviços, pois, 
por estarem diretamente associadas à re-
velação do diagnóstico, tais experiências 
podem contribuir de forma significativa 
para o adiamento de busca por atenção. 
Aliados a esses aspectos subjetivos, en-
controu-se o reduzido conhecimento em 
relação à patologia, seus fatores de risco 
e suas formas de prevenção, que também 
se mostraram relacionados à baixa procura 
por parte dessas mulheres aos serviços de 
saúde, corroborando estudos sobre o tema 
(FERREIRA; OLIVEIRA, 2006). 

Pesquisas mostram que há uma ampla 
gama de motivos relacionados a não reali-
zação do exame preventivo. Nesse sentido, 
encontrou-se, no presente estudo, a ausência 
da prática preventiva na vida das mulheres 
entrevistadas, devido às atividades do co-
tidiano – trabalho e afazeres socialmente 
valorizados –, apesar do conhecimento de 
que o câncer de colo uterino poderia ter sido 
evitado com a realização do preventivo. O 
grande número de afazeres diários social-
mente vistos como necessários e associados 
às atribuições femininas como mães, donas 
de casa e trabalhadoras termina por adiar o 
autocuidado (FERREIRA; OLIVEIRA, 2006). 

Além disso, outros fatores motivaram a não 
realização do preventivo, tais como: o temor do 
próprio ambiente médico e aspectos culturais, 
como vergonha, vinculados à realização do 
exame, como demonstrado nos relatos a seguir:

No meu caso não era nem medo do preventivo, 

era o pavor que eu tinha de entrar em qualquer 
hospital, quando eu sentia aquele cheirinho de 
éter, aquele médico passando de branco perto de 
mim, aquela enfermeira passando me dava tontura, 
um negócio ruim, eu ficava apavorada, então, eu evi-
tava ao máximo ir ao médico. (M1, 48 anos, São 
João de Meriti, sem trabalhar por causa da doen-
ça, preventivo realizado há 10 anos).

“Tinha vergonha, e ainda tenho, eu não estava 
acostumada com isso, fui criada na roça, no meu 
tempo, os filhos da gente nasciam em casa” (M3, 
47 anos, Paraty, sem trabalhar por causa da 
doença, preventivo realizado há 15 anos).

Eu falava para os meus filhos que nunca ia fazer isso, 
deixo do jeito que for, não vou mesmo, pela vergonha, 
porque as pessoas de antigamente só abriam a per-
na para ter filho e nada mais. (M4, 76 anos, Mato 
Grosso, não trabalha, preventivo realizado há 2 
anos e sem periodicidade regular). 

O exame que possibilita a prevenção e o 
diagnóstico precoce relaciona-se com uma 
exposição do corpo feminino muito maior 
que em outras doenças, como o câncer de 
mama, por exemplo. A produção acadêmica 
relativa ao tema demonstra que se submeter ao 
Papanicolau suscita sentimentos de vergonha, 
medo, nervosismo, constrangimento, ansieda-
de e dor (SOUSA ET AL., 2008), relacionando tais sen-
timentos a dificuldades no controle do câncer 
de colo uterino (CRUZ; LOUREIRO, 2008). Assim como 
sentimentos de constrangimento e vergonha no 
que se refere à posição e ao toque ginecológico, 
e sensações de impotência, desproteção e perda 
do domínio sobre o próprio corpo induzidos 
pela posição ginecológica (SOUSA ET AL., 2008). 

Dessa forma, é importante que os progra-
mas e serviços de saúde se aproximem dessa 
problemática, compreendendo amplamente os 
motivos da não realização do exame preventi-
vo, a fim de garantir a efetividade das ações de 
controle do câncer. Nesse sentido, atitudes e 
posturas dos profissionais de saúde, expondo 
apenas a parte do corpo necessária à realização 
do exame, evitando o trânsito desrespeitoso 
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de profissionais na sala de exame e encorajan-
do a mulher a diminuir o medo e a vergonha, 
fazem diferença, pois o sentimento de vergo-
nha exacerbado pode dificultar o relaxamento 
e provocar a contração da musculatura pélvica, 
ocasionando, assim, mais dor e dificultando 
a realização do exame (FERREIRA; OLIVEIRA, 2006). 
Além disso, explicar o procedimento ao qual a 
paciente vai ser submetida e a importância da 
sua realização gera empatia e confiança entre 
quem assiste e é assistido (SOUSA ET AL., 2008), faci-
litando a realização do exame. 

A mídia televisiva ou as campanhas, por 
outro lado, foram referidas pelas entrevistadas 
como importantes para aguçar a conscienti-
zação sobre o tema e tornar a prevenção uma 
prática em suas vidas, mas apesar da associação 
entre o diagnóstico precoce e a cura da doença 
estar presente em seu discurso, observou-se 
grande inconsistência entre conhecimento e 
prática: muitas mulheres parecem ter adquirido 
conhecimentos e atitudes favoráveis sobre pre-
venção, mas estes não foram incorporados no 
cotidiano do cuidado à própria saúde (FERREIRA; 

OLIVEIRA, 2006). Nesse sentido, estudos mostram a 
relativa importância da informação e do conhe-
cimento na adoção de comportamentos pre-
ventivos, pois as informações se integram nos 
complexos conjuntos constituídos pelas repre-
sentações, que agem como filtros pelos quais os 
indivíduos interpretam, aceitam ou rejeitam as 
novas informações (ADAM; HERZLICH, 2001). 

Ainda no incentivo à ação preventiva, no 
que tange à produção dos significados tendo 
em vista o sentimento de proximidade com a 
doença decorrente do conhecimento de pessoas 
doentes na rede de relações sociais, também 
estes não se mostraram determinantes na pre-
venção da doença. Na narrativa das mulheres, 
a referência a parentes acometidos por câncer, 
anteriormente à própria doença das entrevis-
tadas, não indicou uma maior preocupação em 
relação à prevenção, mas sim um aumento do 
pavor da doença associada à morte do ente fami-
liar. No entanto, posteriormente ao diagnóstico 
de câncer, uma preocupação com o desenvolvi-
mento da doença na filha esteve presente. 

Portanto, é importante não reduzir a atitude 
preventiva a uma questão de aumento de cons-
ciência da importância do exame e/ou dos co-
nhecimentos sobre a doença, mas compreender 
a existência de um conjunto de fatores ligados 
a esta questão, relativos à valorização dos afa-
zeres do cotidiano, bem como aos valores, sen-
timentos e estilos de vida sobrepostos à adoção 
de práticas preventivas que interferem em seu 
resultado. 

A rede familiar e social, por fim, desem-
penhou um papel importante no auxílio e in-
centivo à busca do tratamento, sobretudo no 
momento do aparecimento dos sintomas e nas 
situações de não percepção da gravidade por 
parte da mulher. Até mesmo no período de defi-
nição do diagnóstico e da terapêutica, foram ob-
servadas ajudas financeiras, acompanhamento 
às consultas e exames, resolução de documen-
tações, busca de resultados de exames, auxílio 
nas tarefas domésticas, apoios emocionais e re-
ligiosos. O apoio do cônjuge também se mostrou 
significativo tendo em vista sua participação na 
identificação dos sintomas, já que estes ocorre-
ram, muitas vezes, durante ou após as relações 
sexuais. Nesse sentido, sugere-se uma atenção 
maior às estratégias de comunicação utiliza-
das nas campanhas relativas ao câncer de colo 
uterino, pois elas não contemplam os homens, 
que, como visto, não estão totalmente ausentes 
nessa problemática: do ponto de vista das mu-
lheres entrevistadas, muitas vezes, são eles que 
as estimulam a buscar o tratamento, ainda que 
a partir dos sintomas. 

Conclusão

Vários fatores condicionam a busca tardia das 
mulheres ao atendimento ao câncer de colo 
uterino, entre eles, aqueles relacionados à 
acessibilidade, na qual se incluem os proble-
mas relativos à disponibilidade e integração de 
ações e serviços, à história de vida, sentimen-
tos, valores e costumes dessas mulheres, que 
as distanciam das práticas preventivas; assim 
como fatores relacionados à fragilidade dos 
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vínculos estabelecidos entre as mulheres e os 
profissionais de saúde, que podem diminuir a 
capacidade de resposta dos serviços e dificul-
tar a continuidade do cuidado. Na prática dos 
serviços de saúde, esses fatores atuam de modo 
inter-relacionado, facilitando ou dificultando a 
busca e obtenção da atenção e cuidado à saúde 
por parte das mulheres. 

Os resultados do estudo sugerem a impor-
tância de pensar e avaliar a organização dos 
serviços e das práticas de saúde com vistas a um 
atendimento integral e de qualidade, a partir de 
relações que possibilitem a busca, o acesso e a 
continuidade do cuidado. 

Além disso, as estratégias de comunicação 
utilizadas também merecem uma atenção, 
pois existe uma reduzida visibilidade para o 
câncer de colo uterino, apesar das suas altas 
taxas de incidência e mortalidade. A campa-
nha do Programa Viva Mulher, por exemplo, 
se apoia em mensagens que reforçam alguns 
valores historicamente construídos em 
relação à sexualidade feminina, fragilizando 
as mulheres e responsabilizando-as por suas 
práticas sexuais e cuidados com o seu corpo, 

além de não contemplarem os parceiros, 
o que gera um obstáculo, considerando as 
questões culturais e históricas ligadas à iden-
tidade feminina envolvendo a relação com os 
parceiros. A doença, portanto, apresenta-se 
escondida, seja pelas associações com a sexu-
alidade, seja pelo perfil de mulheres acome-
tidas, que corresponde a mulheres de baixo 
nível socioeconômico. Nesse sentido, as cam-
panhas não encontram ressonância no grupo 
de mulheres mais atingidas pela doença. Por 
fim, a perspectiva adotada neste estudo traz 
como contribuição a possibilidade de amplia-
ção do espectro de visão e de compreensão do 
problema, visando somar esforços na cons-
trução de novas estratégias que possam, de 
fato, diminuir o quadro de morbimortalidade 
da doença no País.
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RESUMO Este artigo analisa a implementação da atenção em saúde às mulheres em situação 
de violência sexual em duas capitais brasileiras (Rio de Janeiro/Fortaleza). O estudo qualita-
tivo analisou documentos sobre o tema e entrevistas semiestruturadas com 37 gestores dos 
sistemas de saúde municipais. A questão vem sendo abordada de forma diferenciada pelos 
municípios, o que decorre das distintas trajetórias de consolidação dos serviços, das apro-
ximações com o movimento feminista e dos contextos culturais específicos. Notou-se que a 
implementação das ações nesse âmbito ainda apresenta fragilidades, exigindo esforços de ar-
ticulação política e técnica para a estruturação e a manutenção dos serviços.

PALAVRAS-CHAVE Políticas públicas de saúde; Violência sexual; Violência contra a mulher; 
Atenção à saúde.

ABSTRACT This article analyzes the implementation of health care to women in situations of 
sexual violence in two Brazilian capitals (Rio de Janeiro/Fortaleza). The qualitative study an-
alyzed documents about the subject and semi-structured interviews with 37 managers of the 
municipal health care system. The issue has been addressed in different forms by the municipal-
ities, which arises from the different paths of the consolidation of services, the approaches to the 
feminist movement and to the specific cultural contexts. It was noted that the implementation of 
actions in this area still has weaknesses, demanding efforts of political and technique articula-
tions for the structuring and maintenance of services.

KEYWORDS Public health policy; Sexual violence; Violence against women; Health care 
(Public health).
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Introdução

A violência sexual contra a mulher, 
como uma das expressões da violên-
cia de gênero, é um problema complexo 
que reflete as assimetrias de poder que 
marcam as relações sociais entre os sexos. 
Constitui-se em um problema social que 
impacta de maneira significativa o modo 
de viver, adoecer e morrer das mulheres. 
Nessa perspectiva, o fenômeno é conside-
rado, mundialmente, uma das principais 
formas de violação dos direitos humanos 
e um problema de saúde pública (GARCÍA-

MORENO ET AL., 2015).

Ao longo das últimas décadas, esse tema 
vem ganhando visibilidade, tornando-se 
alvo de discussões em diferentes campos 
disciplinares e por entidades internacio-
nais, o que demandou a formulação de 
políticas e programas, assim como a orga-
nização de práticas e serviços voltados para 
o seu enfrentamento. O Brasil, comprome-
tido com pactos firmados internacional-
mente, passou a investir na formulação de 
uma agenda de políticas, envolvendo alte-
rações dos marcos legais e construção de 
modelos de atenção nas diferentes áreas de 
atuação pública.

Reportando-se especificamente ao setor 
saúde, o Ministério da Saúde, reconhecendo 
que a violência sexual afeta substancialmente 
o processo saúde-doença das mulheres, vem 
desenvolvendo recomendações, diretrizes e 
ferramentas programáticas para melhorar a 
resposta à violência sexual. O processo de 
inclusão do fenômeno no rol das responsa-
bilidades do setor saúde teve como marco a 
publicação, no ano de 1999, da norma técnica 
‘Prevenção e tratamento dos agravos resul-
tantes da violência sexual contra mulheres 
e adolescentes’ (BRASIL, 1999). O documento 
passou por revisões e atualizações (BRASIL, 2012) 
em virtude do conhecimento técnico acumu-
lado e do surgimento de novas demandas; e 
configura-se o principal instrumento organi-
zador dos serviços e direcionador das ações, 

lançando as bases operacionais da atenção 
em saúde às mulheres nessa situação.

Não obstante, apesar dos avanços trazi-
dos por essas iniciativas e do protagonismo 
do movimento feminista no enfrentamento 
da questão, a implementação da atenção em 
saúde às mulheres em situação de violência 
sexual está longe de cumprir o que está ide-
alizado, exigindo continuados esforços de 
articulação política e técnica para a estrutu-
ração e a manutenção dos serviços.

Este trabalho emergiu da necessidade de 
se analisar o processo de implementação 
dessa atenção na rede municipal de saúde 
do Rio de Janeiro (RJ) e de Fortaleza (CE). 
A escolha da instância municipal justifica-se 
tanto pelo maior número de serviços volta-
dos para a atenção a essa demanda quanto 
pelo protagonismo na articulação da rede de 
serviços locais. A seleção desses dois muni-
cípios pautou-se no fato de representarem 
contextos culturais distintos, pertencentes a 
polos diferenciados no que se refere aos in-
dicadores sociais e de violência. Essa hetero-
geneidade entre os locais de estudo permite 
o conhecimento e o acompanhamento das 
ações governamentais em cenários distintos, 
com vistas a realimentar decisões e consoli-
dar as estratégias.

Este estudo, baseado na análise de imple-
mentação de políticas públicas (DRAIBE, 2001), 
pretende contribuir com a identificação dos 
aspectos exitosos e os principais limites e 
desafios no desenvolvimento da atenção 
em saúde às mulheres em situação de vio-
lência sexual, apontando pontos cruciais 
para a correção de rumos. Nesse sentido, 
objetivou-se analisar a implementação da 
atenção em saúde a essa demanda em duas 
capitais brasileiras.

Método

Este trabalho é parte de uma pesquisa mais 
ampla, interinstitucional, que teve como 
objetivo analisar os serviços de saúde na 
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atenção às mulheres em situação de violên-
cia sexual nos municípios do Rio de Janeiro 
e de Fortaleza. Trata-se de um estudo de 
abordagem qualitativa, visando à compreen-
são dos fatores facilitadores e dos obstáculos 
que operam, ao longo da implementação, e 
que condicionam, positiva ou negativamen-
te, o cumprimento das metas e dos objetivos 
da intervenção (DRAIBE, 2001).

Utilizou-se a triangulação de fontes para 
a obtenção dos dados, apoiando-se em mate-
riais e documentos institucionais disponíveis 
nas Secretarias Municipais de Saúde (SMS) 
e na internet, além de entrevistas realizadas 
com gestores dos sistemas de saúde muni-
cipais. Essa triangulação possibilitou uma 
análise mais consistente da implementação 
da atenção em saúde às mulheres em situa-
ção de violência sexual, uma vez que infor-
mações de fontes diferenciadas permitem a 
refutação de fatos ou apontam contradições.

Os materiais consultados foram pu-
blicados entre os anos de 2006 e 2013 e 
constituíram-se de matérias de jornais 
locais, documentos das secretarias mu-
nicipais de saúde do Rio de Janeiro e de 
Fortaleza, documentos das secretarias esta-
duais de saúde do Rio de Janeiro e do Ceará, 
documentos de outros órgãos governamen-
tais e de Organizações Não Governamentais 
(ONGs). Adotaram-se como critérios de in-
clusão dos materiais: matérias e documentos 
institucionais que abordassem ações muni-
cipais no enfrentamento à violência sexual 
contra a mulher; materiais publicados a 
partir de 2006, ano em que foi promulgada 
a Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006). Essa lei, 
oriunda do movimento feminista, represen-
tou um avanço legislativo ao coibir e preve-
nir a violência contra a mulher; ao criar os 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra as Mulheres, com competência cível 
e criminal; e ao estabelecer medidas de as-
sistência e proteção às mulheres em situação 
de violência.

O acesso ao acervo ocorreu nos meses 
de janeiro a março de 2014, por meio dos 

endereços eletrônicos dos principais jornais 
circulantes no Rio de Janeiro e em Fortaleza, 
nos sites das secretarias municipais e esta-
duais das referidas localidades e nas páginas 
eletrônicas de ONGs que abordam o tema 
violência sexual contra a mulher.

Considerando que políticas e programas 
de saúde são implementados por pessoas, 
que os operacionalizam segundo seus 
valores, interesses e opções (DRAIBE, 2001), 
participaram da pesquisa 34 profissionais 
da gestão dos serviços da rede hospitalar 
dos municípios do Rio de Janeiro (19) e de 
Fortaleza (15), além de três gestores (dois no 
Rio de Janeiro e um de Fortaleza) do nível 
central das secretarias municipais de saúde, 
totalizando 37 entrevistados. A proposta foi 
se aproximar da realidade na perspectiva dos 
gestores, que são os agentes responsáveis, 
entre outras atividades, pelo planejamento e 
pela coordenação das ações.

Adotaram-se como critérios de inclusão 
dos participantes: ser gestor dos hospi-
tais municipais de referência na atenção às 
mulheres em situação de violência sexual 
(diretor executivo, técnico e clínico; coor-
denação ou direção de setores institucio-
nais envolvidos com a questão); e ser gestor 
do nível central indicado como respon-
sável pelas ações relativas a essa atenção 
nos municípios.

Para a coleta de dados com os gestores, 
foram realizadas entrevistas semiestrutu-
radas baseadas em roteiro, no período de 
agosto a dezembro de 2013, com consenti-
mento dos informantes, de forma individu-
al e em ambiente reservado. As gravações 
tiveram média de 29 minutos por entrevis-
ta, sendo, posteriormente, transcritas na 
íntegra, codificadas com as siglas GR (Gestor 
Rio de Janeiro) e GF (Gestor Fortaleza) e nu-
meradas de 1 a 37, como forma de preservar o 
anonimato dos participantes.

O conjunto de dados foi analisado segundo 
a técnica de análise de conteúdo, na modali-
dade temática (MINAYO, 2013). A análise das en-
trevistas constou de uma fase de pré-análise, 
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em que foi feita uma leitura compreensiva do 
material, buscando-se uma visão de conjun-
to e a apreensão de informações pertinentes 
ao objeto do estudo. Procedeu-se à identifi-
cação de ideias centrais (núcleos de sentido) 
que compõem a comunicação. E, por fim, 
buscou-se estabelecer uma compreensão 
do material empírico articulando-o às dire-
trizes preconizadas pelas políticas públicas 
voltadas para a atenção em saúde às mulhe-
res em situação de violência sexual e à apre-
ensão dos contextos locais.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, 
com parecer 45A/2013.

Resultados e discussão

Contextualização do fenômeno nos 
cenários estudados

O município do Rio de Janeiro apresenta taxa 
de homicídio de 3,9 por 100.000 mulheres, 
ocupando a 22ª posição no País (WAISELFISZ, 

2012). No ano de 2012, apresentou taxa de 36,5 
por 100.000 habitantes (5.923 casos de crimes 
contra a liberdade sexual) (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2013). Com relação às notifica-
ções das violências sexuais contra as mulheres 
realizadas pelo setor saúde, o município regis-
trou 2.014 notificações no período de 2009 a 
2013. Esses registros revelam que essas violên-
cias atingiram, com mais frequência, mulheres 
entre 20 e 29 anos, brancas e com ensino fun-
damental incompleto. Predominaram os casos 
ocorridos no mês de setembro, na residência 
da mulher e na via pública, em que o agressor 
foi um desconhecido (BRASIL, 2015).

Fortaleza foi considerada a 7ª capital mais 
violenta do mundo e 2ª do Brasil, com taxa 
de homicídio de 72,81 por 100.000 habi-
tantes (ORTEGA, 2014) e uma das capitais mais 
atingidas pelo turismo sexual. No tocante 
às violências de gênero perpetradas contra 
mulheres, a taxa de homicídio é de 5,6 por 

100.000 mulheres, ocupando a 16ª posição 
no País (WAISELFISZ, 2012). Os registros estaduais 
da segurança pública revelam taxa de 17,2 
por 100.000 habitantes (1.483 casos), refe-
rente aos crimes contra a liberdade sexual, 
em 2012 (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 

2013). O setor saúde empreendeu 148 notifi-
cações de violências sexuais contra as mu-
lheres entre os anos de 2009 e 2013. Essas 
violências foram perpetradas, em sua maior 
parte, contra mulheres na faixa etária de 20 
a 29 anos, pardas e com ensino fundamental 
incompleto; ocorreram com mais frequência 
no mês de janeiro, na residência da mulher 
e na via pública, sendo um desconhecido o 
principal agressor (BRASIL, 2015).

A respeito da diferença significativa das 
taxas de crimes contra a liberdade sexual e 
do número de notificações na área da saúde 
entre os cenários, considera-se que tais 
dados podem refletir, além de uma maior 
ocorrência de casos no Rio de Janeiro, o 
investimento desse município no aprimo-
ramento dos sistemas de informação, o que 
resulta na visibilidade do fenômeno.

Caracterização dos gestores

No Rio de Janeiro, a maioria dos gestores era 
do sexo feminino, enquanto em Fortaleza 
sobressaíram-se os do sexo masculino. Nos 
dois municípios, predominaram os gestores 
na faixa etária de 50 a 59 anos, que se decla-
raram unidos (casamento formal ou união 
estável) e de religião católica.

A formação médica predominou entre os 
participantes das duas capitais. Apesar disso, 
observou-se, no Rio de Janeiro, uma repre-
sentativa atuação de enfermeiros na gestão 
dos serviços de saúde; e, em Fortaleza, 
outras formações da área da saúde, como 
serviço social e farmácia, também estiveram 
envolvidas na gestão. Nos dois grupos, pre-
dominaram os gestores com mais de 25 anos 
de formados e que possuem pós-graduação, 
com prevalência dos cursos de especializa-
ção em nível lato sensu.
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Gestão da atenção em saúde 
às mulheres em situação de 
violência sexual

O processo de implementação das ações 
de atenção em saúde às mulheres em si-
tuação de violência sexual apresenta di-
ferenças significativas entre os locais. No 
município do Rio de Janeiro, esse pro-
cesso foi iniciado na década de 90; as uni-
dades de referência são, em sua maioria, 
maternidades; a gestão das ações voltadas 
à saúde da mulher situa-se em duas subse-
cretarias da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) (Atenção Hospitalar, Urgência e 
Emergência; Promoção, Atenção Primária e 
Vigilância em Saúde); e o município dispõe 
de Secretaria Especial de Políticas para 
Mulheres (SPM-Rio), criada em 2013.

Fortaleza iniciou esse processo há cerca 
de 10 anos. As unidades de referência são, 
em grande parte, instituições hospitalares 
secundárias, e a gestão da atenção às situ-
ações de violência sexual encontra-se na 
área de saúde da mulher, que se localiza na 
Coordenadoria de Políticas e Organização 
das Redes de Atenção à Saúde, dentro 
da Célula de Atenção às Condições 
Crônicas. O município conta com uma 
Coordenadoria Especial de Políticas para 
as Mulheres, criada em 2007, na estrutura 
da Secretaria Municipal de Cidadania e 
Direitos Humanos.

Conforme mencionado anteriormente, 
a atenção em saúde às violências contra as 
mulheres vem sendo abordada de forma 
diferenciada pelos municípios estuda-
dos. No Rio de Janeiro, a localização da 
gestão dessa atenção na estrutura da SMS 
expressa a relevância atribuída às ações 
nesse âmbito, trabalhadas de modo trans-
versal, com capilaridade para unidades de 
saúde de diferentes níveis de atenção. Isso 
é resultado da trajetória de consolidação 
das políticas públicas municipais nessa 
área. Em Fortaleza, verifica-se, ainda, re-
lativa invisibilidade da atenção em saúde 

às violências na estrutura da SMS, de-
corrente do estágio em que se encontra o 
reconhecimento do problema no ciclo da 
política (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013), tendo em 
vista a recente incorporação do tema na 
agenda governamental.

Nesses contextos, a participação do 
movimento feminista, como ator político 
estratégico impulsionador da formulação 
de uma agenda, vem alcançando impactos 
distintos na gestão municipal. A interlo-
cução com o movimento feminista no mu-
nicípio de Fortaleza no enfrentamento às 
violências de gênero vem ocorrendo por 
intermédio do Observatório da Violência, 
da participação em organizações não go-
vernamentais e do fomento à criação de 
equipamentos de proteção às mulheres. 
No Rio de Janeiro, observa-se uma vin-
culação mais orgânica de gestoras da área 
da saúde ao movimento feminista, viabi-
lizando sua participação no processo de 
capacitação de gestores e profissionais, na 
implementação de serviços e na definição 
das ações institucionais.

No Rio de Janeiro, o organismo respon-
sável pelas políticas com recorte de gênero 
possui o status de secretaria, ainda que re-
centemente criada, o que possibilita maior 
capacidade de vocalizar as demandas de 
saúde da população feminina. Em Fortaleza, 
tal demanda é tratada por intermédio de co-
ordenadoria na estrutura municipal, o que 
reduz as possibilidades de interferência nas 
respostas municipais sobre essa questão.

Os organismos de políticas para as 
mulheres trabalham na perspectiva da 
transversalidade de gênero na gestão das 
políticas públicas, buscando articulação 
intersetorial das ações municipais (BRASIL, 

2007). Nesse sentido, o enfrentamento das 
violências de gênero contra as mulhe-
res é considerado uma área prioritária de 
atuação de tais organismos, na direção da 
prevenção, assistência e garantia de direi-
tos. García-Moreno et al. (2015) advogam 
que o envolvimento de organizações de 
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mulheres e da comunidade pode aumen-
tar a conscientização sobre a violência e 
os serviços disponíveis, além de promover 
atitudes mais respeitosas e equitativas com 
relação às mulheres e contra a violência. As 
autoras destacam que a existência de or-
ganizações de mulheres constitui-se num 
recurso valioso para os sistemas de saúde.

A partir da análise do material coletado 
na internet, verifica-se um crescimento da 
disseminação de notícias sobre violência 
de gênero contra a mulher, que alcança o 
maior número de matérias veiculadas no 
ano de 2013, nos dois municípios. O en-
frentamento da violência sexual aparece 
com mais ênfase nos materiais oriundos 
do Rio de Janeiro, com destaque para as 
campanhas realizadas, os dados estatísti-
cos e os programas de enfrentamento. Em 
Fortaleza, nota-se uma ênfase na opera-
cionalização dos equipamentos criados, na 
realização de capacitações direcionadas 
aos profissionais da rede de atenção e no 
incremento às campanhas.

Esses dados confirmam a disparidade 
entre os dois municípios nesse processo. 
Enquanto o Rio de Janeiro, nos últimos 
anos, tem investido na divulgação da 
magnitude do fenômeno e nos modos de 
enfrentamento, Fortaleza vem empreen-
dendo esforços na divulgação dos serviços 
especializados da rede e na qualificação 
dos recursos humanos atuantes nessa área. 
Ambos os municípios têm visibilizado o fe-
nômeno por meio do desenvolvimento de 
campanhas alusivas a datas específicas. Nos 
dois municípios, a área da mulher tem sido 
a responsável por divulgar as ações através 
da mídia, no entanto, chama a atenção que, 
no Rio de Janeiro, o setor saúde também 
partilha dessas informações.

Além da construção de uma agenda pública 
na implementação da atenção em saúde às 
mulheres em situação de violência sexual, os 
municípios têm procurado apoiar-se na divul-
gação e na circulação de informações qualifi-
cadas ao público em geral (DRAIBE, 2001).

Caracterização da atenção em saúde 
às mulheres em situação de violência 
sexual: um olhar sobre os municípios 
do Rio de Janeiro e de Fortaleza

ACESSO DAS MULHERES AOS SERVIÇOS

No Rio de Janeiro, o acesso das mulheres em 
situação de violência sexual à unidade de saúde 
ocorre por encaminhamento das delegacias dis-
tritais e especializadas (Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher – Deam) ou por 
outras unidades de saúde. “Vêm por meio das 
delegacias, das Deam [...]” (GR4). “Muitas vezes 
elas vão para o Hospital Salgado Filho, e o hospi-
tal manda vir para cá” (GR7).

Em Fortaleza, o acesso ocorre por demanda 
espontânea. As mulheres que procuram os 
serviços espontaneamente o fazem como pri-
meiro contato após a violência, principalmen-
te através dos serviços de emergência. 

Nós temos uma emergência tanto em clínica mé-
dica como em obstetrícia, então, a chegada é es-
pontânea” (GF20). “Normalmente, elas chegam 
espontaneamente na emergência. (GF22).

O acesso das mulheres aos serviços de saúde 
por meio de encaminhamentos pela rede intra 
e intersetorial, no Rio de Janeiro, demonstra 
o funcionamento dessa rede de atendimento, 
com uma boa integração entre alguns setores 
envolvidos com a questão. Fato ainda incipien-
te em Fortaleza, que reflete uma desarticula-
ção entre os serviços integrantes da rede.

Por outro lado, o acesso espontâneo pode 
representar o reconhecimento da necessidade 
da atenção em saúde pelas mulheres que so-
freram uma violência sexual, assim como pode 
indicar a busca do serviço de saúde somente 
em ocasiões em que o ato provocou ‘marcas’. 
Estudos confirmam essa assertiva, apontando 
que, na maioria das vezes, o primeiro contato 
das mulheres em situação de violência com 
o setor saúde ocorre a partir dos serviços de 
emergência, em virtude de lesões e agravos 
físicos (PEDROSA; SPINK, 2011; GARCÍA-MORENO ET AL., 2015).
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PROCEDIMENTOS INSTITUCIONALIZADOS

No Rio de Janeiro, é reconhecida por muitos 
entrevistados a adoção de protocolo, tomando 
como referência a norma técnica do Ministério 
da Saúde (BRASIL, 2012), além de protocolos 
elaborados pela própria unidade de saúde. 
“Protocolo é a norma técnica do Ministério da 
Saúde” (GR2). “Nós temos um protocolo que 
foi implantado praticamente quando eu assumi 
a direção, que é um Protocolo Operacional 
Padrão (POP), que orienta a conduta no caso 
de violência sexual.” (GR16).

Em Fortaleza, os participantes informam 
a ausência de protocolo ou apresentam a 
compreensão de protocolo como sendo 
a notificação ou outro tipo de registro. 
Apenas um pequeno grupo de entrevistados 
informa a existência de protocolo escrito, 
referindo-se ao ‘Protocolo do atendimento 
às mulheres e adolescentes vítimas e em si-
tuação de violência doméstica e sexual do 
hospital da mulher de fortaleza’ (FORTALEZA, 

2012), o qual não encontra-se totalmen-
te implementado. “Não ocorre. A gente 
até tem conhecimento do protocolo... Não 
ocorre porque o hospital não tem esse serviço 
montado” (GF21). “A gente não tem protoco-
lo, a gente tem uma folha de notificação que 
é específica para esses casos, e através dessa 
notificação que a gente remete à secretaria 
de saúde [...]” (GF28).

Os protocolos são, em grande parte dos 
serviços, adaptações da norma técnica (BRASIL, 

2012) à realidade municipal. A elaboração de 
um protocolo, muitas vezes, reflete o inves-
timento dos gestores locais na construção 
de uma política municipal, no planejamento 
e no monitoramento das ações; assim como 
favorece a identificação dos limites da área 
da saúde na abordagem da violência sexual 
contra as mulheres.

Adotar um protocolo permite que os 
profissionais tenham subsídios para rea-
lizar um atendimento mais preciso e efi-
ciente diante dos casos de violência (HASSE; 

VIEIRA, 2014). Os protocolos, nesse âmbito, 

devem citar os serviços de referência, o 
fluxo de atendimento, os medicamentos 
necessários, as orientações e as infor-
mações que devem ser fornecidas, entre 
outros aspectos. Nessa perspectiva, a 
adoção de protocolos imprime qualidade 
às ações de cuidado e de gestão, viabili-
zando uma atenção que responda apro-
priadamente às mulheres em situação de 
violência sexual.

A inexistência de protocolo ou sua 
insuficiente aplicação em Fortaleza 
explica-se, por um lado, pela recente tra-
jetória de implementação dessa atenção 
no conjunto de unidades da rede pública 
de saúde, e, por outro, pela falta de qua-
lificação dos gestores na abordagem do 
fenômeno. Andalaft Neto et al. (2012) retra-
tam, em estudo envolvendo 1.395 estabele-
cimentos de saúde que referiram atender 
mulheres e crianças que sofrem violência 
sexual no Brasil, a escassa utilização de 
protocolos pelos serviços: apenas 8% do 
total. Cabe ressaltar que a não utilização 
de protocolos que padronizem e norma-
tizem essa atenção pode trazer dificulda-
des na condução dos casos, uma vez que 
os profissionais tendem a desconhecer o 
fluxo de atendimento, as ações previstas e 
os encaminhamentos necessários (PEDROSA; 

SPINK, 2011; HASSE; VIEIRA, 2014).
Sobre a realização das profilaxias das 

Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST) e os respectivos aconselhamentos, o 
Rio de Janeiro realiza esses procedimentos 
sistematicamente, dispondo de kit com os 
medicamentos, fornecidos por médicos e 
enfermeiros. O aconselhamento refere-se 
aos efeitos da medicação, riscos envolvidos e 
acompanhamento multiprofissional. 

São feitas na sala de admissão mesmo. Tem um 
kit de VVS que é levado para a sala [...] E apli-
cam as medicações e explicam porque ela está 
fazendo todas aquelas medicações e a impor-
tância delas. (GR6). 
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“Tem um kit pronto na supervisão, e, 
depois do atendimento, o médico solicita à 
enfermeira que traga o kit [...] E a gente faz a 
entrega” (GR9).

Em Fortaleza, esses procedimentos ainda 
não estão instituídos em quase todas as 
unidades, sendo realizados em apenas um 
serviço de saúde municipal considerado de 
referência. Alguns gestores também men-
cionaram o encaminhamento das mulheres 
para unidades da gestão estadual para reali-
zação das profilaxias. “Desconheço que sejam 
feitas as profilaxias” (GF27). 

Não, a gente só faz aqui o teste rápido do HIV 
para as pacientes que vão parir, porque é protoco-
lo estabelecido. Mas, para vítima de violência, a 
gente não tem nada implantado. (GF20). 

“Encaminha para outro hospital que seja 
estruturado. Normalmente, a orientação dos 
profissionais é que se encaminhe” (GF21).

As profilaxias das DST são medidas fun-
damentais para proteger a saúde sexual e 
reprodutiva das mulheres dos possíveis 
e intensos impactos do ato de violência 
a que foram submetidas. Dessa forma, os 
serviços de saúde necessitam estar orga-
nizados para atender a essa demanda de 
forma rápida e resolutiva, tendo em vista 
que esse cuidado é sensível ao tempo 
(GARCÍA-MORENO ET AL., 2015).

Nesse contexto, também é 
imprescindível o aconselhamento da 
mulher, tendo em vista que ele permite 
minimizar o dano emocional, além de fa-
vorecer uma melhor adesão aos esquemas 
medicamentosos. Torna-se fundamental 
nesse processo o esclarecimento precoce 
dos possíveis efeitos colaterais relaciona-
dos ao tratamento, bem como as formas de 
minimizá-los durante a sua utilização.

O aconselhamento, como processo de 
escuta ativa, ainda permite estabelecer 
relação de confiança entre a mulher e o pro-
fissional de saúde, facilitando a superação da 
situação traumática (BRASIL, 2012).

Atendimento diante da gravidez de-
corrente da violência sexual

A oferta de anticoncepção de emergência 
também faz parte da rotina de atendi-
mento no Rio de Janeiro, por meio de kit 
com a medicação, envolvendo médicos e 
enfermeiros no fornecimento. “Na emer-
gência mesmo são colhidas as informa-
ções. A mulher é examinada e nessa hora 
são dadas todas as medicações, incluindo a 
anticoncepção de emergência” (GR5). Em 
Fortaleza, da mesma forma como acontece 
como as profilaxias das DST, essa oferta 
ocorre em apenas uma unidade municipal. 
“Como não existe o serviço montado, não 
existe contracepção de emergência” (GF35). 
“Não tem. Geralmente, a gente encaminha 
para o Gonzaguinha” (GF34).

Mesmo considerando que o uso da an-
ticoncepção de emergência não se aplica 
a todas as situações de violência sexual, a 
prevenção da gravidez não desejada deve 
se constituir em elemento prioritário na 
atenção em saúde a essa demanda. A não 
oferta ou a demora desse procedimento pode 
submeter as mulheres a uma gestação decor-
rente de violência sexual. A gravidez, nessa 
situação, destaca-se pela complexidade das 
reações psicológicas e sociais que determina, 
representando, para a maioria das mulhe-
res, uma segunda forma de violência. Nesse 
sentido, os profissionais de saúde precisam 
estar capacitados e instrumentalizados para 
o diagnóstico precoce e a prevenção dos 
problemas decorrentes dessa violência, bem 
como a gestão deve assegurar os recursos 
(medicamentos, suprimentos e equipamen-
tos) necessários para as condutas preconiza-
das pela normatização (BRASIL, 2012).

A partir dos relatos dos gestores, evi-
dencia-se que em Fortaleza apenas uma 
unidade da rede municipal hospitalar oferece 
as ações previstas na norma técnica. No 
entanto, recentemente, a Lei nº 12.845/2013 
ampliou a oferta desse tipo de atenção, 
prevendo a obrigatoriedade do atendimento 
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integral a pessoas em situação de violência 
sexual nos hospitais do Sistema Único de 
Saúde (SUS) (BRASIL, 2013). Dessa forma, todos 
os serviços tornam-se responsáveis por 
essa demanda, não sendo mais restrita às 
instituições consideradas de referência.

Com relação aos encaminhamentos re-
alizados no caso de gravidez decorrente da 
violência sexual, o Rio de Janeiro possui 
apenas uma unidade de saúde de referência 
para o aborto previsto em lei. Os participan-
tes também referem encaminhamentos para 
realização de pré-natal e para adoção.

Se ela está gestante devido a um estupro, a gente 
faz o Sinan [Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação], vê a data da última menstruação, vê 
a data da violência, quanto tempo tem essa ges-
tação. Ela vai depois para o serviço social, para a 
saúde mental e para o médico obstetra. Aí, todo 
mundo de acordo e tendo até 20 semanas de ges-
tação, ela é internada para realizar o aborto. (GR1). 

“A gente não faz o aborto legal aqui, a refe-
rência é a Fernando Magalhães” (GR9). “A 
gente oferece o pré-natal e informa à paciente 
que existe o pré-natal, e ela pode entregar a 
criança para adoção se ela quiser”. (GR10).

Fortaleza também possui apenas uma 
unidade de saúde de referência para o aborto 
previsto em lei. No entanto, a maioria dos 
entrevistados desconhece os procedimen-
tos e considera que as respectivas unidades 
de saúde não possuem perfil para realização 
desse tipo de atendimento. “No caso, ela vai 
ser referenciada para um serviço que já exista, 
que seja montado. Quem vai dar essa orienta-
ção é o próprio serviço de referência” (GF21). 

A gente normalmente referencia para o Hospital 
de Messejana, porque eles lá já são capacitados 
no caso da gravidez. Se a paciente deseja inter-
romper, eles lá já têm profissionais aptos para 
isso. Nós aqui não temos  (GF22). 

Sobre o monitoramento dos casos encami-
nhados para o aborto previsto em lei, ambos 

os municípios informam que é realizado pela 
equipe de saúde, sendo que no Rio de Janeiro 
essa atribuição fica a cargo do serviço social.

A capacitação dos profissionais, a qualida-
de da informação e a eficácia do atendimento 
diante da gravidez decorrente da violência 
sexual podem ser consideradas indicadores po-
sitivos da institucionalização de uma perspec-
tiva de gênero na implementação dessas ações.

Por outro lado, o desconhecimento, a resis-
tência em executar o procedimento na unidade 
de saúde e a fragilidade no monitoramento dos 
casos indicam o despreparo dos gestores, agra-
vado pelo preconceito frente ao aborto previs-
to em lei e pela existência de apenas um serviço 
de referência em cada um dos municípios.

Quando a violência sexual resulta em gra-
videz, a mulher, bem como a adolescente e 
seus representantes legais devem ser escla-
recidos sobre as alternativas legais quanto ao 
destino da gestação e sobre as possibilidades 
de atenção nos serviços de saúde. O aborto, 
nesses casos, é um direito e não uma obri-
gação. Em razão disso, da mesma forma, as 
mulheres devem receber orientações sobre 
o direito de manter a gestação até o seu 
término, assegurando os cuidados pré-natais 
apropriados para a situação, e sobre a alter-
nativa de entrega da criança após o parto 
para adoção. Nessa última hipótese, os 
serviços de saúde devem providenciar as 
medidas necessárias junto às autoridades 
que compõem a rede de atendimento para 
garantir o processo regular de adoção (BRASIL, 

2012). A decisão final cabe à mulher, e os pro-
fissionais de saúde devem respeitar sua auto-
nomia, atuando como agentes que assegurem 
que essa decisão seja tomada de forma livre, 
consciente, esclarecida e informada.

Contudo, a questão do aborto é muito 
polêmica, e seu cumprimento esbarra em 
dificuldades administrativas e em ques-
tões culturais que influenciam a atuação da 
equipe de saúde na prestação desse aten-
dimento. Para Colas, Aquino e Matar (2007), 
questões religiosas, sexuais ou familiares, 
de ordem pessoal dos profissionais, podem 
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desestimular ou até mesmo restringir o 
acesso das mulheres ao aborto legal e seguro.

Vale discorrer que a objeção de consci-
ência e a recusa do profissional de realizar 
a interrupção da gravidez devem ser respei-
tadas. Em contrapartida, as instituições ne-
cessitam oferecer condições para tal prática 
disponibilizando outros profissionais. A 
negação dessa prática pode levar a mulher 
a buscar um aborto em condições inseguras, 
o que constitui-se em um problema ainda 
maior, com sérias repercussões à sua saúde.

Trabalho em rede

Os entrevistados dos dois municípios identi-
ficam como instituições da rede intrasetorial 
as unidades voltadas para a saúde da mulher, 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 
hospitais gerais e Unidades de Atenção 
Primária à Saúde (Uaps). Porém, observa-
-se uma diferença importante relativa às 
relações estabelecidas entre essas institui-
ções. No Rio de Janeiro, os vínculos entre 
os serviços são formais, através de guia de 
referência, regulação de vagas, documen-
tação e contato telefônico. Foi informada a 
existência de linha de cuidado adotada pela 
SMS. “A gente encaminha por guia de referên-
cia e contrarreferência” (GR4). “O encaminha-
mento, geralmente, é com um contato prévio. 
A gente entra em contato direto com o gestor 
local” (GR6).

Em Fortaleza, apesar dos contatos tele-
fônicos e do estabelecimento de referência, 
através do serviço social e da central de 
leitos, verificam-se vínculos informais. “O 
serviço social encaminha para as unidades que 
têm realmente fluxo” (GF20). “Normalmente, 
é via central de regulação, mas, às vezes, 
quando a central de regulação não funciona, é 
por amizade mesmo” (GF21).

Sobre a rede intersetorial, os gestores do 
Rio de Janeiro mencionam instituições da 
segurança pública (delegacias e Instituto 
Médico Legal – IML), conselhos de direito, 
Conselho Tutelar, universidades públicas, 

Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas), abrigos, defenso-
ria pública e informam a existência de fluxo 
pré-estabelecido. Fortaleza possui uma rede 
que inclui instituições da segurança pública 
(delegacias e Perícia Forense), promotoria, 
centro de referência, organização não go-
vernamental e casa abrigo, todavia, não foi 
informado fluxo pré-estabelecido.

Os dois municípios apresentam dificulda-
des em apontar as formas de gerenciamen-
to das redes intra e intersetorial, apesar do 
investimento de articulação das redes em 
ambos os municípios pelos gestores da área 
da saúde e da área da mulher. Alguns entre-
vistados não souberam responder sobre essa 
questão, o que pode estar associado à falta de 
conhecimento sobre a rede de atendimento 
às mulheres em situação de violência sexual 
ou à própria desarticulação dessa rede 
nos municípios.

O conceito de enfrentamento adotado 
pela Política Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres diz respeito 
à implementação de políticas amplas e ar-
ticuladas, que procurem dar conta da com-
plexidade do fenômeno em todas as suas 
expressões. O enfrentamento requer a ação 
conjunta dos diversos setores envolvidos 
com a questão (saúde, segurança pública, 
justiça, educação, assistência social, entre 
outros), por meio da constituição da rede de 
atendimento (BRASIL, 2011).

Na perspectiva de uma atenção integral, 
torna-se imperioso ultrapassar ações institu-
cionais isoladas, uma vez que a mera existên-
cia de vários serviços, trabalhando de formas 
distintas entre si, não é capaz de responder 
ao fenômeno. Nessa direção, Schraiber et al. 
(2012) reforçam que a configuração de uma 
‘rede’ para um conjunto de serviços só é pos-
sível quando existe articulação entre as ações 
particulares de cada serviço, sendo concreta 
quando houver uma produção assistencial 
minimamente partilhada pelos diferentes 
setores que prestam assistência às mulheres 
em situação de violência.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1079-1091, OUT-DEZ 2015

Implementação da atenção em saúde às violências sexuais contra as mulheres em duas capitais brasileiras 1089

Verifica-se, nas realidades estudadas, a pre-
sença de algumas conexões já estabelecidas, 
tais como entre as Deam e as unidades hospi-
talares no Rio de Janeiro, ou entre os serviços 
que compõem a rede intrasetorial. Contudo, 
observa-se pouca integração e comunicação 
entre os setores no cenário de Fortaleza, fato 
ratificado pela inexistência de fluxo pré-es-
tabelecido, prevalecendo a fragmentação das 
ações e o desconhecimento mútuo.

Segundo a norma técnica (BRASIL, 2012), o 
limite de atuação de cada unidade depende 
da disponibilidade de recursos; e situações 
de maior complexidade podem requerer me-
canismos de referência e contrarreferência. 
Dessa forma, a construção e a consolidação 
da rede de serviços para o enfrentamento da 
violência contra as mulheres se configuram 
em umas das estratégias mais relevantes e 
desafiadoras para lidar com esse problema 
multifacetado, na medida em que fortalece 
as mulheres e também os profissionais, ao 
se sentirem amparados e encorajados a agir 
(HASSE; VIEIRA, 2014).

Conclusões

Apesar dos esforços de ambos os municípios em 
visibilizar o fenômeno da violência de gênero, as 
fragilidades relativas à qualificação da gestão na 
atenção às mulheres em situação de violência 
sexual apontam para a necessidade de inclusão 
desse tema na formação profissional.

Notadamente, há uma insuficiência de 
serviços de referência para o aborto previsto 
em lei nos dois cenários. Nesse sentido, pode 
ser considerada relevante a inclusão desse 
tema na agenda municipal, na perspectiva da 
garantia de direitos, a despeito das desconti-
nuidades na implementação da atenção em 
saúde decorrentes das mudanças na gestão.

As gestões de ambos os municípios ainda 
estão iniciando o processo de produção da 
informação sobre esse agravo, indispensável 
ao monitoramento das ações de atenção às 
mulheres em situação de violência sexual 

na área da saúde. Isso pode estar associado 
ao distanciamento da gestão das ações de 
saúde das ações de enfrentamento à violên-
cia contra a mulher.

Assim como o fenômeno da violência sexual 
possui contornos específicos em cada um dos 
municípios, o processo de implementação das 
ações de atenção em saúde às mulheres em 
situação de violência sexual também apresen-
ta diferenças significativas, o que pode estar 
relacionado ao estágio em que se encontra o 
reconhecimento do problema no ciclo político.

Apesar dos pontos de convergência, os 
resultados apontam para uma incorpora-
ção diferenciada dos dois municípios com 
relação aos parâmetros sugeridos pela 
norma técnica, decorrente da trajetória de 
consolidação dos serviços, da apropriação da 
categoria gênero por gestores e profissionais, 
da aproximação com o movimento feminista 
e dos contextos culturais específicos.

Nesse sentido, o processo de implemen-
tação em Fortaleza, comparado ao do Rio de 
Janeiro, mostra-se mais incipiente. Os proce-
dimentos previstos na norma técnica (BRASIL, 

2012), como: adoção de protocolo, realização 
das profilaxias das DST e os respectivos 
aconselhamentos, oferta de anticoncepção 
de emergência e encaminhamentos realiza-
dos no caso de gravidez decorrente da vio-
lência sexual não fazem parte da rotina dos 
serviços de saúde e, em sua maioria, são re-
ferenciados a uma única unidade de saúde.

Na direção de uma resposta mais efetiva 
na atenção em saúde às mulheres em situ-
ação de violência sexual, colocam-se como 
desafios para o município do Rio de Janeiro: 
ampliação do acesso aos serviços e ao direito 
ao aborto legal; fortalecimento do fluxo de 
atendimento com envolvimento das unidades 
nas pactuações da rede intra e intersetorial; e 
construção de um sistema de monitoramento 
voltado para o acompanhamento das usuárias 
após o atendimento emergencial, com a parti-
cipação do nível primário de saúde.

Em Fortaleza, com vistas à institucionaliza-
ção de uma perspectiva de gênero, é necessário 
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Introdução

Os direitos sexuais e reprodutivos de crian-
ças e adolescentes são amplamente reco-
nhecidos, como será visto adiante, por meio 
de Conferências Internacionais das quais o 
Brasil é signatário. Apesar disso, a temática 
é complexa e contraditória. A própria noção 
de infância/adolescência é uma construção 
social e cultural que pode variar grandemen-
te no tempo histórico ou entre as culturas, 
podendo variar também a partir de fatores, 
como a classe social. Os limites convencio-
nados social e culturalmente para delimitar 
as fases da vida vão incidir no momento con-
siderado adequado para a criança receber 
as informações sobre sexualidade e repro-
dução, bem como para a anuência ou não da 
prática sexual.

Melo (2010) considera que falar de direito, 
sexualidade e infância/adolescência em 
uma perspectiva emancipatória é tarefa no 
mínimo espinhosa, seja pelas reações que o 
tema suscita, seja pelas parcas reflexões te-
óricas. O mesmo autor aponta que o número 
de meninas brasileiras entre 10 e 14 anos que 
deram à luz em hospitais públicos passou 
de 24,8 mil em 2005 para 26,3 mil em 2007, 
evidenciando a importância de enfrentar o 
tema e seus espinhos.

Não obstante, ao se incluir na temática 
os e as adolescentes que se encontram em 
cumprimento de medida socioeducativa, o 
desafio é redobrado. O termo ‘adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducati-
va’ remete a um grupo de jovens entre 12 
e 21 anos incompletos de idade que foram 
responsabilizados judicialmente por ato 
infracional ocorrido no decorrer da ado-
lescência (entre 12 e 18 anos incompletos) 
devido à prática de conduta descrita em 
lei como crime ou contravenção penal. Tal 
responsabilização implica o cumprimento 
de medida socioeducativa, sendo seis as 
modalidades possíveis: duas de privação/
restrição de liberdade (a internação e a se-
miliberdade); duas exauridas no âmbito do 

judiciário (a advertência e a obrigação de 
reparar o dano); as outras duas executadas 
em meio aberto (a Prestação de Serviços 
à Comunidade – PSC – e a Liberdade 
Assistida – LA) (BRASIL, 1990).

Dados do ano de 2012 indicam um número 
de 20.532 adolescentes em restrição e pri-
vação de liberdade (internação, internação 
provisória e semiliberdade), e de 88.022 em 
meio aberto (prestação de serviços à co-
munidade e liberdade assistida), totalizan-
do 108.554 adolescentes em cumprimento 
de alguma medida socioeducativa. Tais 
números representam 0,51% da população 
total de adolescentes (BRASIL, 2014B).

No cenário nacional, observa-se que 95% 
são do sexo masculino, egressos do sistema 
formal de ensino, vivendo nas regiões mais 
pauperizadas e com acesso restrito aos di-
reitos básicos. Embora sejam escassos os 
estudos sobre direitos e saúde sexual e re-
produtiva desse grupo, pode-se inferir que 
se trata de um grupo com menor acesso 
também a essa dimensão da saúde. Assis e 
Souza (1999), ao entrevistarem adolescentes 
infratores e seus irmãos ou primos não infra-
tores, identificaram que:

Todos os infratores entrevistados relataram ter ou 
já terem tido namorada, sendo que cinco deles já 
viviam com suas mulheres. Alguns revelaram ter 
começado a namorar muito precocemente, por 
volta dos oito anos de idade e iniciado a vida se-
xual entre os dez e treze anos. A relação com as 
namoradas é efêmera e o relato de ocorrência de 
gravidez foi muito comum. A maioria das garotas 
não chegou a ter o filho, mostrando a frequência 
com que o aborto é feito por esse grupo social. O 
número elevado de gravidez das namoradas e o 
de filhos nascidos evidencia, de um lado, a pou-
ca utilização de métodos para evitar a concepção 
e, de outro, a ausência de medidas preventivas 
relacionadas a doenças sexualmente transmissí-
veis. [...] Os irmãos/primos entrevistados têm o 
mesmo comportamento no que se refere à alta 
rotatividade nos relacionamentos e envolvimen-
tos paralelos. Entretanto, tiveram uma entrada na 
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vida sexual mais tardia e apresentaram maior pre-
ocupação com a prevenção de gravidez e doen-
ças, embora tal comportamento nem sempre se 
expressasse em medidas eficazes. Nesse grupo, 
foram poucos os relatos de interrupção de gravi-
dez; foi maior o número de jovens que assumiram 
a paternidade e que planejaram com cautela a 
futura constituição de suas vidas conjugais. (ASSIS; 

SOUZA, 1999, P. 140).

No que diz respeito às adolescentes que 
se encontram em cumprimento de medida 
socioeducativa, Dell’Aglio et al. (2005) iden-
tificaram importantes eventos estressores 
vivenciados na esfera da sexualidade, tais 
como: ‘ficar grávida’, ‘ser estuprada’, ‘ser 
tocada sexualmente contra a vontade’ e 
‘fazer aborto’. Os adolescentes e jovens cons-
tituem um grupo populacional que necessita 
de novos modos de produzir saúde, em par-
ticular, a saúde sexual e reprodutiva (PASCHE ET 

AL., 2014), e tal afirmação deve incluir aqueles 
que estão em conflito com a lei.

Nesse sentido, cabe realizar um sucinto 
resgate histórico sobre a constituição se-
mântica do campo da saúde e dos direi-
tos sexuais e reprodutivos, com ênfase na 
infância/adolescência.

Saúde sexual e reprodutiva

As questões e discussões referentes ao 
exercício da sexualidade e da reprodução 
humana atravessaram todo o século XX com 
marcos internacionais importantes, entre 
eles, as três Conferências Internacionais da 
Mulher (MÉXICO, 1975, COPENHAGUE, 1980, NAIRÓBI, 

1985). A Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento, no Cairo, 
em 1994, pautou os direitos reprodutivos, 
incluindo os adolescentes e atentando no 
item ‘e’ do capítulo VII para o fato de que, 
enquanto grupo, os adolescentes são parti-
cularmente vulneráveis e ignorados pelos 
serviços de saúde reprodutiva.

No ano seguinte, a IV Conferência Mundial 
sobre a Mulher, em Pequim (1995), retomou a 

relação entre direitos e sexualidade, porém 
enquanto as diretrizes do Cairo enfatizaram 
o direito à reprodução, foi com o evento de 
Pequim que a sexualidade assumiu relevân-
cia ao propor o respeito com as diferentes 
expressões sexuais que fogem ao tradicional 
binômio normativo masculino/feminino; ou 
seja, homossexuais, transexuais, travestis 
e transgêneros passaram a ter seus direi-
tos reconhecidos nas diretrizes de Pequim 
(VENTURA ET AL., 2003, P. 35).

Em 1999, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) realizou um processo de 
revisão e avaliação da implementação dos 
direitos sexuais e reprodutivos conquista-
dos até então – Cairo + 5 –, avançando, entre 
outros tópicos, nos direitos dos adolescen-
tes. De acordo com Ventura (2005, P. 37), 

Na revisão do documento, deixou de ser incluí-
do o direito dos pais em todas as referências aos 
adolescentes, garantindo o direito dos adoles-
centes à privacidade, ao sigilo, ao consentimen-
to informado, à educação, inclusive sexual no 
currículo escolar, à informação e à assistência à 
saúde sexual e reprodutiva.

Pode-se afirmar que os direitos sexuais e 
reprodutivos de crianças e adolescentes são 
amplamente reconhecidos no cenário inter-
nacional e supostamente no nacional, uma 
vez que o Brasil foi signatário dos documen-
tos resultantes de tais eventos.

Nesse sentido, foram objetivos deste traba-
lho identificar como tais direitos estão sendo 
contemplados nas leis e normas nacionais que 
organizam os direitos de crianças e adoles-
centes – inclusive daqueles que se encontram 
em conflito com a lei –, para, a seguir, sem a 
intenção de esgotar o tema, traçar alguns de-
safios para a execução das políticas de saúde.

Método

Trata-se de uma pesquisa qualitativa docu-
mental que teve como objetivo analisar dois 
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documentos e duas leis nacionais que remetem 
aos direitos das crianças e adolescentes e 
propõem a organização do funcionamento do 
sistema socioeducativo brasileiro. A pesquisa 
qualitativa é aquela que busca incorporar a in-
tencionalidade, os significados, afetos e outras 
dimensões subjetivas da vida (MINAYO, 1992). 
Quanto à pesquisa documental, Gil (1994) refere 
que os conteúdos dos textos tiveram pouco tra-
tamento analítico, constituindo assim material 
a partir do qual o pesquisador pode desenvol-
ver sua investigação e análise.

As normas analisadas foram: 1) Lei 
Federal 8.069/1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA); 2) Lei 12.594/2012. 
E os documentos: 1) Resolução do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda) n.º 119/2006 – 
Sinase; 2) Portaria Interministerial n.º 647, 
de 11 de novembro de 2008.

A análise buscou identificar a presença dos 
paradigmas que organizam a concepção de 
saúde e direitos sexuais na infância e adoles-
cência. A compreensão de paradigma é uti-
lizada para estabelecer diferenças entre dois 
momentos ou dois níveis do processo de co-
nhecimento científico (KUHN, 1989). Pode-se com-
preender o paradigma como um modelo de 
ciência que serve como referencial para o fazer 
científico de determinada época. Tal modelo 
tende a se esgotar, sendo suplantado por outro, 
cujas bases estruturantes sugerem maior con-
fiabilidade. Pode ocorrer de dois ou mais para-
digmas se superporem ou disputarem espaços 
de hegemonia na construção do conhecimento 
científico. Para tanto, foi realizada uma com-
binação entre critérios cronológico e hierár-
quico: partindo da primeira lei – ECA, 1990; 
em seguida, a Portaria Interministerial n.º 
647/2008; a Resolução n.º 119, de 2006 (BRASIL, 

2006), e, por fim, a Lei 12.594 de 2012, a fim de 
observar como o tema estudado foi abordado 
no decorrer do tempo, quais as expressões 
utilizadas para fazer menção aos direitos ou 
saúde sexual/reprodutiva, sexualidade e qual a 
abrangência do capítulo, eixo ou parágrafo no 
qual tais termos estavam inseridos.

Discussão

ECA – Lei Federal 8.069/1990: para-
digma da sexualidade como violência

O ECA foi a primeira lei a ser analisada, pois 
representa uma evolução sem precedentes 
ao propor a criança e o adolescente como su-
jeitos de direitos, superando a compreensão 
tutelar da Doutrina da Situação Irregular, 
preconizada pelo Código de Menores de 
1979, que os tratava como objetos de inter-
venção estatal.

Embora o ECA tenha gerado uma compre-
ensão integral, na perspectiva dos direitos – 
e não do dever do Estado em intervir na vida 
dessa população –, o campo temático aqui 
tratado ainda não é alvo pleno dessa nova 
leitura que inclui os direitos sexuais e repro-
dutivos na agenda política atual dos direitos 
humanos. Predomina a compreensão nega-
tiva da sexualidade, ou seja, aquela segundo 
a qual crianças e adolescentes devem ser 
protegidos de possíveis violências, abusos e 
exploração sexual.

Os verbos utilizados remetem sistema-
ticamente ao ato de proteger a criança e o 
adolescente da possibilidade de ser tratado 
como um objeto sexual, a sexualidade é con-
textualizada como ‘crime’, sendo o adulto 
envolvido apresentado enquanto ‘agressor’. 
Nas palavras de Pirotta e Pirotta (2005, P. 88), 

O tratamento que o ECA dá aos direitos sexu-
ais e reprodutivos de crianças e adolescentes 
é sempre pela negativa, ou seja, tem sempre 
o intuito de prevenir o abuso e a exploração 
sexual de crianças e adolescentes pelos adul-
tos. É notável a ausência de direitos afirma-
tivos referentes à vida sexual e reprodutiva.

No entanto, para Ventura et al. (2003), 
algumas garantias previstas no ECA criam 
pressupostos fundamentais para que os direi-
tos sexuais e reprodutivos sejam assegurados 
na assistência à saúde, tais como: 1 - O reco-
nhecimento de adolescentes como sujeitos de 
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direitos implica a garantia da privacidade, do 
sigilo e no consentimento informado; 2 - A ga-
rantia do direito ao respeito, como inviolabi-
lidade da integridade física, psíquica e moral 
desses sujeitos, e preservação da imagem, 
identidade, da autonomia, dos valores, das 
ideias e crenças, da opinião e expressão, dos 
espaços e objetos pessoais; 3 - A afirmação 
da natureza tutelar do direito à saúde, isto é, 
sua definição como um direito cuja garantia 
exclui qualquer outra norma que prejudique 
o bem tutelado, neste caso, a saúde.

Ainda para Ventura et al. (2003), em relação 
aos adolescentes em situação de privação 
de liberdade, o Estatuto estabeleceu, no seu 
artigo 124, uma série de garantias, denomi-
nadas como ‘rol de direitos fundamentais’, e 
adotou a expressão ‘dentre outros’, indicativa 
de que o rol ali apresentado não está esgotado, 
o que significa dizer que, além desses direitos 
básicos e fundamentais, podem e devem ser 
garantidos outros, abrindo possibilidade para 
a inclusão dos sexuais e reprodutivos.

Dessa forma, embora o ECA não trate 
de direitos sexuais e reprodutivos na ado-
lescência nem mesmo reconheça a existên-
cia da sexualidade para esse grupo, no seu 
âmbito geral, busca proteger crianças e ado-
lescentes de possíveis violências de natureza 
sexual. Ao mesmo tempo, ao propor o amplo 
acolhimento em saúde, deixa em aberto pos-
sibilidades para a ampliação de interpreta-
ção e ação que possam reconhecer direitos 
conquistados posteriormente.

Portaria Interministerial n.º 
647/2008: o paradigma biológico e 
normatizador da sexualidade

Existem três Portarias Interministeriais 
referentes à saúde de adolescentes em si-
tuação de privação de liberdade: a Portaria 
n.º 1.426/2004 (BRASIL, 2004A), que aprovou as 
diretrizes para a implantação e implementa-
ção da atenção à saúde dos adolescentes em 
conflito com a lei, em regime de internação e 
internação provisória; a Portaria SAS/MS n.º 

340/2004 (BRASIL, 2004B), que ampliou e deta-
lhou as propostas, delineando-as nas formas 
de anexos operativos e técnicos, sendo re-
vogada pela Portaria SAS/MS n.º 647/2008 
(BRASIL, 2008), que, em linhas gerais, mantém as 
determinações veiculadas na anterior e por 
isso será foco de análise.

No item 4.3.2, a Portaria 647/2008 (BRASIL, 

2008) estabeleceu, sob o título ‘Saúde sexual 
e saúde reprodutiva’, as ações direcionadas 
para ambos os sexos e as ações voltadas ao 
sexo feminino, não havendo ações específi-
cas para o sexo masculino, bem como redu-
zindo o recorte de gênero apenas ao binômio 
hegemônico. As ações a serem desenvolvidas 
foram compreendidas como práticas educa-
tivas e versaram sobre a dimensão orgânica, 
tais como: contracepção, controle do câncer 
uterino, autoexame da mama, contracepção, 
pré-natal, prevenção e tratamento sindrômi-
co das Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST), tratamento do vírus da imunodefici-
ência humana (HIV). No item 4.3.2.2, letra 
‘G’, propõe ‘Proporcionar ambiente e condi-
ções favoráveis para aleitamento materno’, 
porém não estipula tempo mínimo para a 
permanência do bebê com a mãe, o que é ge-
nericamente garantido apenas no art. 63 § 2° 
da Lei 12.594/12 (BRASIL, 2012).

No que diz respeito aos direitos sexuais e 
reprodutivos dos e das adolescentes em pri-
vação de liberdade, o documento mantém-se 
superficial sobre os procedimentos incluídos 
nas ações socioeducativas, demonstrando 
seu alcance, no máximo, sobre as atividades 
referentes à ‘violência doméstica e social’ e 
‘violência e abuso sexual’, ambas com recorte 
no gênero feminino (BRASIL, 2008).

É indiscutível o avanço da proposta, no 
entanto, a Portaria reduz os direitos sexuais 
e reprodutivos ao binômio normativo 
masculino/feminino, atentando para a 
dimensão biológica e patognomônica da 
sexualidade e silenciando sobre as demais 
expressões de sexualidade, como a presença, 
nas unidades de internação, de adolescentes 
homossexuais, transgêneros ou intersex.
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O caráter médico/sanitário atribuído à 
atividade sexual talvez tenha sido motivado 
pelo momento em que foi escrita a Portaria, 
pois coincide com o avanço das doenças se-
xualmente transmissíveis entre adolescen-
tes, em particular pela epidemia da Aids, 
fato que despertava grande preocupação 
por parte da população e das autoridades, 
fazendo com que pairasse sobre o sexo o 
perigo da ‘peste’, do adoecimento e da morte.

Resolução n.º 119 do Conanda de 
2006 (Sinase): as dimensões afetiva 
e política da sexualidade

Em fevereiro de 2004, a então Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos (Sedh), 
por meio da Subsecretaria de Promoção 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(SPDCA), em conjunto com o Conanda e 
com o apoio do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef ), sistematizou e or-
ganizou a proposta do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (Sinase) (BRASIL, 

2006). Tornado Resolução, o documento não 
ganhou, então, força de lei, mas adquiriu 
legitimidade por ser tanto deliberação de 
Conselho de Estado quanto resultado de 
uma construção coletiva e de um processo 
democrático e estratégico.

Mais amplo do que o normativo ana-
lisado anteriormente, o Sinase atém-se 
ainda menos, especificamente, à saúde 
sexual e reprodutiva, mas apresenta como 
grande inovação com relação aos docu-
mentos anteriores a expressão ‘orienta-
ção sexual’ e a trata juntamente com a 
diversidade étnico-racial e de gênero. Não 
obstante, no capítulo 6, apresenta as refe-
ridas temáticas enquanto norteadoras da 
prática pedagógica,

Questões da diversidade cultural, da igualdade 
étnico-racial, de gênero, de orientação sexual de-
verão compor os fundamentos teórico-metodoló-
gicos do projeto pedagógico [...]; sendo necessário 
discutir, conceituar e desenvolver metodologias 

que promovam a inclusão desses temas, interli-
gando-os às ações de promoção de saúde, edu-
cação, cultura, profissionalização e cidadania [...], 
possibilitando práticas mais tolerantes e inclusi-
vas. (BRASIL, 2006, p. 49).

Aspecto reforçado no eixo 6.3.2, onde 
inclui também a questão da identidade. 
“Diversidade Étnico Racial, gênero e orien-
tação sexual, que sejam realizadas ações que 
abordem as três dimensões em questão, bem 
como, o tema da identidade” (BRASIL, 2006, P. 58).

Um segundo elemento assume relevância: 
a emergência da expressão ‘direito sexual’ 
não restringindo a temática à saúde sexual e, 
ao mesmo tempo, explicitando que as ações 
devem ser desenvolvidas em parcerias com 
as secretarias de saúde municipais.

Eixo 6.3.5 – [...] 3) oferecer grupos de promoção 
de saúde incluindo temas relacionados à sexuali-
dade e ‘direitos sexuais’, prevenção de DST/Aids, 
uso de álcool e outras drogas, orientando o ado-
lescente, encaminhando-o e apoiando-o, sempre 
que necessário, para o serviço básico de atenção 
à saúde; 4) buscar articulação e parcerias com a 
Secretaria de Saúde do Município a fim de rece-
ber apoio e desenvolver programas [...]. (BRASIL, 
2006, p. 60, destaque nosso).

A possibilidade de visita íntima foi afir-
mada no item 6.2.1, que tratou da distri-
buição dos diferentes espaços, prevendo 
espaço e condições adequadas para visita 
íntima, o que foi confirmado posterior-
mente na Lei n.º 12.594/12.

O documento inova quanto à compreen-
são do exercício da sexualidade para além 
da proteção da saúde, pois, como direito, 
insere a temática no eixo político-pedagó-
gico juntamente com outras dimensões do 
desenvolvimento, como etnia e gênero, re-
conhecendo a sexualidade como dimensão 
afetiva e, ao mesmo tempo, política para a 
existência humana. Reflete bem a sexualida-
de compreendida não apenas como instân-
cia da vida íntima ou privada, mas também 
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como exercício político, público, arena de 
disputas e constituição de subjetividades 
(FOUCAULT, 1988).

Lei 12.594/12, de 18 de janeiro 
de 2012: o retorno ao paradigma 
biológico

A Lei 12.594/12 foi sancionada seis anos 
após a publicação do Sinase com o objetivo 
de dar a este documento o estatuto legal. No 
entanto, enquanto o primeiro documento 
avança, entre as 122 páginas, sobre concei-
tos, estratégias e procedimentos de garan-
tia de direitos nos quais são detalhados os 
princípios e ações, as breves 24 páginas da 
lei se dividem entre inovar na inscrição de 
procedimentos de gestão e reiterar a maioria 
dos direitos já assegurados no ECA – elidin-
do a expressão ‘direitos sexuais’ presente na 
Portaria anterior.

A primeira menção a questões de sexu-
alidade se dá no Título II - Da Execução 
das Medidas Socioeducativas - Capítulo I, 
Disposições Gerais, § 8º, que aborda a não 
discriminação, incluindo gênero e orientação 
sexual, como um dos princípios a regerem a 
execução das medidas (BRASIL, 2012A).

A seguir, a saúde integral é reconhecida 
como um direito individual no Capítulo III, 
e o art. 60, inciso IV, trata pontualmente da 
saúde sexual e reprodutiva, informando 
que a atenção integral seguirá, entre outras 
diretrizes, a “disponibilização de ações de 
atenção à saúde sexual e reprodutiva e à pre-
venção de doenças sexualmente transmis-
síveis” (BRASIL, 2012A). Ou seja, a temática até 
então presente no eixo político-pedagógico 
da Resolução n.º 119 do Conanda (BRASIL, 2006) 
retorna para o eixo da saúde.

A visita íntima para adolescentes que se 
encontram internados(as) consta entre as 
especificações de visitas e é contemplada no 
art. 68:

É assegurado ao adolescente casado ou que viva, 
comprovadamente, em união estável o direito 

à visita íntima.Parágrafo único. O visitante será 
identificado e registrado pela direção do programa 
de atendimento, que emitirá documento de iden-
tificação, pessoal e intransferível, específico para 
a realização da visita íntima. (BRASIL, 2012a). 

O fato de a visita íntima ter sido contem-
plada manteve a conquista já estabelecida 
no documento de 2006, no entanto, as res-
trições colocadas, como comprovação de 
união estável, podem criar limitações ao 
exercício do direito para parte expressiva 
dos e das adolescentes. Ademais, não basta 
identificar o complicador de ordem car-
torial, pois a relação pode até se dar sob a 
insígnia da união estável, porém de modo in-
formal, como ocorre com significativa parte 
da população brasileira, ainda mais na ado-
lescência. Trata-se, ainda, de condicionar o 
exercício dos direitos sexuais a um estado 
civil, negando-se, portanto, todas as demais 
dimensões desse direito consagradas na le-
gislação internacional e nacional durante as 
décadas anteriores.

Orientação sexual e gênero deixaram de 
fazer parte da política de atenção à saúde 
e passam a constar exclusivamente no pa-
rágrafo que visa a não discriminação. Em 
suma, a lei empalideceu várias conquistas 
presentes no documento inicial datado de 
2006, fazendo com que uma parcela impor-
tante de adolescentes privados de liberdade 
siga também privada do exercício de seus 
direitos sexuais e reprodutivos. À revelia da 
realidade brasileira, a principal norma ino-
vadora no tema – visita íntima – não apenas 
apresenta baixo impacto (pois é restrita 
à condição de união civil) como também 
cerceia absolutamente o exercício que não 
seja heteroafetivo e para maiores de 16 anos 
de idade. Em suma, a lei sugere um retorno 
ao paradigma organicista.

Desafios para as políticas públicas

Um primeiro desafio está colocado na 
presença de diferentes paradigmas que 
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legitimam o acesso à saúde sexual e repro-
dutiva de crianças e adolescentes, fazendo 
com que tais concepções se reflitam no dia a 
dia de profissionais e gestores. Transcender 
a lógica exclusiva da proibição e da censura, 
sem abdicar da real necessidade de sua ob-
servância e, ao mesmo tempo, inserir a sexu-
alidade na infância/adolescência enquanto 
instância constitutiva dos afetos, das iden-
tidades, da noção de quem se é, enfim, das 
dimensões da subjetividade, constitui um 
primeiro desafio para as políticas de saúde.

Avaliando que os direitos sexuais e re-
produtivos devem ser tratados “no sentido 
libertário e igualitário, e não no sentido 
prescritivo de constituição de um modelo 
e regras para o exercício da sexualidade e 
da vida reprodutiva” (ÁVILA, 2003, P. 466), elen-
caram-se mais dois desafios que, embora 
não estejam explicitados nas normas e leis 
analisadas, fazem-se presentes no Código 
Penal e no cotidiano dos adolescentes 
em cumprimento de medida socioeduca-
tiva em instituições fechadas: a questão 
do ‘consentimento’ e as situações de vio-
lência sexual.

A criança/adolescente como sujeito 
de direitos: a lei do ‘estupro presumi-
do’ e a questão do ‘consentimento’

O artigo 224 do Código Penal brasileiro 
presume a existência de violência – estupro 
– em qualquer relação sexual com adoles-
cente do sexo feminino ou masculino menor 
de 14 anos de idade. Esse artigo impacta di-
retamente nas discussões e na execução das 
políticas de saúde sexual e reprodutiva de 
crianças e adolescentes, levando a questio-
nar a partir de qual idade uma pessoa tem 
o reconhecimento de autonomia para con-
sentir, de maneira considerada válida, uma 
relação sexual.

Laura Lowenkron (2007, P. 735) propõe que 
“a noção de consentimento pode ser defi-
nida como uma decisão de concordância 
voluntária tomada por um sujeito dotado 

de capacidade de agência e livre-arbítrio”, 
e realiza uma reflexão sobre a ‘menoridade 
sexual’ por meio da análise de um julga-
mento de um jovem de 24 anos que manteve 
relações sexuais com uma adolescente de 
12 anos. Alguns dos argumentos apresenta-
dos pelos ministros participantes do julga-
mento versaram sobre os seguintes fatos: 
o rapaz não poderia prever a menoridade, 
pois a adolescente aparentava ter 15 anos; 
a adolescente era precoce mentalmente e 
promíscua sexualmente; as carícias troca-
das antes do ato sexual representariam ou 
não constrangimento? Afinal, como iden-
tificar se houve ou não consentimento de 
fato, apesar de a adolescente afirmar que 
‘transou porque pintou vontade’?

É possível observar nos argumentos 
dos ministros a presença de uma 
determinada compreensão do 
desenvolvimento humano na qual as 
características biológicas da puberdade 
tendem a se superpor à maturação 
afetiva e moral. Ou seja, uma vez tendo 
aparência de 15 anos, a adolescente teria 
maturidade equivalente. Por outro lado, 
independentemente da aparência, alguns 
ministros consideraram os adolescentes 
“como indivíduos incompletos e de 
personalidade indefinida, ou seja, não 
tendo desenvolvido ainda a capacidade de 
autocontrole de seus instintos, portanto 
considerados incapazes para o exercício 
pleno da liberdade sexual” (LOWENKRON, 2007, 

P. 731). Ambas as compreensões partem do 
paradigma biologicista da sexualidade 
humana que pouco considera a subjetivi-
dade e, portanto, cria importantes limites 
para discutir o consentimento.

Em contrapartida a essas concepções e 
como forma de garantir a condição de sujeito 
de direitos de crianças e adolescentes, pro-
põe-se o desafio de um paradigma de desen-
volvimento que se faz de modo heterogêneo, 
ou seja, levando em consideração as parti-
cularidades entre os indivíduos, e sem que 
as diferentes instâncias (física, intelectual, 
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sexual, moral etc.) se superponham, mas, 
antes, dialoguem entre si.

Para além do desenvolvimento perceptí-
vel e sensível para com o corpo, faz-se ne-
cessário o desenvolvimento de uma cultura 
da ética do sujeito. Uma ética que promova 
junto aos indivíduos condições para desen-
volver a capacidade de manejar, por recursos 
próprios, um número de operações sobre 
seu corpo, pensamentos e condutas, de tal 
modo que possa transformar a si mesmo e ao 
mundo que o cerca (FRANÇA, 1996).

Nesse caminho, é necessário desvincular 
o discurso normativo e tutelar a respeito de 
crianças/adolescentes para compreendê-los 
a partir de suas próprias vozes e interesses, 
promovendo o desejo e o exercício do as-
senhoramento de si mesmo e de suas práti-
cas. Ou seja, não é apenas se questionar ‘eu 
quero transar? Eu posso transar?’ E a lei irá 
responder: ‘Hoje não, mas amanhã, com 14 
anos de idade, sim’. Ao contrário, desdobrar 
a questão em pauta para promover a apreen-
são do desejo sexual e sua implicação com 
a vida e com sua condição de sujeito. ‘Eu 
quero transar com essa pessoa? Essa pessoa 
quer transar comigo? Quais as consequên-
cias que podem advir? Estamos preparados 
para as consequências? Como nos preparar?’ 
Propõe-se, portanto, a promoção de uma 
cultura que compreenda o exercício sexual 
enquanto parte da saúde sexual como um 
exercício ético de poder sobre si mesmo e 
sobre o seu corpo voltado para a conquista 
da autonomia, e não como uma prática de 
impulsos a serem controlados ou libera-
dos em determinados tempos e momentos 
ditados pelo contexto exterior.

O exemplo apresentado por Lowenkron 
(2007), no qual a adolescente relata que 
transou porque ‘pintou vontade’, exempli-
fica bem o que está se chamando aqui de 
‘prática dos impulsos’, realidade extensiva 
a muitos outros adolescentes, uma vez que 
é essa a reserva de conhecimentos e autono-
mia que a sociedade lhes oferece para lidar 
com a sexualidade.

Como instrumento para oportunizar tal 
giro paradigmático que vai da ‘prática dos 
impulsos’ para a ‘autonomia sobre si mesmo’, 
propõe-se o conceito de ‘cuidado de si’, con-
forme compreendido por Foucault (2010) e 
seus leitores que, sinteticamente, implicaria:

1) Romper com a mentalidade tutelar, 
ainda presente em parte da legislação ana-
lisada e cujos ecos se fazem presentes nos 
discursos dos profissionais de saúde, apos-
tando no entendimento que tal população 
pode, livremente, assumir sua própria 
constituição de sujeito. Para tal, devem 
ser ouvidos e motivados a olharem para si 
com uma atitude investigativa de como se 
tornaram o que são, de como o mundo no 
qual estão imersos procurou produzir suas 
subjetividades (CAVALCANTE JUNIOR, 2008).

2) Desenvolver estratégias não como 
normas universais às quais todos devem 
se submeter, mas como princípios de esti-
lização da conduta proposto àqueles que 
queiram dar à sua existência a forma mais 
bela, mais justa e mais realizada possível 
(FOUCAULT, 1984).

Tais desafios provocam o desenvolvi-
mento criativo de espaços de fala e escuta, 
de técnicas que permitam a crianças e 
adolescentes expressarem suas percep-
ções sobre seus corpos e desejos antes de 
agirem, tendo como objetivo alcançar o 
governo de si como expressão de liberda-
de e de autonomia.

Não se trata de uma solução mágica, pois 
está claro que para levar a cabo tal desafio 
se deve ousar romper com o silencio que 
ainda paira sobre o sexo e as sensibilida-
des a ele associadas, mantendo-o como um 
tabu que atravessa os séculos. Não se pre-
tende esgotar o tema, tampouco responder 
a questões, por exemplo: como conversar 
com crianças de diferentes idades, incluin-
do as de idade pré-escolar, sobre as sen-
sibilidades de seus corpos ou sobre como 
os bebes são feitos. Ao invés disso, apenas 
afirmar que crianças e adolescentes podem 
falar sobre tais questões caso haja quem 
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os escute, e tal fato pode ser efetivo para 
a construção desse grupo como sujeitos, 
possibilitando não apenas o exercício ético 
da sexualidade, mas também contribuindo 
para protegê-los das situações de violência 
e abuso, bem como das doenças e gravidez 
indesejada, focos de preocupação de diver-
sas leis e normas aqui analisadas.

Algumas particularidades de adoles-
centes que se encontram em cumpri-
mento de medida socioeducativa de 
internação

Existem importantes questões que compõem 
os direitos sexuais e reprodutivos e fazem 
parte do cotidiano dos adolescentes que se 
encontram no sistema socioeducativo, prin-
cipalmente daqueles que se encontram em 
privação de liberdade, e não se restringem 
às doenças ou gravidez indesejada. As vio-
lências que acontecem dentro das unidades 
de internação, incluindo a violência sexual e 
de gênero, o preconceito e a discriminação 
contra as diferentes expressões de sexualida-
de, fazem-se presentes no cotidiano desses 
adolescentes e não foram evidenciadas nas 
leis e normas analisadas. Uma pesquisa re-
alizada pelo Conselho Nacional de Justiça 
entre os anos 2010 e 2011 em 320 estabeleci-
mentos de internação identificou que:

Dos dados, destaca-se o número de estabeleci-
mentos que registraram situações de abuso sexu-
al sofrido pelos internos: em 34 estabelecimentos 
pelo menos um adolescente foi abusado sexual-
mente nos últimos 12 meses. Em 19 estabeleci-
mentos há registros de mortes de adolescentes 
em cumprimento de medidas socioeducativas. 
[...] e dois registraram mortes por suicídio nos úl-
timos 12 meses. A violência sofrida por adolescen-
tes no interior dos estabelecimentos enseja mais 
atenção do Estado. (BRASIL, 2012B, P. 127).

Os dados acima explicitam o paradigma 
da sexualidade como expressão da violência, 
escopo de preocupação do ECA. É possível 

que a efetivação real da visita íntima previs-
ta no Sinase (BRASIL, 2006), enquanto parte do 
eixo político-pedagógico, não só abrandasse 
tais eventos como também pudesse abrir 
novas possibilidades para promover aos e 
as adolescentes a compreensão de sexuali-
dade enquanto governo de si, e não enquan-
to ‘prática dos impulsos’ e/ou opressão e 
domínio do outro.

Não obstante, a ansiada maior atenção 
do Estado à qual o documento se refere 
implica, entre outras ações, acionar o princí-
pio da Incompletude Institucional que rege o 
Sistema de Garantia de Direitos de Crianças 
e Adolescentes. A Incompletude Institucional 
propõe um conjunto articulado de ações go-
vernamentais e não governamentais, de base 
territorial, institucional e comunitária para 
a organização das políticas de atenção à in-
fância e à adolescência (BRASIL, 2006). Partindo 
desse princípio, ações de saúde devem ser 
realizadas em cooperação com serviços dos 
três níveis de atenção, sobretudo as Unidades 
Básicas de Saúde e os Centros de Referência 
em DST/Aids responsáveis pelo território no 
qual se localiza a Unidade de Internação.

Nesse sentido, uma larga avenida a se 
atravessar pode ser a encontrada na Portaria 
GM/MS n.º 1.082/2014, ‘Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em 
Conflito com a Lei, em Regime de Internação 
e Internação Provisória (PNAISARI)’. A 
PNAISARI apresenta uma importante novi-
dade: realizar ações de matriciamento no pro-
cesso saúde-doença-cuidado em construção 
entre técnicos do sistema socioeducativo e 
adolescentes internados/as, não sendo a prin-
cipal atividade “o atendimento individual, 
ambulatorial, nem mesmo a realização de ava-
liações demandadas pelo Judiciário” (BRASIL, 

2014A). Essa modalidade de gestão compar-
tilhada entre socioeducativo e saúde ocorre 
“em virtude da importância da promoção de 
saúde mental em instituições fechadas, do 
reconhecimento do sofrimento psíquico de-
corrente da institucionalização” (BRASIL, 2014A). 
Considerando que a atenção psicossocial seja 
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uma importante dimensão da saúde sexual e 
reprodutiva, e enquanto os direitos referen-
tes a esses estejam arriscadamente assenta-
dos pela atual Lei n.º 12.594/2012, no direito 
à saúde, um significativo lastro estratégico 
pode ser a PNAISARI, porquanto deve arran-
car das ruas e das redes de atenção – logo, fora 
da instituição total –, por meio de ações de 
matriciamento, as atividades de promoção de 
saúde, especialmente pela necessária aproxi-
mação dos profissionais das unidades básicas 
de saúde e, no caso em tela, dos Centros de 
Referência em DST/Aids. A nova força centrí-
fuga presente nas ações de cuidado pode sig-
nificar um passo na consolidação do princípio 
da incompletude institucional, bem como, 
consequentemente, um percurso de afirma-
ção ética avesso à instituição total e, logo, 
justificador de uma discursividade validado-
ra das liberdades, inclusive de pensamento, 
desejos e participação.

Considerações finais

Ao se analisar as leis e normas em questão, 
têm-se consciência da expressiva contribuição 
que cada uma delas representa, já que: 

a regulamentação [de tais documentos] acon-
teceu dentro do contexto da Constituição Fe-
deral de 1988, que promoveu o reordenamen-
to jurídico brasileiro pondo fim ao período de 

Ditadura Militar, e onde a afirmação dos di-
reitos dos cidadãos foi a tônica fundamental. 
(NEVES, 2015, P. 93). 

Ainda que os paradigmas se apresentem 
contraditórios entre si, tal fato reflete as 
diferentes compreensões presentes no 
tecido social sobre a sexualidade na infân-
cia e adolescência e a desafiadora tarefa de 
pautar a saúde e os direitos sexuais como 
parte intrínseca dos direitos humanos 
desse grupo.

Nesse contexto, garantir os direitos 
sexuais e reprodutivos é participar do pro-
cesso de transição do lugar histórico de 
crianças e adolescentes como objetos de 
tutela do Estado para o lugar de sujeitos de 
direitos, transição iniciada com a promul-
gação do ECA, no ano de 1990, e em plena 
vigência. A trajetória percorrida nesses 25 
anos tem buscado afirmar, desde o ponto 
de vista legal e cultural, o entendimento 
da criança/adolescente como sujeito de di-
reitos, permitindo-se aqui a proposição de 
desafios a fim de contribuir neste percurso: 
a construção de uma cultura que reconheça 
crianças e adolescentes também como su-
jeitos éticos. Portanto, não é apenas neces-
sário garantir e avançar nos direitos sexuais 
e reprodutivos de crianças/adolescentes 
por ser direito, mas também e, sobretudo, 
por ser bom no sentido ético e necessário 
no sentido humano. s

Referências

ASSIS, S. G.; SOUZA, E. R. Criando Caim e Abel: 

pensando a prevenção da infração juvenil. Ciência 

& Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 

131-144, 1999.

ÁVILA, M. B. Direitos sexuais e reprodutivos: desafios 

para as políticas de saúde. Cadernos de Saúde Pública, 

Rio de Janeiro, v. 19, supl. 2, p. 465-469, 2003.

BRASIL. Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 13 

jul. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em: 26 nov. 2015.

______. Portaria Interministerial n. 1426 em 14 de julho 

de 2004. Aprova as diretrizes para a implantação e 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1092-1104, OUT-DEZ 2015

Direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes: desafios para as políticas de saúde 1103

implementação da atenção à saúde dos adolescentes em 

conflito com a lei, em regime de internação e internação 

provisória, e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 14 jul. 2004a. Disponível em: <http://

dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2004/GM/

GM-1426.htm>. Acesso em: 26 nov. 2015.

______. Portaria Interministerial n. 340/2004 de 07 de 

julho de 2004. [sem descrição]. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 07 jul. 2004. 2004b. Disponível em: <http://

www.saude.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&co

ntroller=document&id=830>. Acesso em: 26 nov. 2015.

______. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo: SINASE. Brasília, DF: Conanda, 2006.

______. Portaria Interministerial n. 647/2008, de 11 de 

novembro de 2008. [sem descrição]. Diário Oficial [da] 

União, Brasília, DF, 11 nov. 2008. Disponível em: <http://

www.saude.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&co

ntroller=document&id=830>. Acesso em: 26 nov. 2015.

_______. Lei n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui 

o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(Sinase), regulamenta a execução das medidas socio-

educativas destinadas a adolescente que pratique ato 

infracional e dá outras providências. Presidência da 

República. Casa civil. Subchefia para assuntos jurídi-

cos. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 18 jan 2012a. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/

lei/2012/lei-12594-18-janeiro-2012-612303-publicacao-

original-134972-pl.html>. Acesso em: 26 nov. 2015.

______. Conselho Nacional de Justiça. Panorama 

Nacional. A execução das medidas socioeducativas de 

internação: programa justiça ao jovem. Brasília, DF, 

2012b. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/

pesquisas-judiciarias/Publicacoes/panorama_nacio-

nal_doj_web.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2013.

______. Ministério da Saúde. Portaria GM n. 1082, 23 

de maio de 2014. Redefine as diretrizes da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes 

em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e 

Internação Provisória (PNAISARI), incluindo-se o 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aber-

to e fechado; e estabelece novos critérios e fluxos para 

adesão e operacionalização da atenção integral à saúde 

de adolescentes em situação de privação de liberdade, 

em unidades de internação, de internação provisória e 

de semiliberdade. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 

23 maio 2014a. Disponível em: <http://bvsms.saude.

gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1082_23_05_2014.

html>. Acesso em: 26 nov. 2015.

______. Presidência da República. Secretaria dos 

Direitos Humanos. Levantamento Nacional dos e das 

adolescentes em conflito com a lei – 2012. Brasília, 

DF, 2014b. Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/

assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/levantamento-

-sinase-2012>. Acesso em: 26 nov. 2015.

CAVALCANTE JUNIOR, I. G. O cuidado de si; por uma 

hermenêutica mais próxima do sujeito. 2008. Disponível 

em: <http://www.fap.com.br/fapciencia/002/edi-

cao_2008/007.pdf>. Acesso em: 8 maio 2015.

DECLARAÇÃO e Plataforma de Ação da IV 

Conferência Mundial sobre a Mulher. Pequim, 1995. 

Disponível em: <http://www.spm.gov.br/Articulacao/

articulacao-internacional/relatorio-pequim.pdf>. 

Acesso em: 23 jul. 2013.

DELL’AGLIO, D. D. et al. Eventos estressores no desen-

volvimento de meninas adolescentes cumprindo medi-

das sócio-educativas. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão 

Preto, v. 15, n. 30, p. 119-129, 2005.  

FOUCAULT, M. A Hermenêutica do sujeito: curso dado 

no Collége de France (1981-1982). São Paulo: Martins 

Fontes, 2010.

______. História da sexualidade: a vontade de saber. Rio 

de Janeiro: Graal, 1988.

______. História da sexualidade: o uso dos prazeres. Rio 

de Janeiro: Graal, 1984.

FRANÇA, S. A. M. A indisciplina como matéria de 

trabalho ético e político. In: AQUINO, J. G. (Org.). 

Indisciplina na escola; alternativas teóricas e práticas. 

São Paulo: Summus, 1996. p. 139-148.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1092-1104, OUT-DEZ 2015

JIMENEZ, L.; ASSIS, D. A. D.; NEVES, R. G. 1104

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 1994.

KUHN, T. A estrutura das revoluções científicas. São 

Paulo: Perspectiva, 1989.

LOWENKRON, L. (Menor)idade e consentimento 

sexual em uma decisão do STF. Revista de Antropologia, 

São Paulo, v. 50, n. 2, p. 713-746, 2007.

MELO, E. R. Direito e norma no campo da sexualidade 

na infância e adolescência. In: UNGARETTI, M. A 

(Org.). Criança e adolescente: direitos, sexualidades e 

reprodução. São Paulo: ABMP, 2010. p. 43-60.

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa 

qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec, 1992.

NEVES, R.G. “Cuidado de si”, um princípio inspirador 

para o ensino da Filosofia junto a adolescentes. 2015. 

167 f. Dissertação (Mestrado Profissional Adolescente 

em Conflito com a Lei) – Universidade Anhanguera de 

São Paulo, São Paulo, 2015.

PASCHE, D. F. et al. Rede Cegonha: desafios de mu-

danças culturais nas práticas obstétricas e neonatais. 

Divulgação em Saúde para Debate, Rio de Janeiro, n. 

52, p. 58-71, 2014.

PIROTTA, W. R. B.; PIROTTA, K. C. M. Relações de gênero 

e poder: os adolescentes e os direitos sexuais e reproduti-

vos no Estatuto da Criança e do Adolescente. In: ADORNO, 

R. C. F.; ALVARENGA, A. T.; COSTA, M. P. (Org.). Jovens, 

trajetórias, masculinidades e direitos. São Paulo: Fapesp: 

Editora da Universidade de São Paulo, 2005, p. 75-90.

UNITED Nations International Conference on 

Population and Development. Cairo, 1994. Disponível 

em: <www.iisd.ca/cairo.html>. Acesso em: 13 jun. 2012.

VENTURA, M. Sexualidade e reprodução na adoles-

cência. In: ADORNO, R. C. F.; ALVARENGA, A. T.; 

COSTA, M. P. (Org.). Jovens, trajetórias, masculinidades 

e direitos. São Paulo: Fapesp: Editora da Universidade 

de São Paulo, 2005. p. 31-52.

VENTURA, M. et al. Direitos sexuais e direitos repro-

dutivos na perspectiva dos direitos humanos. Rio de 

Janeiro: Advocaci, 2003.

Recebido para publicação em maio de 2015
Versão final em julho de 2015
Conflito de interesses: inexistente
Suporte financeiro: não houve



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1105-1116, OUT-DEZ 2015

1105ARTIGO ORIGINAL  |  ORIGINAL ARTICLE

DOI: 10.1590/0103-110420151070533

RESUMO O artigo apresenta as características de estrutura física, de recursos humanos e de 
atendimentos ofertados aos adolescentes com transtornos decorrentes do uso de álcool e 
outras drogas nos serviços públicos de saúde mental do estado de Santa Catarina. Estudo de 
natureza qualiquantitativa e descritiva. Das 21 equipes de profissionais dos serviços existentes 
no estado, 19 participaram do estudo. Os dados foram coletados mediante questionário on-line 
e organizados em categorias definidas a priori. Ao final, conclui-se que é premente a amplia-
ção dos equipamentos da rede de saúde mental para atendimento de crianças e adolescentes 
usuários de drogas, com base na atenção integral e intersetorial de cuidado.

PALAVRAS-CHAVE Saúde mental; Saúde pública; Adolescente; Transtornos relacionados ao 
uso de substância.

ABSTRACT The article presents the characteristics of physical structure, human resources and 
care offered to adolescents with disorders resulting from the use of alcohol and others drugs in 
the public mental health services of the Santa Catarina State. It is a qualitative, quantitative 
and descriptive study. Of the 21 professional teams of existing services in the state, 19 partici-
pated in the study. Data were collected through online questionnaire and organized into defined 
categories. At the end, it is concluded that it is urgent the expansion of Mental Health network 
equipment for the care of children and adolescents drug users, based on the full attention and 
intersectoral care.
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Introdução

O uso de drogas na adolescência afeta a cog-
nição, a capacidade de julgamento, o humor 
e as relações interpessoais, aspectos que, 
frequentemente, já se encontram em desen-
volvimento nesse período e que podem ser 
comprometidos pelo uso de drogas. Pinsky e 
Bessa (2012, P. 11) asseveram que a adolescência 
é uma fase de mudanças, “época de grandes 
transformações, de descobertas, de ruptu-
ras e de aprendizados”. Os autores afirmam 
que é em decorrência dessas transformações 
que essa se torna uma fase de medos e ins-
tabilidades, que podem ocasionar altera-
ções de comportamentos, oscilando entre 
demonstrações de agressividade, agitação e 
impulsividade ou tédio, sonolência e insa-
tisfação com a vida no geral. Depreende-se, 
assim, que a fase da adolescência necessita 
de cuidado, amparo e proteção, pois, além da 
transformação para um corpo adulto, existe 
uma maturação emocional a ser considerada.

A adolescência, além de ser um período 
de transições, também evidencia a necessi-
dade de integração social, busca de autoa-
firmação, construção da identidade sexual e 
da independência. Com relação à motivação 
para o uso e a dependência de drogas psico-
ativas, Silva e Mattos (2012) ponderam que os 
circuitos cerebrais envolvidos na motivação 
são os responsáveis pela impulsividade e 
pela tomada de decisões, áreas, geralmen-
te, em desenvolvimento na adolescência. 
Os autores afirmam que, se ocorrer experi-
mentação de drogas psicoativas nessa fase, 
recebendo o adolescente cuidado, amparo e 
proteção pela rede familiar e social, possi-
velmente, o uso de drogas será interrompido 
com a maturidade. 

Em 2012, foi realizada a Pesquisa Nacional 
de Saúde do Escolar (PeNSE), pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
que investigou os fatores de risco e proteção 
à saúde dos adolescentes, tendo como popu-
lação os escolares do 9º ano do ensino funda-
mental. No que se refere ao uso de drogas, os 

dados da PeNSE 2012 mostraram que 66,6% 
dos escolares já haviam experimentado 
bebida alcoólica, sendo esse indicador maior 
na região Sul do País (76,9%). Destaca-se que 
21,8% dos escolares já tiveram algum episó-
dio de embriaguez na vida (IBGE, 2012).  

No tocante ao uso de drogas ilícitas, tais 
como maconha, cocaína, crack, cola, loló, 
lança perfume, ecstasy, evidenciou-se que 
7,3% dos escolares já haviam feito uso. 
Considerando-se, exclusivamente, os esco-
lares que usaram drogas ilícitas alguma vez 
na vida, 34,5% utilizaram maconha, e 6,4% 
usaram crack. Deste modo, o uso de drogas 
na adolescência torna-se um problema de 
saúde pública, uma vez que seu consumo 
abusivo tem aumentado ao longo dos anos.

No que se refere ao atendimento desses ado-
lescentes, Pereira (2012) assegura que se trata 
de uma demanda que exige reflexões clínicas 
constantes e chama a atenção para a consolida-
ção da política voltada ao sistema de garantia 
de direitos das crianças e dos adolescentes. 

No Brasil, há significativo aparato legal 
que converge para a obrigatoriedade de que 
o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 
se constitua como um serviço substituti-
vo que ofereça atividades terapêuticas e 
atendimento clínico em regime de atenção 
diária, ou seja, o Caps extrapola seu uso 
para consultas e obtenção de medicamen-
tos, evitando, desse modo, as internações 
em hospitais psiquiátricos. Esse processo 
chama-se Clínica Ampliada, que está sendo 
reorientada nas práticas de atenção psicos-
social, o que provoca mudanças nos modos 
tradicionais de compreensão e de tratamen-
to dos transtornos mentais.

Os Caps, regulamentados pela Portaria n.º 
336/2002 (BRASIL, 2002B), devem ser compostos 
por uma equipe multiprofissional, e esses pro-
fissionais devem trabalhar com perspectiva in-
terdisciplinar, sendo responsáveis pela unidade 
durante todo o seu período de funcionamento, 
o que inclui criar uma ambiência terapêuti-
ca acolhedora. Os Caps podem se constituir 
em 5 modalidades: Caps I, Caps II e Caps III, 
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diferenciando-se apenas no que se refere à 
ordem crescente de porte/complexidade e 
abrangência populacional. E outros 2 servi-
ços específicos de atenção psicossocial: Capsi 
(Criança e Adolescente), voltado à atenção 
psicossocial para atendimentos de crianças 
e adolescentes; e Capsad (Álcool e outras 
Drogas), responsável pela atenção psicossocial 
de pessoas com transtornos decorrentes de uso 
e dependência de substâncias psicoativas.

A Portaria n.º 3.088/2011 propõe que os ado-
lescentes com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas sejam aten-
didos nos diversos pontos de atenção da Rede 
de Atenção Psicossocial (BRASIL, 2011). Entende-
se, assim, que, por critério clínico, no caso de 
abuso de drogas, deveriam ser atendidos em 
um Centro de Atenção Psicossocial. Todavia, 
o Ministério da Saúde não definiu de forma 
clara qual Caps possui atribuição exclusiva 
para atendimento de crianças e adolescentes 
com transtornos mentais decorrentes do uso 
de drogas psicoativas, atribuindo a responsabi-
lidade tanto aos Capsi quanto aos Capsad.  

Ainda, atribui ao Caps I (que deve ser im-
plantado em municípios com população entre 
20.000 e 70.000 habitantes) responsabilida-
de com relação ao atendimento de crianças 
e adolescentes (BRASIL, 2011), sendo, portanto, 
necessário que cada município defina o fluxo 
mais adequado às necessidades da população. 

A inclusão tardia da saúde mental infan-
tojuvenil na agenda das políticas de saúde 
mental pode ser atribuída a diversos fatores. 
De acordo com Couto, Duarte e Delgado 
(2008), alguns exemplos que podem ser des-
tacados são: a extensa e variada gama de 
problemas relacionados à saúde mental da 
infância e da adolescência; a complexidade 
da avaliação diagnóstica e situacional; a di-
ficuldade de encontrar estudos sistematiza-
dos sobre as consequências dos transtornos 
mentais originados na infância e na adoles-
cência sobre a vida adulta; poucas evidên-
cias empíricas de qualidade sobre a eficácia 
e a efetividade de tratamentos para trans-
tornos mentais infantis; e a dificuldade de 

inclusão da saúde mental infantil no campo 
da saúde pública. 

Couto, Duarte e Delgado (2008, P. 392) asse-
veram que 

há ainda um significativo hiato a ser recoberto 
quanto ao desenvolvimento de modalidades 
de intervenção para o cuidado à saúde mental 
de crianças e adolescentes que sejam aplicá-
veis a diferentes contextos.

 Esse entendimento vai ao encontro de 
Espinola (2013), quando afirma que a realidade 
complexa vivenciada por todos os envolvidos no 
processo de atenção de adolescentes com trans-
tornos decorrentes do uso de drogas estimula 
os profissionais e pesquisadores no sentido de 
observar, investigar, analisar as mudanças das 
práticas de atenção e cuidado oferecidas aos 
adolescentes usuários de drogas psicoativas e a 
seus familiares nos serviços de saúde. 

Neste artigo, objetiva-se apresentar as ca-
racterísticas da estrutura física, de recursos 
humanos e de atendimentos ofertados aos ado-
lescentes com transtornos decorrentes do uso 
de drogas nos serviços de saúde mental: Capsi, 
Capsad e Caps III, do estado de Santa Catarina. 
Importante destacar que o que ora é apresenta-
do é parte de uma dissertação de mestrado que 
investigou, também, as características da assis-
tência prestada pelas equipes profissionais dos 
serviços públicos de saúde mental referidos.

Percurso metodológico 

A pesquisa é de natureza aplicada, com abor-
dagem qualiquantitativa. Com relação aos 
objetivos caracteriza-se como descritiva e no 
que se refere aos procedimentos utilizados, 
trata-se de em estudo de levantamento. 

Foram convidados a participar da pes-
quisa os 21 serviços de saúde mental ca-
dastrados no primeiro semestre de 2013 
na Secretaria de Estado da Saúde de Santa 
Catarina. Obteve-se retorno e anuência à 
participação de 19 serviços de saúde mental 
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(Caps), de 9 municípios de Santa Catarina. A 
saber: 7 Capsi, 9 Capsad e 3 Caps III.

A escolha dos Caps deveu-se ao fato de 
serem os serviços estratégicos da Reforma 
Psiquiátrica, tendo como diretriz de aten-
dimento ser uma base comunitária para 
pessoas em sofrimento psíquico. Segundo 
a Portaria n.º 336/2002 (BRASIL, 2002B), devem 
“responsabilizar-se, sob coordenação do 
gestor local, pela organização da demanda 
e da rede de cuidados em saúde mental no 
âmbito do seu território”. Ainda, os Caps 
para atendimentos específicos em saúde 
mental para atenção em álcool e outras 
drogas e para crianças e adolescentes (Capsi 
e Capsad), possuem como critério apenas 
serem implantados em municípios com mais 
de 70 mil habitantes (BRASIL, 2002B). 

Obteve-se retorno de 90,4% dos instru-
mentos enviados, percentual considerado 
significativo para o desenvolvimento da 
pesquisa. Mertens (2005 APUD SAMPIERI; CALLADO; 

LUCIO, 2013, P. 255) assevera que “uma taxa de 
devolução de questionários preenchidos via 
correio ou de maneira eletrônica acima de 
50% é muito favorável”.

A coleta de dados, precedida de um pré-teste 
para verificar a confiabilidade do instrumento, 
ocorreu por meio de questionário encaminha-
do on-line, sendo um por instituição. 

Quanto à organização e à análise dos 
dados, as respostas aos instrumentos foram 
codificadas. Os dados quantitativos foram 
demonstrados em números, traduzindo as 
opiniões e informações, de modo a se pro-
ceder à análise. Os dados qualitativos foram 
compilados através da análise de conteúdo 
quantitativa, que, conforme Sampieri et al. 
(2013, P. 275), “é uma técnica para estudar qual-
quer tipo de comunicação de uma maneira 
‘objetiva’ e sistemática, que quantifica as 
mensagens ou conteúdos em categorias”. 

A pesquisa obteve anuência de Comitê 
de Ética em Pesquisa da universidade a qual 
as autoras estão vinculadas (Parecer n.º 
096/13), conforme preconiza a Resolução 
CNS n.º 466/12 (Conep). Por meio do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) on-line, encaminhado junto ao 
instrumento de coleta de dados, os partici-
pantes tiveram conhecimento formal e do-
cumental das condições de sua participação 
na pesquisa, o qual, conforme devolução do 
questionário respondido à pesquisadora, 
formalizou automaticamente o aceite dos 
termos previstos no TCLE. O item 9.8 do 
Manual Operacional para Comitês de Ética 
em Pesquisa, elaborado pela Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) 
(BRASIL, 2002A), informa que no caso de pre-
enchimento de questionário anônimo via 
e-mail, à semelhança deste estudo, a devo-
lução do questionário preenchido configura 
o consentimento em participar da pesquisa. 
Assim, fica dispensada, nesses casos, a assi-
natura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. Importante destacar, ainda, 
que o estudo não recebeu qualquer tipo de 
suporte financeiro e não apresentou, em 
qualquer de suas fases, conflito de interesse. 

Resultados e discussão

Ao se analisar o conjunto dos dados cole-
tados, observa-se que Santa Catarina tem 
um bom indicador de cobertura de Caps, 
0,94 Caps/100.000 habitantes, quando 
se compara à taxa do País, que é de 0,74 
Caps/100.000 habitantes (BRASIL, 2012). 
Verifica-se também que a modalidade com 
maior cobertura é de Caps I. Isto porque 
dentre os 295 municípios catarinenses, 277 
(93,9%) têm população de menos de 70.000 
habitantes (IBGE, 2015), o que inviabiliza a im-
plantação das demais modalidades de Caps. 

Os dados coletados junto aos 19 serviços 
de saúde mental participantes deste estudo 
foram organizados em categorias definidas 
em consonância com os objetivos da pesqui-
sa. Neste artigo, trata-se de uma das catego-
rias: ‘Características dos serviços de saúde 
mental em relação à estrutura física, recur-
sos humanos e atendimentos ofertados’.
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A respeito do ‘tempo de existência’ dos 
serviços que participaram da pesquisa, 10 
(52,6%) apresentaram tempo de serviço 
maior que 7 anos; 6 (31,6%) possuem de 4 a 6 
anos; e 3 (15,8%) têm entre 1 e 3 anos. Tal dado 
amplia a fidedignidade dos dados, uma vez 
que a maioria dos serviços possui significati-
va experiência no atendimento a pessoas com 
transtornos decorrentes do uso de drogas. 

Quanto ao ‘quantitativo de profissionais 
por equipes’, relacionado ao número de ins-
trumentos respondidos por Caps, obteve-se 
o seguinte retorno:

Respostas coletivas de 16 profissionais da 
equipe: 01 Caps. 

Respostas coletivas de 11 profissionais da 
equipe: 01 Caps.

Respostas coletivas de 8 profissionais da 
equipe: 02 Caps.

Respostas coletivas de 5 profissionais da 
equipe: 01 Caps.

Resposta coletivas de 4 profissionais da 
equipe: 01 Caps.

Respostas coletivas de 3 profissionais da 
equipe: 03 Caps.

Respostas coletivas de 2 profissionais da 
equipe: 04 Caps.

Respostas do coordenador da equipe: 06 
Caps.

Das ‘categorias profissionais’ que par-
ticiparam da construção das respostas 
ao instrumento de coleta de dados das 
equipes, obteve-se a participação de 75 
profissionais, sendo eles: 

17 Psicólogos;

16 Coordenadores; 

7 profissionais das categorias Terapeuta 
Ocupacional e Enfermeiros;

5 profissionais das categorias Assistente 
Social e Auxiliares Administrativos; 

3 Técnicos de Enfermagem; 

2 profissionais das categorias Pedagogo, 
Professor de Artes e Redutores de Danos; 

1 profissional das categorias Farmacêutico, 
Auxiliar de Limpeza, Cozinheiro, Educador 
Físico, Educador Social (Ensino Médio), 
Médico Clínico Geral, Médico Psiquiatra, 
Motorista e Professor de Música.

No Brasil, desde a década de 1970, o traba-
lho em saúde passou a priorizar a composição 
de equipes multiprofissionais. Esse processo 
é dicotômico no sentido de que aumenta as 
possibilidades terapêuticas de assistência, 
contudo, pode aumentar, também, o risco de 
fragmentação do trabalho, impondo, assim, a 
necessidade de integração interdisciplinar. A 
atuação interdisciplinar pretende superar a 
fragmentação do conhecimento. 

A dificuldade das equipes participantes 
desta pesquisa de se organizarem coletiva-
mente para responder ao questionário denota 
um dos pontos críticos da integração inter-
disciplinar em saúde. Esse ponto refere-se à 
ausência de espaços para a discussão de um 
projeto em comum, a problemas no processo 
de comunicação e à existência de concep-
ções de integralidade imprecisas e/ou equi-
vocadas entre profissionais de saúde. 

Tal fato possibilita perceber o quanto 
as equipes necessitam de processos de co-
municação mais eficazes, que busquem 
compartilhar saberes e práticas, com o 
intuito de fortalecimento e atendimento de 
maneira integral. 
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É possível depreender que responder ao 
instrumento de coleta de dados possibilitou 
processos comunicacionais mais comple-
xos. Exemplo disso é a manifestação de um 
dos participantes: 

a equipe é dividida na opinião da efetividade da 
redução de danos para adolescentes, assim como 
em qual unidade de saúde mental deveria ser 
atendido (Capsi ou Capsad). (Capsi 1). 

Observa-se, assim, que a atuação das equipes 
participantes traz consigo atravessamentos 
complexos, pois, de um lado, emerge a neces-
sidade de estabelecer uma base epistemológica 
comum entre as profissões, e, por outro, insurge 
a perspectiva multiprofissional e interdiscipli-
nar proposta pela reforma psiquiátrica, que 
impõe a mudança do modelo de assistência, 
tarefa bastante complexa (VASCONCELLOS, 2010).

Com relação aos ‘profissionais que 
compõem as equipes’ das instituições parti-
cipantes, pode-se verificar que os 3 (15,7%) 
Caps III têm sua composição de equipe con-
soante a Portaria n.º 336/2002, que estabe-
lece os Caps I, Caps II, Caps III, Capsi II e 
Capsad II e suas diretrizes (BRASIL, 2002B). 

Entre os 7 Capsi participantes, 4 (21,1%) 
estão de acordo com a Portaria n.º 336/2002 
(BRASIL, 2002B) e 3 (15,7%) apresentam deficiên-
cia na quantidade de profissionais de nível 
médio. Entre os 9 Capsad participantes, 6 
(31,6%) atendem à Portaria n.º 336/2002, e 
3 (15,7%) apresentam deficiências como falta 
de médico psiquiatra e médico clínico, enfer-
meiro e profissionais de nível médio. 

Sobre a ‘estrutura física’ dos serviços, ve-
rifica-se que em 3 (15,7%) Caps III as defici-
ências estão representadas pela quantidade 
insuficiente de quartos de repouso, quando 
se considera a exigência da Resolução da 
Anvisa – RDC n.º 50, de 2002 (BRASIL, 2002C).

Os 7 (36,8%) Capsi atendem às exigências 
da Resolução da Anvisa quanto à estrutu-
ra física. Entre os 9 Capsad participantes, 3 
(15,7%) apresentam deficiências com relação 
à sala de atendimento para desintoxicação.   

Interessante é observar, ainda, que, entre 
os 19 serviços participantes, somente 8 
(42,1%) relataram ter sanitário adaptado 
para deficientes, fato que evidencia pro-
blemas de adaptação e mobilidade para 
pessoas com deficiências. Cabe considerar 
que a necessidade de superar barreiras de 
acesso aos serviços da Rede de Atenção à 
Saúde é uma das diretrizes do Decreto n.º 
5296, de 02 de dezembro de 2004, assim 
como do Decreto n.º 7.612, de novembro 
de 2011, que institui o Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, tornan-
do necessária a adaptação dos serviços no 
tocante à estrutura física para o acolhimen-
to de pessoas com deficiências.

Ainda, de modo a reforçar os dados apu-
rados, destaca-se a Política Nacional de 
Humanização (PNH), que objetiva o aprimo-
ramento do Sistema Único de Saúde (SUS) por 
meio da humanização das relações entre todos 
os agentes envolvidos. Uma das diretrizes da 
PNH é a ambiência na saúde, pois refere-se 
ao cuidado com o espaço físico, que possibilita 
os encontros social e profissional e as relações 
interpessoais, de modo a proporcionar atenção 
acolhedora, resolutiva e humana. 

Há de se considerar, além disso, a au-
sência de alguns serviços adaptados para 
pessoas com deficiências, o que possivel-
mente prejudique a atenção acolhedora, 
resolutiva e humana dedicada àquelas que 
necessitam desses serviços.

Existe uma forte relação entre a ambi-
ência e o cuidado, que pode ser um fator de 
acréscimo ou redução do cuidado. 

A estrutura disponibilizada precisa oportunizar 
um ambiente terapêutico, e quando necessário 
ser passível de modificações, a fim de promover 
melhorias nas condições do cuidar, já que ele está 
presente em todas as etapas do cuidado”. (WILLRI-

CH ET AL., 2013, P. 256).

Com base nesse entendimento, parece 
certo que a ambiência é relevante enquanto 
aspecto estruturante do processo terapêutico. 
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Todavia, por meio dos dados apurados, 
observa-se que a maioria, 13 (68,4%) dos 
Caps, atendem aos requisitos mínimos de 
estrutura física e recursos humanos, o que, 
em algumas situações, prediz a possibili-
dade de fragilização do atendimento em 
decorrência do número insuficiente de pro-
fissionais por equipes. 

Os Caps funcionam sob uma lógica do ter-
ritório, a fim de executar as atribuições de 
supervisão e regulação da rede de serviços 
de saúde mental, e um dos objetivos desses 
serviços é a promoção de inserção social dos 
usuários através de ações intersetoriais e es-
tratégias em conjunto para o enfrentamen-
to dos problemas. É comum os usuários se 
recusarem a comparecer no Caps, seja pelo 
desconhecimento do serviço, por problemas 
de compreensão referentes à patologia, pro-
blemas socioeconômicos, entre outros. 

Tal entendimento possibilita verificar 
a importância das ‘estratégias para facili-
tar o acesso dos usuários’ aos serviços de 
saúde mental. E, sob esse viés, neste estudo, 
encontrou-se que, entre os 19 serviços par-
ticipantes, apenas 2 (10,5%) não oferecem 
transporte aos usuários. Entre os 17 serviços 
que o disponibilizam, 7 (36,8%) dispõem 
de veículo próprio do serviço e também 
oferecem crédito para transporte coletivo. 
9 (47,3%) Caps utilizam como estratégia 
apenas a oferta de crédito para transporte 
coletivo, e um Caps disponibiliza apenas o 
veículo da instituição.

Quanto à assistência prestada ao usuário 
nos Caps, a Portaria n.º 336/2002 prevê que: 

os pacientes assistidos em um turno (04 ho-
ras) receberão uma refeição diária; os assisti-
dos em dois turnos (08 horas) receberão duas 
refeições diárias, e os que permanecerem no 
serviço durante 24 horas contínuas receberão 
04 refeições diárias. (BRASIL, 2002B).

 A respeito desse aspecto, esta pesquisa 
revelou que todos os serviços participantes 
oferecem ‘refeições’ aos usuários, conforme 

preconiza a legislação. Entretanto, 2 (10,5%) 
serviços disponibilizam quantidade inferior 
à recomendada pela legislação vigente, o 
que denota o desconhecimento por parte 
de alguns serviços dos direitos das pessoas 
com transtorno mentais.

Outro dado significativo da pesquisa 
refere-se à ‘Reunião de Equipe’. Roeder 
(2012) ressalta que as reuniões da equipe 
devem ocorrer regularmente e com integra-
ção efetiva entre os diversos setores. Para a 
Política Nacional de Humanização, a reunião 
de equipe não é apenas um espaço para 
divisão de tarefas, mas de diálogo, e é preciso 
que haja um clima democrático. Para tanto, 
é preciso criar um clima favorável à troca 
de opiniões (inclusive críticas), associado 
à objetividade das reuniões. Isso exige um 
aprendizado de todas as partes e é a primeira 
tarefa de qualquer equipe (BRASIL, 2009).

Ao analisar a frequência das reuniões 
de equipe, encontrou-se que todos os Caps 
participantes da pesquisa realizam reunião 
de equipe. Em relação à periodicidade, 12 
(63,1%) das equipes reúnem-se semanalmen-
te e 7 (36,9%) mais que 2 vezes na semana. 
Entre os 3 principais assuntos abordados 
nas reuniões de equipe, ‘discussão de casos’ 
foi indicado por 100% dos Caps; ‘discussão 
sobre planejamento de atividades terapêu-
ticas aos usuários’ por 12 (63,1%); e ‘organi-
zação dos serviços burocráticos e rotina de 
trabalho’ por 11(57,8%). 

As discussões nas reuniões de equipe, 
para construção e acompanhamento do 
Projeto Terapêutico Singular, são oportu-
nidades de valorização dos trabalhadores 
da equipe de saúde. No decorrer, vai sendo 
manifesta a interdependência entre todos 
na equipe. Tal situação favorece o cuidado 
com usuário e o reconhecimento do traba-
lho em equipe (BRASIL, 2009).

Para Vasconsellos (2010), uma efetiva in-
terdisciplinaridade fornece espaço para 
um cuidado plural, no qual o usuário é o 
ponto comum de várias profissões e modos 
de cuidado. Dessa maneira, a reunião de 
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equipe possibilita a transformação do 
cuidado ao dirimir problemas comunica-
cionais e de diálogo entre os profissionais 
e ao tornar os espaços coletivos favoráveis 
à elaboração dos conflitos afetivos e das 
fronteiras profissionais. 

A ascensão da perspectiva interdisci-
plinar provoca mudanças nos paradigmas 
disciplinares e de pensamentos. Contribui 
para maior diálogo entre os diversos pro-
fissionais e disciplinas, para mudanças de 
paradigmas do pensamento, tornando-o 
mais criativo e sistêmico, bem como para 
a busca de resolução de problemas atuais e 
complexos (STEILL, 2011).

E, com o intuito de filtrar os dados para 
os ‘Caps que atendem adolescentes’ com 
transtornos decorrentes do uso de drogas, 
verificou-se que, dos 19 serviços, 4 (21,05%) 
Caps não atendem adolescentes, sendo 
2 (10,5%) na modalidade de Caps III e 2 
(10,5%) de Capsad. A justificativa para o 
não atendimento encontra-se no fato de 
no município haver Capsi ou Capsad que já 
acolhe essa demanda. 

Destaca-se que dos 7 Capsi participantes, 
todos (100%) afirmaram realizar atendimen-
to dos adolescentes com transtornos decor-
rentes do uso de drogas. Cumprindo com 
suas características definidas na Portaria n.º 
336/2002, o Capsi deve “responsabilizar-se, 
sob coordenação do gestor local, pela organi-
zação da demanda e da rede de cuidados em 
saúde mental de crianças e adolescentes no 
âmbito do seu território” (BRASIL, 2002B).

Um dado importante é que em 5 (55,5%) 
municípios dentre os 9 onde os serviços 
participantes da pesquisa estão inseridos, 
tanto o Capsi quanto o Capsad atendem 
adolescentes com transtornos decorrentes 
do uso de drogas. Todavia, um Capsi revelou 
desconhecimento de que o Capsad também 
atende adolescentes. A situação deve ser 
debatida pelo sistema de garantia de pro-
teção da criança e do adolescente para que 
não fira os preceitos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), Lei n.º 8069, de 

1990. Reitera-se que a atenção dedicada 
aos adolescentes deve operar em rede e por 
meio da articulação e da integração de dife-
rentes atores sociais e pontos de vista, mas 
tendo como princípio a Proteção Integral de 
Crianças e Adolescentes. 

Em resposta a uma pergunta ‘aberta’ 
foram citados 68 ‘outros serviços’ volta-
dos ao atendimento em saúde mental de 
adolescentes com transtornos decorrentes 
do uso de drogas que são oferecidos pelos 
municípios onde os Caps estão inseridos. 
Entre estes serviços, os mais citados foram: o 
Programa de Adolescentes em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa, mencionado 13 
vezes (19,11%); a Estratégia Saúde da Família 
e o Hospital Geral, citados 9 vezes (13,2%); e 
a Comunidade Terapêutica, referida 8 vezes 
(11,7%). O Programa de Redução de Danos foi 
citado 3 vezes (4,4%) dentre as 68 citações.

Importante observar que não houve 
menção às Unidades de Acolhimento 
Transitório Infantojuvenil. Há de se conside-
rar que os municípios pesquisados possuem 
mais de 70 mil habitantes, sendo possível a 
implantação da unidade. No entanto, veri-
fica-se que essa importante estratégia de 
cuidado voltada a adolescentes com trans-
tornos decorrentes do uso de drogas ainda 
não é disponibilizada pelos municípios.

A assistência aos adolescentes com 
transtornos decorrentes do uso de drogas 
apresenta uma relação com os delitos co-
metidos pelos adolescentes. Tal afirmação é 
sustentada pelo fato de que o Programa de 
Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa foi o mais mencionado pelos 
participantes da pesquisa como um serviço 
que atende adolescentes. 

O Serviço de Proteção Social a 
Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa em Meio Aberto foi ti-
pificado pela Resolução n.º 109/09, do 
Conselho Nacional de Assistência Social, 
como serviço de responsabilidade do Creas 
(Centro de Referência Especializado em 
Assistência Social). 
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Destarte, esse dado sinaliza a relação que 
existe entre o uso de drogas na adolescên-
cia e o ato infracional, o que, de certo modo, 
sinaliza a ineficiência dos atendimentos 
preventivos ou realizados precocemente. O 
destaque para o Programa de Adolescentes 
em Cumprimento de Medida Socioeducativa 
como sendo de atendimento a adolescen-
tes com transtornos decorrentes do uso de 
drogas denota uma possível desarticula-
ção das políticas setoriais na efetivação das 
medidas socioeducativas, assim como revela 
o preconceito relacionado ao uso de drogas e 
ao ato infracional, bem como a falta de enten-
dimento sobre as diferenças entre medidas 
protetivas e medidas socioeducativas. 

A socioeducação é imprescindível como po-
lítica pública específica para resgatar a imensa 
dívida histórica da sociedade brasileira com a 
população adolescente (vítima principal dos 
altos índices de violência) e como contribui-
ção à edificação de uma sociedade justa, que 
zela por seus adolescentes (BRASIL, 2013). Nesse 
sentido, o Plano Nacional de Atendimento 
Socioeducativo é um passo adiante em direção 
a novos modos de atendimento de adolescen-
tes autores de ato infracional e suas famílias, 
pois possibilita oportunidades de constru-
ção de projetos de autonomia e emancipação 
cidadã. Contudo, sua implantação ainda é in-
cipiente, uma vez que esse Plano é, ao mesmo 
tempo, um desafio e um chamado à integração 
intersetorial da justiça, da saúde e da assistên-
cia social (BRASIL, 2013).

Cabe destacar aqui que algumas perspec-
tivas contrárias possivelmente acarretem 
prejuízos para a atenção aos adolescen-
tes que cometeram ato infracional, como, 
por exemplo, a campanha para redução 
da maioridade penal. É importante consi-
derar que atos infracionais cometidos por 
adolescentes devem ser entendidos como 
resultado de circunstâncias que podem 
ser transformadas e superadas; e, para que 
exista uma inserção social saudável e de 
reais oportunidades, os adolescentes preci-
sam ser protegidos de novas violências com 

medidas capazes de romper com a banaliza-
ção da violência e seu ciclo perverso. 

Sendo assim, a atuação judiciária deve 
coexistir com a avaliação dos profissionais 
socioassistenciais e de saúde que estejam na 
assistência com o adolescente, em meio aberto 
ou fechado. Por sua vez, indica-se que os pro-
fissionais não devem se ater aos fatos relacio-
nados à prática infracional, mas às situações 
e à realidade de vida em que o adolescente 
está inserido. Tanto o ECA quanto o Sinase 
determinam a implementação de programas 
sociais e sociofamiliares destinados aos egres-
sos do sistema socioeducativo. No entanto, 
observa-se que são pouco desenvolvidos.

Considerações finais

O Movimento da Reforma Psiquiátrica é um 
processo contínuo de assistência a pessoas 
em sofrimento psíquico, que deve se manter 
atento para não perder sua perspectiva epis-
temológica. Na assistência em saúde mental é 
preciso manter a legitimidade aos princípios 
do Movimento da Reforma Psiquiátrica como 
diretriz para o cuidado das pessoas em sofri-
mento psíquico. Deste modo, destaca-se que a 

afirmação da diferença e da singularidade hu-
mana que a saúde mental, se rigorosa em seus 
princípios, pode extrair o vigor de suas ações e 
responder por aquilo que a especifica e legitima 
frente ao conjunto das políticas públicas. (COUTO; 

MARTINEZ, 2007, P. 8).

O fato de 93,9% dos municípios catarinenses 
possuírem população de menos de 70.000 habi-
tantes e, por tal razão neles inexistirem serviços 
públicos de saúde mental a adolescentes usuá-
rios de álcool e outras drogas, representa um 
dos desafios para a saúde mental infantojuvenil 
apontado por Couto, Duarte e Delgado (2008): a 
necessidade de estender aos Caps I, II, III, AD 
e aos ambulatórios de saúde mental a cobertu-
ra para tratamento de crianças e adolescentes, 
na ausência de recursos específicos. E, assim, 
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torna-se premente a realização de pesquisas 
com os serviços Caps I para a compreensão de 
como se configura, no mesmo espaço, o atendi-
mento de crianças, adolescentes e adultos com 
sofrimentos psíquicos diversos.

Na pesquisa empreendida, pôde-se verifi-
car potencialidades e fragilidades dos servi-
ços de saúde mental participantes, como, por 
exemplo, que alguns apresentam esforços na 
busca de consolidar os princípios da reforma 
psiquiátrica e do SUS: universalidade, equida-
de e integralidade da atenção à saúde da popu-
lação. Da mesma forma, foi possível observar 
que os Caps participantes da pesquisa traba-
lham na perspectiva da atenção psicossocial, 
clínica ampliada, território e projetos terapêu-
ticos singulares aos usuários do serviço.

Apesar disto, as fragilidades dos serviços 
pesquisados estão principalmente associadas à 
constituição das equipes. Isto porque os Caps 
participantes relatam trabalhar com o número 
mínimo de profissionais previsto pela Portaria 
n.º 336/2002. Representa ainda maior gravida-
de o fato de algumas equipes citarem ausência 
de profissionais preconizados nesta Portaria. 
Tal fato se repete em relação à estrutura física, 
pois somente os espaços mínimos consoantes 
à legislação vigente é que são disponibilizados 
aos usuários do serviço. Sobre esse aspecto, en-
contra-se, ainda, que alguns serviços apresen-
tam deficiências de estrutura, principalmente 
no que diz respeito aos leitos para repouso, 
desintoxicação e adaptação para atendimentos 
de pessoas com deficiências.

 Em se tratando de fragilidades, citam-se 
ainda as estratégias de acesso aos usuários, 
(transporte e oferta de refeições), pois dois dos 
Caps participantes da pesquisa não atendem 
ao preconizado pela Portaria n.º 336/2002. 

Tais deficiências de recursos humanos e es-
truturais sinalizam a necessidade de supervisão 
constante dos órgãos governamentais, de modo 
que a qualidade, a ambiência e a efetividade do 
atendimento em saúde mental sejam garantidas.

Os dados apurados possibilitam constatar 
esforços por parte dos serviços em promover 
ações interdisciplinarmente, uma vez que 

relatam realizar reuniões semanais e que os 
assuntos que permeiam as reuniões dizem 
respeito aos atendimentos prestados e às suas 
relações interpessoais. Contudo, apesar dos 
serviços relatarem empenho para um trabalho 
interdisciplinar, depreende-se dificuldades 
quanto às reuniões da equipe. Este entendi-
mento se baseia na resposta ao instrumento de 
coleta de dados de 6 Caps, onde se observou 
que apenas o coordenador respondeu ao ins-
trumento. Restam, assim, dúvidas referentes à 
operacionalização das reuniões de equipe.

Depreende-se também a fragmentação do 
cuidado com os adolescentes com transtor-
nos decorrentes do uso de drogas. Isto porque 
alguns Caps não têm definido se o atendimento 
deverá ser determinado pela idade ou se a ava-
liação da equipe é que definirá se o atendimen-
to será realizado pelo Capsi ou pelo Capsad.

Deste modo, é notória a lacuna existente na 
Rede de Atenção Psicossocial, definida pela 
Portaria n.º 3.088/2011, quanto ao cuidado do 
adolescente com transtornos decorrentes do 
uso de drogas. Tal entendimento se sustenta 
no fato de que tanto o Capsi quanto Capsad 
atendem esse público, o que, consequente-
mente, favorece a fragmentação e a desrespon-
sabilização pela assistência e pelo cuidado. 

Nesses termos, quando o adolescente é aten-
dido no Capsad juntamente com os adultos, 
observa-se uma tentativa forçada de tratá-lo 
como adulto. Dessa forma, possivelmente, há 
prejuízos ao adolescente, que apresenta carac-
terísticas físicas, sociais e psicológicas ainda 
em desenvolvimento. Esse fato pode estar 
associado à baixa adesão dos adolescentes ao 
serviço e à precarização de estratégias tera-
pêuticas desenvolvidas nos serviços, no que se 
refere ao atendimento juvenil.

É premente a necessidade de definição e 
implementação de Política de Saúde Mental 
específica para o atendimento de crianças e 
adolescentes usuários de álcool e outras drogas, 
bem como de ampliação dos equipamentos da 
rede de saúde mental para esse público.

Observa-se que ainda é incipiente a 
instalação de serviços especializados 
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destinados ao acompanhamento continua-
do de crianças e adolescentes com trans-
tornos decorrentes do uso de drogas, assim 
como é notória a necessidade de maior 
mobilização de poderes constituídos e da 
sociedade em torno de ações que visem à 
prevenção do uso de álcool e outras drogas 
pelo público infantojuvenil. 

Destarte, considera-se que não há preten-
são de se esgotar o assunto nesta pesquisa, 

visto que é um recorte da caracterização dos 
serviços de saúde mental do estado de Santa 
Catarina. Há necessidade de pesquisas que 
caracterizem o trabalho realizado nos Caps 
I, e é imperativo fomentar pesquisas na área 
da infância e da adolescência relacionadas à 
assistência prestada ao público portador de 
transtornos decorrentes do uso de drogas, 
de modo a fortalecer, assim, a implantação 
de políticas públicas eficazes. s
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RESUMO Estudo qualitativo realizado com o objetivo de identificar e analisar as percepções 
dos usuários acompanhados por uma equipe de residentes multiprofissional. Os dados foram 
coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, sendo posteriormente submetidos à 
análise temática que permitiu a construção de três categorias: 1) É diferente, vem com a gente!; 
2) Surpresa boa não é aquela que não se espera, é aquela que não se esquece; 3) Críticas: o 
despertar de potências. A conclusão mostra que aparentemente a abordagem multiprofissio-
nal, com tendência interprofissional, vivenciada pelos sujeitos entrevistados envolveu fatores 
positivos, apesar das barreiras para a efetivação desta prática.
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ABSTRACT Qualitative study aiming to identify and analyze the perceptions of users accom-
panied by a team of Multidisciplinary residents. Data were collected through semi-structured 
interviews and later submitted to thematic analysis which allowed the construction of three ca-
tegories: 1) It is different, come along!; 2) a good surprise is not that which is not expected, but 
that which will not be forgotten; 3) reviews: the awakening of powers. The conclusion shows 
that apparently the multidisciplinary approach, with inter-professional tendency, experienced 
by interviewees involved positive factors, despite the barriers to the realization of this practice.
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Introdução

Em 2004, na região nordeste do País, foram 
iniciadas as discussões entre instituições 
de ensino e o Ministério da Saúde que cul-
minaram na criação das residências multi-
profissionais. A motivação surgiu a partir 
do movimento de implementação de novas 
diretrizes curriculares para os cursos de 
saúde, que tiveram como objetivo adequar a 
formação de profissionais competentes para 
o Sistema Único de Saúde (SUS). A partir 
desse processo, as residências multipro-
fissionais foram criadas com base em uma 
proposta anteriormente apresentada pelo 
Departamento de Atenção Básica em 1999. 
Tal proposta consistiria em programas de 
formação nos quais fossem preservadas as 
especialidades de cada profissão envolvida, 
porém seria criada uma área comum, vincu-
lada aos conceitos de saúde pública, acresci-
dos de valores, como a promoção da saúde, 
a integralidade da atenção e o acolhimento 
(BRASIL, 2006).

Segundo Pinho (2006), entre as décadas de 
1970 e 1990, surge e se potencializa o concei-
to de qualidade em saúde, o qual está intima-
mente relacionado com a integralidade da 
assistência. Nesse sentido, a integralidade, 
um dos princípios do SUS, é definida na Lei 
8.080/90.

como um conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, in-
dividuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema. (BRASIL, 1990).

 A educação multiprofissional e o traba-
lho em saúde, desenvolvidos por equipes 
multiprofissionais, têm sido descritos como 
instrumentos para efetivar a integralidade 
no cuidado em saúde. Além disso, as resi-
dências multiprofissionais são apontadas 
como um potente processo formativo que 
possibilita a construção de um saber coleti-
vo, ampliando as possibilidades do trabalho 

em equipe e a efetivação de práticas renova-
doras (SALVADOR ET AL. 2011).

Ribeiro (2015) traz em sua revisão a refle-
xão de que no meio profissional é necessá-
rio apresentar resolubilidade; para tal, as 
equipes de trabalho devem organizar suas 
tarefas. Nesse sentido, o trabalho em equipe 
integrado tem sido apontado como o mais 
adequado para atingir melhores resulta-
dos, partindo do ponto de que quanto mais 
mentes se unem para um mesmo propósi-
to, mais soluções satisfatórias tendem a ser 
desenvolvidas. A autora aponta ainda que 
o trabalho em equipe na saúde é de maior 
complexidade por lidar diretamente com 
vidas e que, então, não se espera algo con-
tábil, matemático ou exato. É um processo 
que evolui e muda ao longo dos dias, o que o 
torna altamente dinâmico.

Nesse contexto, Peduzzi (2007) aponta in-
tegralidade e interdisciplinaridade como ca-
racterísticas fundamentais para se trabalhar 
em equipe de saúde. Tais características se 
contrapõem ao modelo biomédico e ao tra-
balho individualizado por profissional, como 
a integração, a democratização das relações 
de trabalho e a integralidade e cuidado 
em saúde.

Para contextualização deste trabalho, 
torna-se importante que fique clara a dife-
renciação entre multiprofissional e inter-
profissional, pois apesar da nomenclatura 
do programa no qual esta pesquisa foi rea-
lizada ser multiprofissional, em seu projeto 
político-pedagógico consta que as práticas 
seriam voltadas à forma interprofissional de 
trabalho. Nesse sentido, a proposta de tra-
balho desenvolvida consistia na avaliação, 
no planejamento e na condução dos proje-
tos terapêuticos compartilhados entre os 
profissionais das várias áreas da saúde que 
os compõem.

Pesquisando este tema, encontrou-se que 
a forma multiprofissional de trabalho con-
siste em diferentes áreas coexistirem lado a 
lado diante de uma questão, porém sem in-
teração para conduzi-la; enquanto a forma 
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interprofissional permite o compartilhar, e 
não somente complementar o trabalho do 
outro, existindo troca e ações desenvolvidas 
em conjunto (FURTADO, 2007).

A forma interprofissional vem com o 
intuito de combater o atual e intenso pro-
cesso de especialização profissional (PEDUZZI, 

2011). Considerando que a tendência das es-
pecialidades é trabalhar de forma fragmen-
tada, na qual o contato com as outras áreas 
fica restrito a encaminhamentos, que não há 
construção conjunta de avaliação e elabora-
ção de condutas, a organização interprofis-
sional parece ser mais potente para efetivar 
a integralidade na atenção à saúde.

Tendo em conta que as atividades de-
senvolvidas pelos residentes do programa, 
campo de estudo deste trabalho, se apro-
ximam de uma interprofissionalidade, foi 
possível vivenciar momentos de troca de 
saberes entre os profissionais envolvidos. 
Essa prática tende a promover um atendi-
mento integral para o usuário e, consequen-
temente, maior resolubilidade devido ao 
olhar ampliado dessa abordagem.

Ao se tratar de interprofissionalidade, 
Batista (2012) coloca que a falta de definição 
precisa; a existência de resistências institu-
cionais docentes e discentes; os embaraços 
curriculares; as iniciativas simplificadas 
como estratégia de redução de custos e even-
tuais problemas com corporações profis-
sionais são obstáculos para implementar 
programas de formação interprofissional. 
Apesar das dificuldades descritas, a autora 
reforça que esse modelo de trabalho em 
equipe deve ser defendido, pois, além de ser 
resolúvel, está totalmente relacionado com 
os princípios e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Nesse contexto, encontraram-se na litera-
tura estudos e relatos de experiências sobre 
equipes multiprofissionais, porém, entre 
estes, pouco se tem sobre a perspectiva do 
usuário que foi atendido nesse modelo de 
abordagem. Considerando-se que o usuário é 
o principal sujeito quando se trata de atenção 

à saúde, torna-se importante atentar para as 
percepções deste em relação ao atendimento 
que recebe. Isso justifica a realização deste 
estudo, que teve como objetivo identificar 
e analisar as percepções dos usuários que 
foram acompanhados por uma equipe de re-
sidentes de um programa multiprofissional, 
nos anos de 2013 e 2014.

Métodos

O presente estudo trata de uma pesquisa 
de abordagem qualitativa. Esta abordagem 
preocupa-se não só com o agir, mas também 
com o pensar e o interpretar das ações dos 
seres humanos e da natureza a partir de uma 
realidade vivida (POLIT; HUNGLER, 2010).

Os dados foram coletados entre julho 
e dezembro de 2014. O instrumento utili-
zado foi a entrevista semiestruturada, que 
combina perguntas abertas e fechadas com o 
intuito de aprofundar o tema relacionado ao 
objeto de estudo. Após a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, as 
entrevistas foram gravadas e transcritas 
integralmente.

As entrevistas foram conduzidas a partir 
de nove perguntas norteadoras, as quais 
objetivaram investigar as percepções dos 
entrevistados sobre trabalho em equipe, 
as sensações provocadas nos indivíduos a 
partir da relação com a equipe durante o 
acompanhamento oferecido, assim como a 
percepção de diferenças entre a abordagem 
recebida nesse contexto em relação à que 
normalmente se encontra em outros servi-
ços de saúde.

Foram estabelecidos como critérios de 
inclusão: o sujeito ser voluntário, maior de 
idade e ter sido acompanhado pelas equipes 
de residentes pelo período mínimo de um 
mês. O número de sujeitos envolvidos foi de-
terminado pelo ponto de saturação teórica, 
que significa a repetição das respostas, ou 
seja, as falas dos sujeitos não apresentarem 
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mais nada novo ou diferente do que já tenha 
sido levantado.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisas com Seres Humanos da 
Universidade Federal de São Paulo com o 
parecer número 458.275 de acordo com a 
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde.

Após a coleta dos dados, estes foram ana-
lisados por meio da Análise Temática, que, 
segundo Minayo (2009), consiste em realizar 
as transcrições das entrevistas e suas obser-
vações, seguida da leitura e releitura delas. 
A seguir, foi realizada a codificação dessas 
informações, que consistiu em identificar 
palavras, frases, temas ou conceitos persis-
tentes, destacando aqueles referentes ao fe-
nômeno. A última etapa foi a categorização 
dos códigos previamente estabelecidos, na 
qual os códigos derivados das entrevistas 
foram agrupados em categorias conforme 
sua similaridade.

Este trabalho não apresentou conflito de 
interesses e não recebeu suporte financeiro 
de nenhuma instituição.

Apresentação e discussão 
dos resultados

Esta pesquisa contou com 11 participantes: 
9 mulheres e 2 homens. Todos eram usu-
ários ativos do SUS, maiores de 18 anos, 
com residência na região de abrangência 
de uma Unidade Básica de Saúde do muni-
cípio de Santos (SP). Esses sujeitos foram 
acompanhados pelas equipes do Programa 
de Residência em Atenção à Saúde por mais 
de um mês entre os anos de 2013 e 2014. 
Vale ressaltar que a região onde os sujeitos 
residem é de grande vulnerabilidade social, 
na qual é comum se deparar com o uso de 
substâncias ilícitas, além de apresentar altos 
índices de violência.

A partir da codificação do conteúdo das 
entrevistas, surgiram três categorias te-
máticas, a saber: 1) É diferente, vem com a 

gente!; 2) Surpresa boa não é aquela que não 
se espera, é aquela que não se esquece; 3) 
Críticas: o despertar de potências. Essas ca-
tegorias serão descritas a seguir.

É diferente, vem com a gente!

Para garimpar a percepção dos usuários 
sobre a atuação em equipe, acreditou-se que 
seria interessante verificar se os sujeitos per-
cebiam ou não que os profissionais que os 
atendiam constituíam uma mesma equipe. 
Nessa questão, a totalidade dos participan-
tes referiu que sim, o que é salutar, pois esse 
reconhecimento oferece um pertencimento 
a uma equipe. Além de que, o usuário re-
conhecer os profissionais da equipe que o 
atende possibilita a criação de um vínculo 
que auxilia na adesão e participação de seu 
cuidado (FRANCO JUNIOR ET AL., 2008).

Algumas falas, inclusive, citavam os 
nomes dos profissionais que compunham a 
equipe, mesmo que alguns entrevistados não 
soubessem dizer qual era a categoria profis-
sional da pessoa. “Uma cuidava da ginástica, 
que eu não sei o nome da profissão, tem aquela 
que fez os testes comigo, de sensibilidade do 
pé” (E8). “É... do negócio de comida, comé 
que fala? É, elas sempre vinham pergunta né, 
o negócio das perna, o negócio de bebe água, 
de bebe, né né... essas coisas”. (E9). Ao refletir 
sobre tais percepções, surgiu o questiona-
mento de que talvez nesse não reconheci-
mento de categorias profissionais por parte 
dos usuários entrevistados esteja explicito 
o resultado de um trabalho interprofissio-
nal. Nesse sentido, é relevante retomar que 
o prefixo inter representa o compartilhar de 
um mesmo nível de trabalho, de empoderar 
os colegas de equipe com sua área de co-
nhecimento e, assim, possibilitar a constru-
ção conjunta de novos conceitos e práticas 
(FURTADO, 2007).

A aproximação desse conceito leva ainda 
a refletir que a prática interprofissional pode 
permitir também o rompimento de frontei-
ras interespecíficas apontado por Henz et al. 
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(2013). O autor traz que, ao se tratar de pro-
cessos de formação, promove-se certa baixa 
da especificidade no cuidado, o que possivel-
mente tenha dificultado o reconhecimento 
das profissões por parte dos usuários.

Ainda nessa categoria, nutrição e psicologia 
foram apontadas em alguns discursos como 
profissões que surpreenderam os participantes 
no sentido de mostrar novas vertentes de abor-
dagem profissional. Nesse sentido, o depoi-
mento abaixo mostra satisfação da usuária com 
a forma de trabalho que lhe foi oferecida pela 
psicologia, enquanto outras duas apontaram 
admiração ao descobrir que a nutrição trata de 
temáticas, como o aleitamento materno, além 
de ser capaz de oferecer mais do que dietas.

 [...] Quando eu comecei com a S., com a A., elas 
começavam a falar comigo assim coisas do tipo as-
sim ‘Esse é seu problema, voa mais alto, né? Procu-
ra ver que o seu problema não é tão grande assim’. 
Então ela começou a me fazer, através da psicolo-
gia, ter uma visão mais ampla do que realmente é o 
trabalho do psicólogo. Então foi muito importante, 
foi muito boa, nessa parte foi muito boa. (E1).

“A nutrição, eu gosto de nutrição. Eu não sabia 
que no meio das gestantes assim tinha assim, do 
aleitamento, entendeu?” (E2). “Nutrição. [...] Ah, 
ajudar mais do que isso, né?! Aconselhar a comer 
direito, né?! Sem exagero. Não comer muito sal 
também nas refeições. Senão a pressão alta, a 
diabetes e os negócio”. (E6). 

A julgar pela interação entre profissional e 
usuário como determinante da qualidade da 
resposta assistencial, é possível associar que a 
ampliação do conhecimento dos entrevistados 
referente às vertentes de atuação de algumas 
profissões está intimamente relacionada com 
os princípios da educação em saúde. Além de, 
consequentemente, favorecer a autonomia dos 
usuários, pois, a partir do momento que um 
conceito faz sentido para o indivíduo, ele passa 
a estar empoderado para tomar decisões pen-
sadas, e não de senso comum (CECCIM, 2014).

O conceito de educação em saúde con-
siste em um conjunto de saberes e práticas 

orientadas, visando à prevenção de doenças e 
à promoção da saúde. Trata-se de um recurso 
para que o conhecimento cientificamente 
produzido no campo da saúde, intermediado 
pelos profissionais de saúde, atinja a realidade 
das pessoas, uma vez que essa aproximação 
oferece subsídios para que o indivíduo escolha 
novos hábitos e condutas de saúde (ALVES, 2012).

Outro dado interessante que compôs 
essa categoria foi o uso da palavra amizade, 
apontado na fala de uma participante diante 
do questionamento de qual seria a diferença 
percebida pelo usuário no atendimento que 
lhe foi oferecido pela equipe de residentes e 
no que normalmente ele encontra em outros 
serviços de saúde. Este depoimento ilustra 
o estabelecimento de vínculo, o qual contri-
bui fortemente para a adesão ao cuidado em 
saúde por parte dos usuários e consequente 
desenvolvimento de sua autonomia (FRANCO 

JUNIOR ET AL., 2008). “Ah ela virou a minha amiga 
sabia? De verdade! Ela me deu a maior força 
no começo. Acho que de amizade” (E11).

Nesse contexto, vale destacar ainda falas 
que referiram palavras de forte significa-
ção, como realização e humanização. Esses 
dados possivelmente indicam resultados de 
dedicação e empenho por parte das equipes, 
da busca pelo cuidado integral dos usuários 
e por incentivo a mudanças de um sistema 
de saúde que precisa transpor o arcabouço 
teórico e contemplar efetivamente de forma 
igualitária toda a população. 

Realizada! Realizada! Que se não fossem vocês eu 
não conseguiria chegar ao meu objetivo. Foi fun-
damental no momento que eu estava passando, 
porque sem o apoio e o carinho de vocês eu não 
teria passado pela minha gestação. (E7).

Então vocês trouxeram esse lado do posto, que 
aqui tem, alguns posto não tem isso não. A pes-
soa precisa, tá doente, ela precisa de um pouco 
de atenção. Né?! Quem que não quer carinho? 
[...] Ah, o lado humano no posto de saúde?! Que 
a gente não conhecia. Atenção, carinho, mostrar 
pra eles, mostrar pra gente que a gente precisa 
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procurar o médico, que a gente precisa se cuidar, 
que a gente precisa se tratar. (E8).

Vale destacar que na fala supracita-
da fica ainda sugerida a preocupação por 
parte das equipes em empoderar os usuá-
rios para que tenham autonomia sobre seu 
próprio cuidado.

A partir das falas destacadas, foi pos-
sível associar as emoções, sensações 
e percepções expressas nos discur-
sos dos usuários à Política Nacional de 
Humanização, pois esta apresenta que 
a escuta qualificada possibilita analisar 
a demanda e, assim, garantir a atenção 
integral, aspectos estes que estão embu-
tidos no processo de acolhimento (BRASIL, 

2008). Nesse sentido, a aparição da palavra 
acolhedor no discurso dos usuários indica 
que tais características podem ter sido en-
contradas na atenção oferecida.

Nesta análise, surgiram algumas inquie-
tações a partir da reflexão de que para ter 
sido elaborado um documento que culmi-
nasse na construção de uma política pública 
em defesa da humanização nos serviços de 
saúde, algum fator motivador disparou tal 
necessidade. Talvez a ausência dessa carac-
terística no campo de trabalho ou ainda a in-
satisfação dos usuários em relação à atenção 
que recebem em saúde. Questiona-se então 
a significação de carinho e acolhimento pre-
cisarem ser respaldados por um documento 
para se tornarem direitos da população.

Surpresa boa não é aquela que não se 
espera, é aquela que não se esquece

Com a finalidade de perscrutar mais in-
formações sobre a temática, pensou-se em 
perguntar se alguma ação realizada pelas 
equipes que os acompanhavam os surpre-
endeu. Nesse ponto, surgiram rendosas 
informações que formaram a categoria em 
questão.

Na fala abaixo, é evidenciada a surpresa 
da participante frente à atenção da equipe 

voltada para suas dificuldades financeiras 
que, no desenvolvimento da questão, utili-
zando uma interessante analogia, mostra que 
considerou uma prática em saúde o cuidado 
com suas dívidas e suas dificuldades de orga-
nização monetárias.

Mas isso é uma coisa que me surpreendeu... ahh... 
o interesse de cada um querer ajudar você nas... 
em várias setores da sua vida né?! Até nisso, né?! 
Nessa parte financeira, dessa dificuldade que eu 
tive [...]. É como se fosse uma engrenagem que não 
está batendo legal, né?! Então se você tem toda 
uma equipe, que você está tentando, todo mundo 
tentando ajustar né, para que ela funcione direi-
tinho... a coisa vai funcionar... a sua saúde acaba 
tendo uma melhora significativa nisso. (E1).

Outras participantes se surpreenderam 
com o fato de os profissionais das equipes 
que as acompanhavam terem se disposto a 
acompanhá-las no parto.

Então elas sempre iam lá falar com a minha mãe 
como que eu estava, ia e voltava. Então assim, isso 
pra mim foi surpreendente porque eu não imagina-
va, eu nunca tinha ouvido falar de ninguém assim 
que ficava. Eu sabia que ficava alguém, mas não 
imaginava que fosse ficar ali comigo tanto tempo. 
Não sei se eu dei sorte também, que eu falo assim 
que às vezes eu acho que eu dei sorte. (E2).

Todo, o aleitamento materno, o fato de vocês ta-
rem me acompanhando psicologicamente, de ta-
rem indo comigo no Naps, ééé... A C. ter ido no 
meu parto, ter me acompanhado no momento. A 
C., a A., vocês terem me acompanhado no pré-
-parto. Terem me acompanhado. (E7).

É possível perceber ainda na fala acima 
que a surpresa circunda no acompanhamen-
to que lhe foi concedido de forma geral, não 
só no momento do parto. Um conceito de in-
teressante relação com o acompanhamento 
é a continuidade do cuidado que, aparente-
mente, a entrevistada associa à equipe.
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Nesse contexto, Cunha e Giovanella (2011) 
apontam que uma relação pessoal entre o pro-
fissional e o paciente não é uma exigência para 
garantia do devido acompanhamento, uma vez 
que bons registros podem suprir a necessida-
de de informação para tal. Todavia, não é uma 
realidade em todos os serviços a realização de 
registros confiáveis que garantam a continui-
dade do cuidado de seus usuários. Ademais, 
existem queixas referentes à dificuldade de 
recursos humanos em unidades de saúde. Tal 
discussão sugere que seria interessante pensar 
na realização de registros adequados que asse-
gurem a continuidade do cuidado dos sujeitos, 
questão esta que está intimamente relaciona-
da com a atenção integral em saúde, que é um 
direito dos brasileiros segundo a Lei 8.080.

Na fala abaixo, a participante aponta que 
se surpreendeu a todo o momento, porém no-
tou-se no desenrolar de seu discurso que, apa-
rentemente, o que realmente a surpreendeu 
foi a mudança gerada a partir da relação que 
estabeleceu com a equipe. Esse dado fortalece 
a discussão a despeito da autonomia gerada a 
partir do vínculo (FRANCO JUNIOR ET AL., 2008).

Todo momento, sabe?! Todo momento. Eu melho-
rei muito. Eu tô mais feliz, eu tô mais tranquila. Eu 
tô me, me tratando mais [...] Você me via fazendo 
essas coisas? Não! Eu aprendi que eu posso viver, 
que eu posso ser feliz, independente das minhas 
limitações. Claro, eu faço tudo dentro daquilo que 
eu posso. Vocês me ensinaram isso. [...] Mas eu 
não queria. É isso que você não entende, que a 
gente não qué. Vocês mostraram o caminho pra 
gente querer. (E8).

Ainda se tratando de ações que sur-
preenderam os usuários, destaca-se a co-
memoração com bolo e parabéns em seus 
aniversários. Entretanto, é importante res-
saltar que, referente a essa ação, um partici-
pante aponta no decorrer de sua fala que não 
a considerou como uma ação em saúde.

A minha maió alegria desse mês, que nem meus 
filho, nem minha ex-mulher, nem meus neto, não 

representaram nada. Sabe qual foi? Setenta e sete 
primavera. Meu aniversário. E elas... E essas meni-
na trouxeram um bolo. Trouxeram refrigerante de 
acerola e cantaram parabéns pra mim [emocio-
nado]. Não, me surpreendi porque foi uma coisa 
nova né?! [...] Eu gostava do atendimento, o, o, do 
preparo delas. Não, porque atendimento mesmo eu 
não vi nenhum. [...] Atendimento mesmo eu num 
vi. [...] Porque esse negócio que eu te falei do para-
béns... Isso eu acho que não é uma ação em saúde, 
mas eu fiquei satisfeito porque foi uma alegria que 
me deu. (E3). 

Elas até vieram cantar parabéns pra mim! Essa me 
surpreendeu! Acredite-me mesmo! [...] Não espe-
rava porque nunca foi feito pra mim né?! Não es-
perava, porque nos outros anos não foi feito isso, foi 
feito esse ano, no dia 13 de novembro.  (E10).

Ainda nesse quesito, deparou-se com 
certa contradição de pensamentos, pois o 
participante inicia seu pensamento referin-
do que o atendimento oferecido pela equipe 
foi bom e no desenvolvimento do raciocínio 
revela que não reconhece como atendimento 
as propostas que lhe foram oferecidas.

Pra ser franco o atendimento que elas me presta-
ram, com essas que são residente, foi muito bom. 
[...] Não, o que eu posso dizer dessa parte que 
elas ainda não estão capacitadas pra assistência 
da saúde. [...] Mas elas não tão prestando atendi-
mento à saúde ainda. [...] Não porque nessa parte 
ainda tá faltando algo que nem eu não sei mais ou 
menos descrever. As residente não fizeram servi-
ço. Nesse aspecto. De fazer curativo… (E3).

É plausível considerar que os dados acima 
apresentam significativa assimetria de opini-
ões diante de uma mesma ação. Tal diferença 
desencadeou reflexões que circundam o que 
os usuários consideram como práticas/ações 
em saúde ou não.

É interessante que, ao ser questionado 
sobre ações em saúde, um dos participantes 
reconhece apenas ações ligadas à doença. 
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Nesse âmbito, é provável que o conceito de 
atendimento corrobore a relação apontada 
por Degani (2008) de que as doenças são pas-
síveis de terapêutica, ou seja, ações aplicadas 
em corpos individuais, como ingestão de me-
dicamentos e troca de curativo.

Cabe aqui ressaltar ainda como são in-
trigantes as diferenciadas concepções do 
processo saúde-doença, considerando que 
alguns participantes ainda têm seus hori-
zontes fechados para essa questão, enquanto 
outros parecem ter visões mais ampliadas.

Críticas: o despertar de potências

No momento de categorizar os dados, 
notou-se que, em diferentes perguntas, 
foi encontrado algum grau de crítica por 
parte dos participantes. Tendo em vista 
que críticas são ferramentas indispensá-
veis para o crescimento e construção em 
saúde, julga-se importante trazê-las para 
discussão neste trabalho.

Vale destacar que os participantes, ao abor-
darem o atendimento oferecido pelas equipes 
multiprofissionais, chegaram a fazer compa-
rações com o atendimento recebido em outros 
serviços de saúde que não dispõem dessa 
oferta. É interessante notar que, ao mesmo 
tempo em que elogiam o atendimento pres-
tado pelas equipes multiprofissionais, justifi-
cam os demais serviços pela impossibilidade 
de ofertar esse tipo de atendimento, alegando 
a grande demanda como impeditivo:

Às vezes a pessoa quando você vai procurar elas 
são meio... Não sei se é porque estão ocupadas 
demais. São meio frias às vezes. [...] Aí as pesso-
as ficam muito ocupada, às vezes a pessoa quer 
te atender melhor mas não pode, né?! (E2). 

“[...] eu percebo isso mais no fundo no 
fundo não é nem pra perceber, porque lá tem 
que ser assim mesmo, porque é uma multi-
dão de gente não é verdade?” (E9).

Nesse ponto, surge uma inquietação ao 
se pensar se os sujeitos assumem a postura 

de compreensão ou de certo conformismo 
por não perceber melhorias. Na verdade, 
essas diferenças que circundam a apatia 
e a manutenção de certas cristalizações 
nas atuações profissionais cotidianas de-
veriam ser estudadas conforme sugere 
Degani (2008).

Nesse sentido, a fala abaixo desperta 
atenção, pois o entrevistado revela certo 
temor de que os integrantes da equipe mul-
tiprofissional, ainda em processo de forma-
ção pela residência, mudem sua postura ao 
serem inseridos no mercado de trabalho.

Tem meninas que é bem aproveitada porque elas 
têm uma, como é que se diz, uma, uma vontade 
de... mas vamos vê se vai continua assim né?! A 
diferença aqui é o seguinte, que elas tão na facul-
dade, elas amanhã, se elas terminam a residência, 
aí chega amanhã tem um concurso e elas passam 
no concurso aí vão fazer a mesma coisa que... (E3).

A forma como o profissional adere ao 
sistema é uma importante questão que 
demanda oportunas reflexões, bem como a 
preocupação referida na fala a seguir de que 
o residente possa ser influenciado negativa-
mente pelos exemplos vivenciados no serviço. 
“Ela é acima, ela é acima e os residente que 
estão ali com ela tomando experiência, orien-
tação, vai acabar seguindo a cabeça dela” (E3).

No corolário dessa questão, destaca-se 
que o participante, ao expressar que o mau 
atendimento além de gerar conflitos pode 
ser perpetuado, revela que sentiu mudança 
na equipe do serviço após a inserção das 
equipes multiprofissionais do Programa de 
Residência, atribuindo a estes profissionais 
o papel de multiplicadores.

Se você é mal atendido vai gerar briga, vai gerar 
discussão. Se você é bem atendido, um pouquinho 
de carinho da pessoa… [...] O corpo de enfermeiro 
aí, mudou por causa de vocês, eles não eram as-
sim não. Desde a primeira equipe que veio a gente 
sentiu a mudança deles. Desde a primeira equipe, 
foi mudando devagarinho. (E8).
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Nesse contexto, Albuquerque (2008) 
aponta que a articulação entre ensino e 
serviço pode ser propulsora para mudança 
de práticas profissionais. Então, acredita-se 
que os estudantes, ao utilizarem de suas 
vivências e conhecimentos adquiridos nas 
práticas em saúde, assumem uma postura 
que vai além da formação profissional e 
acabam por contagiar aqueles que traba-
lham no mesmo ambiente.

Para finalizar, houve interesse em 
indagar se os sujeitos julgavam interessan-
te que existisse uma equipe como as que 
os acompanharam em outros serviços de 
saúde, e neste ponto, a maioria referiu que 
sim. Nesse contexto, na fala abaixo é ex-
pressa a percepção da importância em ter 
as informações relacionadas à saúde devi-
damente explicadas e retoma um ponto in-
dicado anteriormente, sobre suposta falta 
de tempo dos funcionários dos serviços 
como fator dificultador para tal. 

Ah sim, muito, muito mesmo. Devia ter uma equi-
pe assim, eu acho. Porque assim, não é sempre 
que você chega aqui e você... ninguém... é difícil a 
pessoa vim te explicar as coisas, porque eles nem 
têm tempo de explicar nada. (E5).

Indubitavelmente, os serviços de saúde 
encontram diversas dificuldades no cotidia-
no de suas atividades, como déficit de recur-
sos humanos e grande demanda, porém tais 
fatores não justificam as questões apontadas 
pelos participantes nesta discussão.

Considerações finais

A partir da apresentação e discussão dos dados, 
acredita-se que o trabalho em questão atingiu 
os objetivos propostos e trouxe alguns pontos 
da visão daqueles que melhor podem revelar 
a abordagem multiprofissional em saúde: os 
usuários. Ademais, o material abre frentes de 
discussão referentes à atenção à saúde.

Aparentemente, a abordagem multiprofissio-
nal, com tendência interprofissional, vivenciada 
pelos sujeitos entrevistados nesta pesquisa 
envolveu fatores positivos, porém, conforme 
encontrado na literatura, ainda existem barrei-
ras para a efetivação dessa prática nos serviços 
de saúde e até na consagração de cursos para 
essa formação. Nesse âmbito, considera-se im-
portante que mais estudos sejam feitos com o 
intuito de sugestionar as implicações promovi-
das por tal forma de trabalho. s
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RESUMO A saúde é um direito constitucional no Brasil. Este ensaio debate a abertura do 
mercado da saúde, em seu subsistema privado, ao investimento estrangeiro (Foreign Direct 
Investment), sancionada pelo governo brasileiro (Lei 13.097/2015). Busca evidências na litera-
tura que demonstrem experiências semelhantes em outros países, assim como contextualiza 
o mercado da saúde nacional na conjuntura global de investimento em serviços. Tal lei, care-
cendo de mecanismos regulatórios e de discussões prévias nas instâncias de controle social, 
falhará na promoção de maior competitividade entre provedores e acarretará, como consequ-
ência de longo termo, a inviabilidade do subsistema público de saúde nacional.
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ABSTRACT Health is a constitutional right in Brazil. This essay debates the opening of the heal-
thcare market, in its private subsystem, to foreign investment (Foreign Direct Investment), sanc-
tioned by the Brazilian government (Law 13097/2015). It searches for evidence in the literature 
which demonstrate similar experiences in other countries, as well as contextualises the national 
healthcare market in the global services investment setting. This Law, lacking regulatory mecha-
nisms and previous discussions in social control instances, will fail in the promotion of greater 
competition among providers and will entail, as a long term consequence, the unviability of the 
national public health subsystem. 
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Introdução

Saúde é um direito constitucional no Brasil, 
um dever do Estado junto aos cidadãos. A 
afirmativa baseia-se na Constituição Federal 
e na Lei 8.080 (BRASIL, 1990), e é, no mínimo, con-
traditória, se colocada no contexto da globali-
zação do comércio mundial. Grosso modo, a 
Constituição destina ao Estado a responsabi-
lidade de oferecer algo que, de acordo com o 
entendimento neoliberal, pode ser adquirido 
no mercado por qualquer cidadão, desde que 
este possua as condições financeiras para 
tanto. Há, portanto, na Constituição do Brasil, 
a escolha ético-política, pelo paradigma de 
que a saúde é um direito e não um produto, 
sendo assim, inerente a todo cidadão brasi-
leiro. Estaria, então, o Brasil na contramão do 
comércio mundial?

A promoção do mercado livre e irrestrito 
vem sendo capitaneada pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC), da qual o 
Brasil é país signatário desde sua criação, 
assim como grande parte das nações do 
mundo, a partir de 1994/95. O estabeleci-
mento de uma agência supragovernamental 
para regular e promover o livre comércio, 
há cerca de 20 anos, foi o marco de um pro-
cesso iniciado décadas antes, imediatamente 
após o término da Segunda Guerra Mundial, 
quando os Estados Unidos (EUA) tornaram-
-se dominantes nas relações de mercado 
mundiais. Depois de promover a recupera-
ção comercial dos Estados Europeus afeta-
dos pelo conflito mundial, dos anos 1940, os 
EUA tornaram-se os bastiões do livre comér-
cio e da movimentação do capital, um lugar 
anteriormente ocupado pela Inglaterra co-
lonialista. Apesar da chamada globalização 
da economia estar inicialmente restrita à 
liberalização das commodities físicas (phy-
sical goods), o setor de serviços vem, desde 
a metade da década de 1990, aumentando 
sua participação nas relações econômicas 
internacionais, sendo considerado o setor da 
economia internacional de maior taxa pro-
porcional de crescimento (JARMAN, 2014).

No mercado mundial, o Brasil é apenas 
uma entre muitas bancas de uma feira de 
rua, em que produtos possuem uma etiqueta 
com preço e uma possível margem de lucro 
anexada. Esses são, tecnicamente, consi-
derados commodities, em outras palavras, 
produtos/serviços que se tornam algo pas-
sível de sofrer ação comercial de compra/
venda. Alguns desses ‘produtos’, no entanto, 
são parte do ethos coletivo civilizatório da 
população, preservando direitos horizontais 
básicos que independem de renda, cor, idade 
ou gênero dos que são, em última instância, 
os donos da banca. O mercado da saúde era, 
até o ano de 2015, um exemplo desse tipo 
de commodity no Brasil – um direito cons-
titucional preservado do assédio do capital 
externo (parcialmente, pois alguns seguros 
de saúde brasileiros já possuem papéis nego-
ciados internacionalmente). Apesar de fazer 
parte desse mercado mundial, na banca do 
Brasil, a saúde era um produto protegido e 
reservado aos brasileiros. Era ou ainda é?

Nesse mercado de rua virtual não há 
espaço para avaliações qualitativas, morais 
ou éticas – e a cortina de fumaça da ideo-
logização política colabora para manter a 
necessidade vazia da retidão e da precisão 
numérica do que é mais lucrativo, eficaz (e 
não necessariamente efetivo) e barato. Causa 
espécie o afastamento de necessárias discus-
sões éticas a respeito de assuntos relativos à 
coletividade da vida política, suas regras e 
entendimentos sobre o que pode ser explo-
rado com o objetivo de lucro e o que deve ser 
preservado por sua característica de interes-
se comum. Neste sentido, a possibilidade de 
escolher o consumo de produtos relativos 
à saúde fica condicionada à ocorrência ou 
não de agravos (doenças), parte natural do 
ciclo da vida. Portanto, não há escolha com 
relação a definições. Saúde é um interes-
se comum, e seu uso como catalisador de 
margens de lucro deve ser cautelosamente 
discutido com todos os interessados.   

Apesar disso, em 19 de janeiro de 2015, 
foi sancionada a Lei 13.097/2015 (BRASIL, 2015), 
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que altera a Lei 8.080 (BRASIL, 1990), em conjun-
to com outras decisões não relacionadas ao 
mercado da saúde e aos seus interesses. Em 
poucas palavras, tal lei abre o mercado bra-
sileiro à participação do capital estrangeiro 
sem restrições, chamando a atenção para o 
fato de uma decisão de tal magnitude ter sido 
tomada sem negociações nas instâncias de 
controle social, principalmente o Conselho 
Nacional de Saúde. De uma prateleira 
fechada da Banca Brasil a um tabuleiro posto 
no chão, ao alcance de todos os players do 
global market, o mercado brasileiro da saúde 
foi aberto e está, neste momento, oferecido 
de bandeja a quem puder pagar mais. 

Este ensaio baseia-se em evidências de 
outros países que passaram ou estão pas-
sando por experiência semelhante, no setor 
da saúde ou em outros serviços, avaliando, 
assim, as possíveis consequências que a 
citada modificação na Lei Orgânica da Saúde 
brasileira pode acarretar. Evita-se aqui a 
cortina ideológica, binária e reducionista da 
polarização entre certo e errado, buscando 
evidências em peer review journals indexa-
dos e relevantes para o tema, baseando a 
discussão nas evidências encontradas. Em 
um segundo momento, propõem-se alterna-
tivas cabíveis neste prelúdio, ainda a partir 
das evidências internacionais de nações 
que, assim como o Brasil, propõem-se a 
considerar a saúde e o cuidado em saúde 
como um direito fundamental e inalienável 
de seus cidadãos.  

 O mercado global e o 
Welfare State europeu

A abertura dos serviços de saúde ao livre 
comércio é parte de uma composição maior, 
na qual a saúde é apenas uma das commo-
dities a ser ‘liberalizada’, um movimento 
globalmente estabelecido a partir da funda-
ção da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), em 1995 (WALLACH; WOODALL, 2004). A 
imagem-objetivo da organização tem sido 

a liberalização de bens e serviços como 
commodities em um mercado com a menor 
participação possível de regulamentações/
restrições público-governamentais. Os tra-
tados de livre comércio da OMC podem 
ser considerados como o paralelo equiva-
lente à declaração de direitos humanos, 
contudo, desta vez, os beneficiados são o 
empresariado e os grandes proprietários do 
capital financeiro (PRICE; POLLOCK; SHAOUL, 1999). 
O levantamento de dados a respeito dessa 
relação é dificultado por discussões ideoló-
gicas que ofuscam/afastam a opinião pública 
das discussões. Esse fenômeno é observado 
em vários países em que a sociedade é pas-
teurizada em uma única imensa massa de 
consumidores acríticos – relação essa conti-
nuamente menos questionada e ultimamen-
te encarada pela ‘geração Y’ como a ‘ordem 
natural das coisas’. 

A diminuição (ou extinção) de barreiras 
ao comércio de bens e serviços é o hori-
zonte utópico liberal, horizonte objetivo 
de teorias sociais que centram a vivência 
humana no indivíduo e na sua, unicamente 
sua, liberdade de escolha – independente-
mente da (con)vivência na polis (VANBERG, 

2014). Em oposição às teorias que embasaram 
as escolhas políticas de vivência comum do 
pós-guerra, nas décadas de 1940 e 1950, as 
quais originaram o Welfare State europeu 
e seu embasamento teórico/prático de 
compartilhamento de riscos (risk sharing), 
aquelas estão baseadas em argumentos 
técnico-administrativos, como o New 
Public Management, Parcerias Privadas de 
Financiamento, teoria do Estado mínimo, 
entre outros (ALONSO; CLIFTON; DÍAZ-FUENTES, 2015). 

A este ensaio interessa a relativamente 
recente criação de mecanismos que pos-
sibilitam a obtenção de valores referentes 
ao gasto público em saúde por setores da 
iniciativa privada, um fenômeno global 
possibilitado pela participação de empresas 
transnacionais apoiadas em mecanismos de 
transferência de capital. Apesar das poucas 
evidências, chamam a atenção os casos dos 
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países europeus, nos quais o gasto público 
em saúde aproxima-se da totalidade do gasto 
total, variando entre 5 e 12% do PIB (Produto 
Interno Bruto ou Gross Domestic Product – 
GDP) desses países (REEVES ET AL., 2014).

Seguindo a história das nações, o pa-
radoxo financeiro é, além de pano de 
fundo, um intenso vento que controla as 
correntes dos acontecimentos. Devido à 
crise capitalista de produção enfrenta-
da a partir do final das décadas de 1970 
e 1980, os mercados americanos, o motor 
capitalista global, voltaram-se ao setor 
de empregos e serviços como possibili-
dade real de lucro. Em uma versão glo-
balizada e simplista da mais-valia da era 
industrial, agora a partir da exploração do 
gasto público em serviços de uso comum 
da população, o mercado global voltou-
-se ao setor de serviços. O chamado Gats 
(General Agreement on Trade in Services) 
cobre acordos de comércio de serviços em 
telecomunicações, transporte, distribui-
ção de produtos, serviços postais, seguros, 
meio ambiente, turismo, entretenimento e 
lazer. Além desses, os serviços (agora pro-
dutos) incluem: cuidado à saúde, serviço 
social, educação, habitação, entre outros. 
Boa parte desses serviços é administrada 
e paga com dinheiro público, como o caso 
do Welfare State europeu, ou parcialmente 
dividida entre os setores público e privado, 
caso de países tardiamente industrializa-
dos como o Brasil e alguns países asiáticos. 
O processo de escolha sobre quais serviços 
serão liberalizados e quais mercados serão 
protegidos é negociado em cada round 
da OMC, dando ênfase a quatro aspectos 
de cada nicho de mercado: oferta entre 
fronteiras, consumo externo, presença 
comercial de entes jurídicos e presença 
de pessoas físicas. No final da década de 
1990, anunciava-se o que estaria por vir a 
partir da virada do milênio com relação ao 
Welfare State europeu e seu ‘custo’: 

Governments in Europe and the US link the ex-
pansion of trade in public services to success, 
and, with the backing of powerful coalitions of 
transnational and multinational corporations, 
‘the race is on to capture the share of gross do-
mestic product governments currently spend 
on public services (PRICE; POLLOCK; SHAOUL, 1999, P. 

1890, GRIFO DO AUTOR).

Já anteriormente, a Coalition for Service 
Industries americana havia mencionado 
que a principal dificuldade dos empresários 
em explorar o setor saúde fora dos Estados 
Unidos era o controle estatal presente 
em outros países, tanto na Europa quanto 
em outros mercados menos promissores 
naquele momento (KOIVUSALO; TRITTER, 2014). No 
Brasil, a ascendente e disforme classe média 
culturalmente rejeita a oferta pública de 
serviços, considerados de menor qualidade, 
convencida de que mediante pagamento, 
exercendo sua livre escolha no mercado, re-
ceberá o melhor produto de acordo com sua 
necessidade – um alvo em potencial para o 
capital, externo ou interno, no tocante ao 
mercado da saúde.

A liberalização gradativa, 
porém constante, do capital 
público

Durante a década de 1990, os investimentos 
em saúde nos EUA, realizados em Wall Street, 
tiveram lucro recorde, de cerca de US$ 700 
milhões, em 1996, seguidos da perda recorde 
acumulada de US$ 768 milhões, em 1998. 
As perdas deram-se, principalmente, pela 
saturação do mercado e pelo aumento das 
restrições comerciais (regulamentação do 
setor), ocasionando diminuição de prêmios 
pagos e enfoque em nichos de mercado que 
ofereciam maiores margens de lucro (POLLOCK; 

PRICE, 2013). Além disso, a indústria recebeu o 
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auxílio do Banco Mundial e do governo ame-
ricano para incentivar a política de investi-
mentos externos, principalmente a aquisição 
de serviços públicos de saúde dentro ou fora 
do território americano. O alvo dessas ações 
é a busca do multibilionário financiamento 
público de fundos, os chamados tax pools, 
responsáveis pelos financiamentos nacionais 
dos sistemas de saúde e seguridade social. 
No caso da saúde, definir tecnicamente o 
significado das mudanças na forma de finan-
ciamento de serviços é, mesmo para especia-
listas, uma tarefa difícil. Há, porém, acordo 
ao afirmar que “tax pools are effectively 
privatised when public health care is redi-
rected through private-sector organisations” 
(PRICE; POLLOCK; SHAOUL 1999, P. 1890). A expansão do 
mercado global da saúde depende direta-
mente da abertura de mercados atualmente 
controlados pelo setor público, como no caso 
europeu, de partes da Ásia e parcialmente da 
América do Sul. 

Para vencer restrições e regulamentações, 
o movimento do capital para fora do sistema 
e do controle público é gradativo, nomeado 
tecnicamente e justificado por razões ad-
ministrativas de gestão e eficácia de gastos. 
No caso do National Health Service inglês 
(NHS), os principais pontos de mudança 
apontados foram:

1. As mudanças na alocação de recursos 
iniciadas na era Tatcher (outsorcing): por 
meio da terceirização parcial de serviços, 
como limpeza, e da abertura de pontos co-
merciais em hospitais públicos, como cafés 
e lanchonetes. É considerada como o marco 
de entrada da participação privada no NHS;

2. Imposição de Contabilidade Comercial às 
Primary Care Trusts e aos hospitais públicos: 
transformação de serviços para corporations. 
Os serviços de saúde precisam zerar (break 
even) seus livros-caixa com um retorno (profit) 
de pelo menos 6% ao seu ‘dono’, o governo. 
Prestação de contas no modo shareholders, 
promovendo a ideia de intercâmbio (interchan-
geability) entre serviços públicos e privados.

3. Contabilidade Comercial (Resource 
Accounting) como pré-requisito necessá-
rio para o estabelecimento de parcerias 
público-privadas.

4. Iniciativa de Financiamento Privado 
(Private Finance Initiative): demonstrada à 
opinião pública como acesso público a re-
cursos privados, na prática, é exatamente o 
oposto. As ‘iniciativas’ ou ‘parcerias’ possibi-
litam o repasse de recursos públicos a entes 
privados na condição de que estes realizem 
melhoramentos/construção de serviços de 
saúde, retirando o investimento público di-
retamente de serviços já existentes em prol 
de state of the art facilities (serviços ditos 
de última geração tecnológica). Esses novos 
serviços são cedidos ao NHS mediante con-
tratos de aluguel/empréstimo de longo prazo 
(da totalidade da instituição ou de parte dela 
por até 30 anos) junto ao ente privado que 
realizou a construção/reforma.

A chamada marketisation do sistema de 
saúde inglês é um tema controverso e ainda 
pouco entendido, já que o acesso ao sistema 
de saúde pela população foi moderadamente 
modificado, assim como a origem do gasto em 
saúde, que segue sendo predominantemente 
público. Além disso, a redução do número de 
profissionais e o aumento de casos acusando 
falhas no sistema de saúde vêm, gradativa-
mente, municiando policy makers encarrega-
dos de privatizar ainda mais o sistema – seja 
a partir da provisão de saúde por entes priva-
dos ou mesmo de pouco perceptíveis meca-
nismos administrativos (REYNOLDS; MCKEE, 2012).

A economia americana há muito tempo 
almeja os gastos públicos europeus, não 
apenas em saúde, mas no setor de seguridade 
social e em outros serviços. O estabelecimen-
to das negociações de um possível acordo 
entre Estados Unidos e União Europeia (UE), 
chamado Transatlantic Trade Investment 
Partnership (TTIP), preocupa pelo possí-
vel aumento da participação de empresas 
transnacionais americanas, não apenas no 
setor saúde, enfraquecendo governos, no 
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tocante ao controle de seus próprios merca-
dos, em favorecimento às diretivas da União 
de Estados Europeus ou, mesmo, de outros 
setores da economia. O descontentamen-
to da população com as atuais políticas de 
austeridade e diminuição de gastos públicos 
foi demonstrado parcialmente nas eleições 
europeias de 2014, tanto para o Parlamento 
da União Europeia quanto nas escolhas na-
cionais e locais. Estão presentes discussões 
de mecanismos de defesa a movimentos in-
dependentistas em alguns países membros, 
assim como no próprio Parlamento Europeu; 
além da eleição de um governo de esquerda 
na Grécia, um dos principais focos da crise 
econômica na UE.

Nomeando os bois – o 
Investimento Externo ou 
Foreign Direct Investment 
(FDI) e seus efeitos no 
mercado

Considerada a área mais sensível de negocia-
ções relativas ao Gats da OMC, há pouca li-
teratura que aborde o tema, especificamente 
com relação à saúde. Também, a produção de 
dados tende a ser polarizada entre argumen-
tos contra ou a favor do FDI nas mais variadas 
áreas de investimento e conhecimento. Ao 
abordar, de maneira sistemática, a literatura 
referente ao setor da saúde, empiricamente, 
emerge a percepção de uma produção mais 
intensa a partir da virada do milênio nos cha-
mados países em desenvolvimento (ou tardia-
mente desenvolvidos), como China, Índia e 
Nova Zelândia, assim como escassas percep-
ções externas sobre o mercado brasileiro de 
saúde – algo que deverá mudar com a nova 
perspectiva de abertura após a mudança da 
legislação nacional. Em outras palavras, ante-
riormente, nas raras vezes em que o mercado 
brasileiro foi mencionado, ele era considera-
do como de portas fechadas (closed doors) ao 
investimento estrangeiro (WORLD BANK, 2010).

Smith (2014), ao revisar sistematicamente 
a literatura sobre FDI no mercado da saúde, 
aponta três tendências: 

i. Quanto à comercialização de serviços, 
as restrições da população no acesso ao 
cuidado em saúde são mais relevantes para 
os sistemas afetados do que, necessariamen-
te, definir se o capital utilizado para finan-
ciamento é externo ou local; 

ii. Os sistemas de regulação de mercados 
nacionais determinarão o impacto que o FDI 
terá na saúde local, a garantia de medidas de 
proteção (aos cidadãos e ao mercado local) e 
a estabilidade dos compromissos assumidos 
pelo país nas rodadas do Gats; 

iii. As negociações entre entidades locais 
e externas dependerão do entendimento 
comum sobre o que está sendo negociado. 
Assim, a interpretação mútua de termos-chave 
nessa relação é de suma importância.

Grifou-se o segundo item por considerá-lo 
essencial no caso brasileiro. A maneira como 
o FDI irá impactar o sistema de saúde nacio-
nal nos seus subsistemas público e privado é 
determinada pelos mecanismos de regulação 
de mercado e de proteção social aos cida-
dãos. A ausência de negociação com o con-
trole social, com relação à aprovação do FDI 
no mercado de saúde brasileiro, dá o tom da 
melodia quanto à (não) regulação.  

O estudo de Alsan, Bloom e Canning (2006) 
considerou os efeitos do FDI não apenas no 
mercado da saúde, mas em outros serviços 
e produtos. Os autores demonstram uma 
relação oposta à que ocorre quando apenas 
o mercado da saúde é levado em conta, prin-
cipalmente em países em desenvolvimento 
(restrição de acesso, aumento de preços 
etc.). A pesquisa mostra que indicadores 
gerais, como a expectativa de vida da po-
pulação ao nascer, a pirâmide etária, entre 
outros, influenciam diretamente o interesse 
do capital externo em investir ou não em de-
terminado país. Ao analisarem 74 países de 
média e baixa renda, os autores apontam que 
o acréscimo de 1 ano na expectativa de vida 
geral da população chega a impulsionar o 
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investimento estrangeiro em 9%, em valores 
absolutos. O FDI busca não apenas possíveis 
margens de lucro provendo serviços, mas, 
também, mão de obra longeva e de baixo 
custo voltada para a produção.

Um prelúdio do caso 
brasileiro

O argumento comum na defesa do FDI na 
saúde, especificamente no caso brasileiro, é 
o de que tal abertura regulamentaria a Lei 
9656/1998 (BRASIL, 1998), promovendo maior 
competição entre provedores de saúde, acar-
retando, como consequência benéfica, maior 
oferta de serviços a preços mais baixos. Nessa 
assertiva há, porém, de acordo com a litera-
tura científica, uma demasiada simplificação 
da questão. Já se observou em outros países 
que a liberalização de serviços necessários à 
população, como correios, telecomunicações 
e energia, possui características básicas:

- Necessita efetiva regulamentação por 
parte do Estado, no sentido da manutenção/
aumento da qualidade e da proteção ao con-
sumidor nos serviços prestados, evitando a 
formação de monopólio;

- Apresenta alto nível de transparência e 
accountability, mediante a constante publi-
cação de dados e relatórios anuais;

- Se necessária, a regulamentação estatal 
interfere no sistema de precificação, evitan-
do sobrecarga (overtariff ).

O estabelecimento da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) previa uma 
maior transparência na relação com os 
planos privados de saúde no Brasil, em 1998. 
Apesar de alguns avanços, questões cruciais, 
como o levantamento e a disponibilidade de 
dados e o ressarcimento ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), frustraram grande parte 
dessas expectativas. Parcos dados são dis-
ponibilizados, e o controle social sobre a 
ANS é mínimo. O desafio brasileiro na saúde 
pública ultrapassa a esfera técnica e adentra 
a questão política (PAIM ET AL., 2012). A própria 

criação da ANS é motivo de discussão sobre 
os reais beneficiários e seu controle social.

O caso da possível anistia aos 2 bilhões 
de reais em dívidas dos planos de saúde, 
posteriormente vetada pela Presidenta da 
República, em 2014, ilustra a constante 
tensão entre os poderes executivo e legis-
lativo no tocante ao tema da participação 
privada na saúde – discussão constante nas 
várias instâncias do Congresso Nacional. 
A experiência da pouca regulamentação 
da ANS com relação aos planos privados 
de saúde demonstra a incapacidade do 
poder executivo e do poder legislativo de 
favorecer a transparência necessária para 
que uma real competição entre prestado-
res se estabeleça. A mínima presença de 
mecanismos de controle de qualidade de 
atendimento e a pequena quantidade de 
dados fornecidos sobre o sistema privado 
de saúde no Brasil são pouco alvissareiras 
para um sistema que se propõe a receber o 
capital estrangeiro, aumentando a compe-
tição de maneira desenfreada. O elo mais 
fraco dessa corrente é o cidadão que, ao 
necessitar de cuidados em saúde, se dispu-
ser a tentar comprá-los no mercado. 

O apoio do governo ao tema é paradoxal 
por vários aspectos. Por ser uma medida 
liberal, ela demonstra a intenção de dimi-
nuir o poder das entidades médicas sobre 
o mercado da saúde brasileiro, o que seria 
salutar, haja vista as disputas políticas impos-
tas pelo corporativismo médico com relação 
às ações governistas, como, por exemplo, o 
Programa Mais Médicos. O cenário nacional 
é único e não cabe em análises internacio-
nais, portanto, seria apenas um exercício de 
opinião listar as possíveis razões governis-
tas para aprovar a legislação de abertura do 
mercado brasileiro ao capital externo. O dis-
curso é quase que eufemístico ao mencionar 
uma ‘legislação’, pois se foi de um extremo 
ao outro sem a proposta de qualquer tipo 
de regulamentação. Passou-se da vedação 
completa para a abertura irrestrita, chaman-
do a atenção a ausência de regulamentação 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1127-1137, OUT-DEZ 2015

FILIPPON, J.1134

1 Esse é o principal 
argumento da Ação de 
Inconstitucionalidade 
movida contra a Lei 
13.097/2015, a qual 
encontra-se em trâmite 
durante a escrita 
deste ensaio.

da matéria. A principal argumentação é a 
redução da assimetria de mercado observada 
no setor privado de saúde. Pois, seguindo tal 
argumentação, com base na experiência de 
outros setores de serviços, principalmente 
os de telefonia e bancários internacionais, 
são sugeridos três estágios do efeito do FDI 
no mercado da saúde brasileiro:

1º Estágio – curto prazo (1 a 2 anos): pe-
quenas fusões em que os players menos ca-
pitalizados serão absorvidos por entidades 
mais capitalizadas, provavelmente, aporta-
das por investimento externo. Buscas não 
sistemáticas em bases eletrônicas permitem 
perceber o entusiasmo do setor jurídico 
brasileiro com relação ao aquecimento do 
mercado de fusões na área da saúde, previsto 
para os próximos 2 anos;

2º Estágio – médio prazo (3 a 5 anos): 
o número de competidores tende a dimi-
nuir consideravelmente, principalmente à 
ocasião das intensas quedas de preços, for-
çando fusões entre provedores maiores que 
os observados, unindo-se nos dois primeiros 
anos pós abertura;

3º Estágio – longo prazo (5 a 10 anos): o 
terceiro momento é reservado apenas para 
os maiores players, os que puderam arcar 
com as despesas de preços baixos por alguns 
anos (protegidos pelo investimento externo) 
e que agora poderão, gradativamente, re-
cuperar os prejuízos dos primeiros anos de 
fusões e adaptação ao mercado nacional por 
meio da regulação da oferta.

Possivelmente, o terceiro estágio seria 
acompanhado de um aumento considerável 
de preços e de uma maior segmentação do 
mercado – ainda maior do que a já observa-
da no subsistema privado nacional. Haveria 
oferta de produtos de cuidado em saúde 
para a clientela ‘certa’ (taylored products), 
segmentando o mercado de acordo com as 
classes sociais e faixas de preço em uma reali-
dade ainda mais aguda que a observada neste 
momento no País. 

Bahia, ainda em 2001, ao analisar a 
obscura regulamentação dos planos de saúde 

no Brasil, mencionou o possível interesse no 
capital estrangeiro naquele momento: 

A versão mais vulgar ou abreviada da inter-
venção do Estado na assistência médica su-
plementar para corrigir o mercado é defendida 
ou atacada por aqueles que julgam que seu 
propósito final é abrir caminho para as empre-
sas estrangeiras. ‘O preceito da abertura para 
a participação do capital internacional passa a 
ser encarado como um meio para revitalizar a 
operação de planos de saúde ou como estraté-
gia de desmonte do mercado nacional’. (BAHIA, 

2001, P. 337, GRIFO DO AUTOR).

A análise sintetiza o paradoxal posicio-
namento do governo no início de 2015 com 
relação aos seus objetivos quanto à abertura 
do mercado nacional, a já mencionada re-
solução da assimetria de mercado. Porém, a 
resolução a partir de tal abertura desregula-
mentada parece, em tom coloquial, liquidar a 
doença com a morte do doente. 

Um caso que chama a atenção internacio-
nal é o do sistema público de saúde japonês. 
A quarta maior economia do mundo, de 
acordo com dados da OMC, em 2014, possui 
uma das populações mais longevas do globo 
e protege, apesar da pressão internacional, o 
seu sistema público de saúde de investimen-
tos externos (PAPRZYCKI, 2006). Apesar das crí-
ticas de agentes financeiros internacionais, 
relacionadas à ‘baixa produtividade’, quando 
comparado ao setor hospitalar americano, o 
sistema assistencial é preservado (ainda que 
utilizando copagamentos para serviços espe-
cíficos) e apresenta excelentes indicadores 
de saúde. A retenção com relação ao inves-
timento externo igualmente retém preços, 
mantendo um dos mais altos níveis de equi-
dade do mundo (CAMPBELL ET AL., 2012).

As empresas estrangeiras estudam o 
mercado brasileiro há mais de uma década, 
porém, a legislação vedava a participação na 
prestação de serviços, dificultando a entrada do 
capital. As declarações na imprensa de empre-
sários favoráveis à nova legislação anunciam o 
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que está por vir com relação ao interesse das 
empresas transnacionais de saúde no Brasil. Já 
ocorre, neste início de 2015, a prospecção de 
mercado, e o interesse volta-se às regiões Sul e 
Sudeste, as mais ricas e saturadas de profissio-
nais e de oferta de serviços do País, derrubando 
o argumento de maior acesso à saúde no subse-
tor privado em todo o território nacional. 

A formação de blocos de prestadores de 
serviços, que ocorrerá no terceiro estágio 
sugerido por este ensaio (longo prazo, 5 a 10 
anos), proporcionará a estes o controle da 
oferta e, consequentemente, do preço dos 
serviços de saúde. Com pouca capacidade 
instalada, o serviço público depende dos 
prestadores privados para a manutenção 
do SUS nos setores secundários e terciários 
da oferta, ficando, nesse estágio, refém de 
preços não regulados, ditados, então, pela 
dominante oferta privada.

À guisa de conclusão: 
inviabilização do SUS como 
sistema universal

A maior consequência da abertura do 
mercado de saúde brasileiro para o capital 
estrangeiro é a inviabilização do SUS como 
política pública de saúde. A injeção irrestrita 

de recursos no setor privado ‘inviabiliza o 
Sistema Único de Saúde brasileiro’ ao refor-
çar a assimetria entre os subsistemas público 
e privado. O estabelecimento de uma maior 
concorrência local, a partir de recursos ex-
ternos, violenta o próprio direito constitu-
cional à saúde1, tendo como consequência 
o desmanche das áreas secundárias e terci-
árias do SUS, vistas como setores de maior 
possível margem de lucro e que sofrem cro-
nicamente de pouco investimento público. 
Seria essa uma manobra governista, na 
tentativa, de forma precária, de melhorar a 
situação dos setores secundários e terciá-
rios promovendo a competição entre eles? 
A qualidade dos serviços privados de saúde, 
já pouco fiscalizada neste momento, como 
seria controlada?

Infelizmente, a abertura do mercado 
ao capital externo na saúde é o estabeleci-
mento institucional de cuidados primários 
para os pobres e a exploração das doenças 
das classes média e alta, as quais propor-
cionarão o lucro buscado pelo investimento 
externo. Ou o investimento externo é feito 
sem interesse de retorno? Ingenuidade 
seria crer que o capital externo investido 
não será igualmente retornado, com juros, 
correção e lucro. E o será à custa do SUS, 
dos bolsos e, muito provavelmente, da saúde 
de boa parte dos brasileiros. s
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RESUMO Após 2001, a utilização de patógenos reforçou seu emprego como arma de guerra. 
Este estudo descritivo tem por objetivo discutir estratégias de contingenciamento em ataque 
por anthrax, auxiliando no reconhecimento precoce e estabelecimento de medidas de conten-
ção. Profissionais de saúde necessitam reconhecer a infecção, pois em atentados, o elemento-
-chave é médico e não militar. O anthrax por inalação é a forma de atentado mais provável com 
100% de mortalidade, caso não haja tratamento imediato. É altamente resistente; tem período 
de incubação de um a seis dias; seus sintomas iniciais são similares à influenza; só permite 
diagnóstico em NB3; a vacina é aquela recomendada para ocupações de risco, de disponibili-
dade restrita; e requer profilaxia antibiótica longa.

PALAVRAS-CHAVES Bacillus anthracis; Bioterrorismo; Exposição a agentes biológicos; 
Risco; Saúde pública.

ABSTRACT As from 2001, the use of biological agents reinforced the possibility of its consolida-
tion as warfare. This descriptive study aims to discuss the contingency strategies for anthrax 
attack, seeking early recognition and establishment of containment measures. Health professio-
nals need to recognize the infection since the key-element during an attack is medical rather than 
military one. Anthrax inhalation is the most likely form of attack with 100% mortality rate, if no 
immediate treatment is provided. The virus is highly resistant; has an incubation period of one 
to six days; its early symptoms are similar to influenza’s; diagnosis is only allowed in NB3; the 
vaccine is the one recommended for risk occupations, of restricted availability; and requires long 
antibiotic prophylaxis.

KEYWORDS Bacillus anthracis; Bioterrorism; Exposure to biological agents; Risk; Public health.
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Introdução

O uso de substâncias químicas e de agentes 
biológicos como estratégia militar de do-
minação não constitui um artifício bélico 
recente. Situações de conflito envolvendo o 
emprego desse tipo de agente verificaram-se 
desde a antiguidade, tendo, todavia, adqui-
rido maior visibilidade no decurso dos con-
flitos bélicos ocorridos no século XX. Os 
atentados terroristas de 11/09/2001, em Nova 
Iorque, seguidos da disseminação de esporos 
de Bacillus anthracis, vieram reforçar a pos-
sibilidade da consolidação do bioterrorismo 
como estratégia de correlação de forças no 
enfrentamento de interesses globais e inclu-
íram o vocábulo na linguagem cotidiana de 
diversos países, incluindo o Brasil. Tais aten-
tados motivaram a modificação da estrutura 
de defesa em diversos países e o aumento do 
aporte financeiro para o desenvolvimento e 
produção de novos medicamentos e vacinas. 

A definição de bioterrorismo pode au-
xiliar no entendimento desse fenômeno. 
Segundo o Centers for Disease Control and 
Prevention, bioterrorismo é a dissemina-
ção deliberada de agentes biológicos, como 
bactérias e vírus, utilizados com o propósito 
de causar doença ou morte em populações, 
animais ou plantas (CDC, 2015). Esses agentes 
são normalmente encontrados na natureza, 
mas também podem ser oriundos de modifi-
cações genéticas, por meio da tecnologia do 
DNA recombinante, alterando característi-
cas como: virulência, patogenicidade, resis-
tência a drogas e forma de transmissão.

Alguns autores, como Radosavljević e 
Jakovljević (2007) e Morse (2003) ressaltam 
que o elemento principal presente nos atos 
de bioterrorismo é a surpresa. Sua desco-
berta pode levar horas ou dias e utiliza-se da 
dimensão psicológica como uma ferramenta 
importante para causar medo, pânico, an-
siedade e insegurança na população, deses-
tabilizando-a e gerando desconfiança nas 
autoridades governamentais, doenças, morte 
e prejuízos econômicos. 

Diversos agentes biológicos foram es-
tudados com o objetivo de verificar seu 
potencial de uso como agentes no âmbito 
de guerra biológica, porém poucos eviden-
ciaram características satisfatórias para 
tal fim. E mesmo esses, para poderem ser 
usados como armas, necessitam ser sub-
metidos a processos complexos que garan-
tam a satisfação de requisitos múltiplos, 
nomeadamente a sua estabilidade à degra-
dação pela manipulação e armazenamento 
durante os processos de transferência de 
energia implícitos na maioria dos cenários 
de disseminação, e, ainda, que o agente, 
uma vez liberado, se mantenha em doses in-
fectantes numa área previsível. Estas condi-
ções demonstram a substancial dificuldade 
e até mesmo a inviabilidade da utilização 
desse tipo de armamento. 

Ainda que os ataques bioterroristas sejam 
improváveis e possuam, até hoje, taxas de 
morbimortalidade baixas, o potencial de 
uma arma biológica permanece elevado. Nas 
últimas décadas, o avanço biotecnológico vem 
permitindo o progresso da genética com o 
desvendamento do genoma, motivando a dis-
cussão de seu uso para o campo político estra-
tégico, no âmbito de potencial nova geração 
de armas biológicas (SUK ET AL., 2011). A síntese 
química dos poliovírus (CELLO; PAUL; WIMMER, 2002) 
e do bacteriófago φX174 (SMITH ET AL., 2003) são 
técnicas que devem ser vistas com cuidado 
pela possibilidade de seu uso dual.

Em face do exposto, afigura-se óbvio que 
tanto os sistemas nacionais de saúde pública 
como os profissionais de saúde devem estar 
preparados para lidar com os mais diversos 
tipos de agentes biológicos, incluindo os 
exóticos a seus países. 

Os esporos do anthrax têm sido conside-
rados uma das melhores opções em termos 
de arma para a guerra biológica já que podem 
ser produzidos facilmente, disseminados por 
aerossóis, produzirem altas taxas de morta-
lidade e serem armazenados a seco, perma-
necendo de forma viável durante décadas 
(CLIFFORD; FAUCI, 2011; CDC, 2010). 
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O CDC divide os agentes biológicos em 
três categorias (A, B e C), conforme crité-
rios que determinam sua potencialidade 
para serem utilizados como arma biológica. 
Dentre esses critérios estão a virulência, 
patogenicidade, dose infectante, modo de 
transmissão, morbidade, letalidade, período 
de incubação, estabilidade e potencial em 
se tornar endêmico (CDC, 2010). Por tal classi-
ficação, o B. anthracis pertence à categoria 
A, onde estão os agentes com alto risco, por 
afetar negativamente a saúde pública, com 
altas taxas de letalidade, serem facilmente 
disseminados, necessitarem de ações es-
peciais de prontidão dos serviços de saúde 
e alto risco à segurança nacional (CDC, 2010). 
Uma comparação entre o número de mortos 
ocasionados por uma bomba atômica de 12.5 
Kt e pela liberação intencional de esporos de 
anthrax demonstra a potencialidade desse 
agente como arma. A bomba pode ocasionar 
cerca de 80.000 mortes, enquanto 100 g. de 
esporos de anthrax podem acarretar de um a 
três milhões de mortes (ARORA ET AL., 2010). 

Situações envolvendo cadáveres conta-
minados causam compreensível temor na 
população, requerendo o desenvolvimen-
to de esforços que garantam adequada e 
segura concretização das diversas e ne-
cessárias fases de coleta, transporte, arma-
zenamento e disposição final dos corpos. 
Essas tarefas são habitualmente executa-
das por militares, profissionais de atendi-
mento emergencial e de sobrevivência, mas 
também podem ser feitas por outros inter-
venientes, nomeadamente voluntários, de-
tentores de escassa ou nenhuma formação 
ou experiência, sobretudo no que se refere 
à manipulação de corpos nesses contextos 
de risco em particular.  

O Brasil é um país emergente, inserido 
no processo de globalização, considerado 
um dos dez pontos turísticos mais visitados 
do mundo e nos últimos anos tem sediado 
eventos internacionais, recebendo um 
grande quantitativo de pessoas de todas as 
partes do mundo, atraindo representações 

diplomáticas e empresariais internacionais. 
Apesar de nunca ter sofrido um atentado 
bioterrorista, pode se tornar alvo.

A epidemiologia é uma disciplina 
básica da saúde pública voltada para a “[...] 
compreensão do processo saúde-doença no 
âmbito de populações [...]” e está “[...] funda-
mentada no raciocínio causal e no desenvol-
vimento de estratégias para as ações voltadas 
para a proteção e promoção da saúde da co-
munidade.” (WALDMAN; ROSA, 1998, P. 1). 

Porém, há pouco debate acerca de epi-
demias causadas acidentalmente ou pela 
liberação deliberada de agentes biológicos. 
Assim, uma inquietude a respeito do 
preparo dos profissionais de saúde e do 
sistema de saúde pública brasileiro para um 
evento de bioterrorismo por anthrax dire-
cionou este estudo. 

Nesse sentido, este artigo tem como ob-
jetivo discutir as estratégias de contingen-
ciamento frente aos riscos provenientes 
de um ataque de bioterrorismo utilizando 
B. anthracis com o propósito de auxiliar os 
profissionais de saúde no reconhecimento 
precoce do ato de bioterrorismo e no esta-
belecimento de medidas adequadas de con-
tenção e de proteção. Para tanto, fez-se um 
estudo de revisão bibliográfica, conduzido 
de acordo com os preceitos metodológicos 
de um estudo descritivo, cujo objetivo é a 
leitura, seleção e registro de tópicos de in-
teresse para a pesquisa.

Bacillus anthracis

Anthrax é uma doença causada pelo Bacillus 
anthracis, gram positivos, aeróbicos e espo-
rogênicos. Os esporos medem de 1 a 1,5 µm 
de largura por 3 a 10 µm de comprimento e 
são resistentes à desidratação, calor, radiação 
ultravioleta, bem como a alguns desinfetan-
tes utilizados nos serviços de saúde (CLIFFORD; 

FAUCI, 2011; DUTTA; SUJATHA; SAHOO, 2010; CDC, 2010). 
Apresentam-se, no quadro 1, as principais 
características desse agente.
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A doença desenvolve-se de forma 
natural nos animais selvagens ou em 
herbívoros domésticos, bem como nos 
homens, após contato com animais infec-
tados, produtos animais contaminados ou 
contato direto com o agente. A pele dos 
animais e o couro podem também conter 
esporos durante anos. Os seres humanos 
e os animais carnívoros são hospedeiros 
acidentais. É uma zoonose cosmopolita, 
endêmica em áreas agrícolas entre herbí-
voros (MARTIN; FRIEDLANDER, 2010).  

Os esporos de B. anthracis podem per-
manecer viáveis no solo por muitos anos, 
e alguns fatores, tais como tempestades ou 
primavera chuvosa com verão seco, inun-
dações e terremotos; além da ação humana 
manipulando a terra no preparo do solo 
para ser utilizado como pasto; ou para a 
construção de obras civis, como rodovias, 
hidroelétricas, açudes ou fundações de 

edificações podem reativar o foco de antraz 
no solo e têm sido associados ao apareci-
mento de epizootias (MARTIN; FRIEDLANDER, 2010).

B. anthracis tem três principais fatores 
de virulência: uma cápsula antifagocítica e 
duas exotoxinas, denominadas toxina letal e 
toxina do edema. Estas toxinas são respon-
sáveis pelas principais manifestações clíni-
cas: hemorragia, edema, necrose e morte (LIU; 

MOAYERI; LEPPLA, 2014; CDC, 2010).
Identificam-se três quadros clínicos de 

anthrax (SWEENEY ET AL., 2011; DUTTA; SUJATHA; SAHOO, 

2011; BOSSI ET AL., 2004):
Cutâneo: representa 95% dos casos 

naturais. É resultante da introdução do 
esporo através de uma lesão na pele. O sur-
gimento de coceira na área afetada ocorre 
em algumas horas. Após um período de 
incubação de um a cinco dias, surgem as 
pápulas, indolores, progredindo para ve-
sículas de um a três cm e posteriormente 

Quadro 1. Resumo das principais características do Bacillus anthracis

Antecedente 
histórico de 
uso dual

Reservatório Resistência no 
meio ambiente

Possível 
disseminação 
em 
bioterrorismo

Dose
Infectante 
na forma 
inalatória

Suspeita Quadro clínico Período de 
incubação

Diagnóstico

Acidente 
em 1979 na 
URSS com 66 
mortos

Solo Décadas Aerossol de 
esporos

8.000 a 
50.000 
esporos

N.0 elevado 
de casos vias 
respiratórias

Inalatório (é 
esperado em 
BT), cutâneo 
(natural), 
gastrointestinal 
(alimentar) 
e meningite 
(complicação)

Inalatório: 2-23 
dias
Cutâneo: 1-5 dias
Gastrointestinal: 
1-7 dias

Clínico + 
cultivo ou 
PCR

Mortalidade 
sem 
tratamento

Mortalidade 
com 
tratamento 
adequado

Tratamento 
(1a opção)

Tratamento 
(2a opção)

Transmissão 
pessoa a 
pessoa

Profilaxia com 
suspeita de 
exposição

Vacinação Importância Observação

20 a 90% 
conforme 
quadro clínico

1 a 50% 
conforme 
quadro 
clínico

Ciprofloxacina 
400mg IV/12h

Doxiciclina 
100mg IV/12h

Somente 
a forma 
cutânea 
por contato 
direto

Ciproflo-
xacina (500 
mg/12h) ou 
Doxiciclina 
(100 mg/12h)  
14 dias via oral

Disponível, mas 
possui baixa 
duração de 
imunização.
Nova vacina 
com Ag 
recombinan-te 
sendo testada

Rápida evolução 
com alta 
mortalidade

Difícil iniciar 
tratamento a 
tempo

Fonte: CLIFFORD; DUTTA; SUJATHA; SAHOO, 2011; CDC, 2010; BOSSI et al., 2004; CDC, 2001.
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para úlceras. O pus só estará presente se 
houver contaminação secundária por bac-
térias piogênicas, como o Staphylococcus 
aureus. Após dois a seis dias, surge uma 
típica crosta negra com edema ao redor. 
Essa crosta cai após uma a três semanas, 
com uma taxa de cura de cerca de 80%. Em 
20% dos casos, pode haver febre, dor de 
cabeça e linfadenopatia, constituindo-se 
sinal de infecção sistêmica. A taxa de mor-
talidade na ausência de tratamento é de 
cerca de 20%, sendo, todavia, inferior a 1% 
com tratamento (DOGANAY; METAN; ALP, 2010). 

Gastrointestinal: esta forma é rara, 
acomete menos de 1% de todos os casos. 
Ocorre após ingestão do esporo decorrente 
do consumo de carne mal cozida ou crua de 
um animal infectado. Possui um período de 
incubação de um a sete dias. A escara ca-
racterística ocorre mais frequentemente na 
parede do íleo terminal ou no ceco, embora 
a orofaringe, o estômago, o duodeno e o íleo 
superior possam ser afetados. O diagnósti-
co precoce é difícil, devido à sintomatolo-
gia inespecífica. A taxa de mortalidade é de 
aproximadamente 50% (KLEMPNER ET AL., 2010). 
Há duas formas clínicas do anthrax gas-
trointestinal: intestinal e oro-esofágico. No 
anthrax intestinal, os esporos causam lesões 
ulcerativas em qualquer lugar, do jejuno ao 
ceco. Os pacientes frequentemente apre-
sentam sintomas gastrointestinais inespecí-
ficos, tais como náuseas, vômitos, anorexia, 
dor abdominal intensa e diarreia. Evolui em 
dois a cinco dias após o início dos sintomas 
para febre, ascite, hematêmese, aumento da 
circunferência abdominal, diarreia sangui-
nolenta aguda, choque, septicemia e morte. 
Os sintomas resultam de necrose grave e 
generalizada da escara inicial, juntamen-
te com edema extremo de intestinos e do 
mesentério. Esse tipo de anthrax é muito 
difícil de ser diagnosticado. A taxa de mor-
talidade é de 20 a 60% (BEATTY ET AL., 2003). 
As manifestações clínicas do anthrax oro-
-esofágico incluem dor de garganta intensa, 
disfagia, febre, linfadenopatia cervical e 

edema. Úlceras podem estar presentes na 
boca e na garganta. Possui um período de 
incubação de 42 horas. A taxa de mortali-
dade varia entre 25 e 60%. Com diagnóstico 
precoce, os pacientes podem ser curados, 
mas, como a sintomatologia é inespecífica, 
há dificuldade no diagnóstico, levando à 
alta taxa de mortalidade (SIRISANTHANA; BROWN, 

2002).
Pulmonar: resulta da inalação de esporos. 

Esses casos ocorreram em espaços fechados 
de fábricas de processamento de couros e lã 
contaminados. O maior surto de anthrax 
pulmonar ocorreu a partir da liberação aci-
dental, em 1979, em uma instalação militar 
da cidade de Sverdlovsk, antiga União 
Soviética, por falha no sistema de ventila-
ção. Atualmente, muito se discute sobre 
a possibilidade da liberação por meio da 
dispersão aérea de esporos como resultado 
de um atentado terrorista. Os endosporos 
podem permanecer inativos por semanas, 
situando-se o período de incubação entre 
dois e 43 dias. Fatores ligados ao hospe-
deiro, dose infectante e quimioprofilaxia 
podem afetar a duração do período de in-
cubação. A evolução da doença é lenta. Os 
primeiros sintomas ocorrem geralmente 
de dois a cinco dias após a exposição e são 
semelhantes aos da gripe, incluindo febre, 
mal estar, tosse, dispneia, dor de cabeça, 
anorexia, vômito, calafrios, fraqueza mus-
cular, dor abdominal e torácica. Os sinto-
mas podem progredir para uma fase aguda 
grave caracterizada por desenvolvimento 
súbito de febre, dispneia, diaforese, ester-
tores úmidos, derrame pleural, taquicardia, 
choque e morte. Metade dos casos apresen-
ta meningite, muitas vezes com hemorragia 
subaracnóidea. A meningite causada pelo 
anthrax é clinicamente indistinguível da 
meningite causada por outros agentes etio-
lógicos. É a forma mais grave, mas também 
a mais rara, sendo letal em 90 a 100% dos 
casos se não for tratada rapidamente. Nos 
casos tratados, a taxa de mortalidade é de 
aproximadamente 75% (HOLTY ET AL., 2006). 
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Não existem relatos de transmissão de 
pessoa a pessoa, sendo o risco maior de 
contrair a doença por meio da inalação dos 
esporos de B. anthracis aerolizados.

Suspeita de um ataque 
bioterrorista

Ao contrário de um ataque terrorista com 
agentes químicos, que normalmente levam a 
síndromes de doenças violentas em minutos 
no local da exposição, o surgimento de sinto-
mas das doenças resultantes dos agentes bio-
lógicos, incluindo B. anthracis, tem períodos 
de incubação de dias (BOSSI ET AL., 2004). 

Um ataque com anthrax deve ser consi-
derado quando há a existência simultânea de 
muitos pacientes com sintomas de doença 
pulmonar grave, corrimento nasal, presença 
de bacilos gram positivos em esfregaços de 
sangue, bem como mediastino alargado em 
pacientes previamente saudáveis. O B. anthra-
cis nesse tipo de dispersão pode demonstrar 
resistência antimicrobiana ou maior capacida-
de de dispersão. Destaca-se a importância do 
estudo da aerosolização primária (resultante 
da liberação inicial) e da aerosolização secun-
dária (resultante da suspensão de partículas 
depositadas no solo a partir da aerosolização 
primária). É difícil medir a magnitude do risco 
para a ocorrência do anthrax por inalação de 
aerosolização secundária de esporos (CDC, 2010).

Para a identificação dos casos prováveis de 
liberação intencional, utiliza-se a definição 
de caso em: possível, provável, confirmado ou 
deliberado. O caso possível não se aplica ao 
anthrax. O caso provável é aquele em que há 
sinais clínicos sem isolamento do B. anthracis 
ou outra prova de confirmação diagnóstica, 
mas com algum teste laboratorial positivo e 
clínica compatível com antecedente epide-
miológico de exposição ambiental confirma-
da, sem necessidade de exames laboratoriais. 
O caso confirmado é aquele onde há sintomas 
clínicos compatíveis e com confirmação diag-
nóstica laboratorial (CDC, 2001). 

O diagnóstico laboratorial mais utilizado é 
a identificação do Bacillus anthracis no sangue 
(hemocultura), líquido pleural, líquor ou 
tecidos das lesões através de esfregaços, histo-
logia em tecidos, exames imuno-histoquímicos, 
Elisa e imunofluorescência. O PCR em tempo 
real ainda não é amplamente difundido 
(SWEENEY ET AL., 2011). 

Os casos deliberados estão relacionados 
com mais de um caso confirmado de anthrax 
inalado ou mais de um caso de anthrax 
cutâneo sem antecedente epidemiológico 
natural ou, ainda, com mais de dois casos 
suspeitos de anthrax ligados entre si pelo 
período temporal ou espacialmente, princi-
palmente se os pacientes se encontravam na 
mesma direção do vento (CDC, 2015).

Existem alguns parâmetros para diferen-
ciar os surtos naturais de doenças infecciosas 
daquelas suspeitas de serem resultantes de 
um ataque bioterrorista. Esses parâmetros 
incluem desde os padrões temporais de início 
da doença, número de casos, período de in-
cubação, sintomas, resistência antimicrobia-
na, morbidade, mortalidade, localização e 
distribuição geográfica do surto, distribuição 
sazonal, potencial zoonótico, infectividade 
residual, persistência no meio ambiente e 
patogenicidade até a identificação de ati-
vidades terroristas consistentes (CDC, 2015). 
A evidência mais importante de um ataque 
bioterrorista é o aparecimento de grupos de 
doentes de forma simultânea (em intervalos 
de horas ou poucos dias) com quadro clínico 
similar, sintomas graves (especialmente entre 
jovens com bom estado de saúde), resistência 
atípica a antibióticos, fracasso ao tratamento 
habitual, evolução da doença de forma atípica 
ou mais grave, distribuição sazonal ou geo-
gráfica anômala da doença, casos agrupados 
simultâneos em áreas não contíguas, casos em 
um mesmo ambiente (sistemas de ventilação 
comuns) e reivindicação por grupo terrorista 
(BUITRAGO ET AL., 2007).

Medidas de biossegurança 
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O reconhecimento daquilo que constitui um 
risco depende do contexto em que se insere e 
envolve diferentes conhecimentos e processos. 
Cada risco tem suas características, apresen-
tando maior ou menor grau de intensidade 
ou gravidade a partir de conjunturas mais ou 
menos favoráveis à sua ocorrência. É a análise 
da dimensão e da potencialidade do risco que 
irá determinar a estratégia da ação preventiva. 
A avaliação de risco é a ferramenta que possi-
bilita essa análise e, a partir dela, a definição 
dos procedimentos de biossegurança que irão 
orientar as ações de promoção e proteção da 
saúde pública e do meio ambiente, uma vez que 
pode haver esporos no solo, alimentos e água. 

Deve-se considerar a necessidade de ele-
mentos de proteção e de contenção, ligados 
fundamentalmente a três aspectos. O primei-
ro aspecto está relacionado ao projeto arqui-
tetônico e de engenharia onde os pacientes 
serão atendidos e as amostras serão proces-
sadas. O segundo se refere aos equipamentos 
de proteção, que podem ser individuais (EPI) 
ou coletivos (EPC), e o terceiro, relativo aos 
procedimentos e técnicas, onde devem ser 
adotadas condutas rigorosas de segurança. 

Como não existem dados que indiquem a 
ocorrência de transmissão pessoa a pessoa, 
mesmo no caso de pacientes com anthrax 
pulmonar, os doentes necessitam ser in-
ternados em quarto de hospital padrão. 
Recomenda-se que sejam seguidas as 
medidas de precaução padrão para o manu-
seio de materiais biológicos, como sangue 
e fluidos corporais (DUTTA; SUJATHA; SAHOO, 

2011; SWARTZ, 2001). Procedimentos de higiene, 
como a lavagem das mãos, cuidados na ma-
nipulação de materiais perfurocortantes e 
utilização de equipamentos de proteção são 
capazes de reduzir o risco ocupacional. 

É importante destacar que a proteção respi-
ratória é definida com base no risco de trans-
missão do patógeno. O aparelho de respiração 
autônomo Self Contained Breathing Apparatus 
(SCBA) deve ser utilizado pelos profissionais 
de primeira resposta para entrar nas áreas 
denominadas ‘áreas vermelhas’, onde haja 

dispersão de patógenos decorrentes de um 
ataque de bioterrorismo. Esses equipamentos 
são suficientes para fornecer a proteção respi-
ratória adequada contra a dispersão de anthrax 
e representam o nível mais elevado de prote-
ção. Porém, ressalta-se que os profissionais 
devem estar familiarizados com os requisitos 
físicos e as limitações impostas pelo próprio 
equipamento de segurança. A vestimenta pro-
tetora precisa ser impermeável e resistente aos 
produtos químicos, embora provoque a dimi-
nuição do arrefecimento corporal e contribua 
para a desidratação e stress por calor. As peças 
faciais de proteção podem gerar claustrofobia 
e os respiradores, por provocar resistência 
no fluxo de ar, possibilitam o agravamento de 
doenças respiratórias e do coração. Os SCBA, 
em conjunto com vestimentas de proteção do 
nível A, são os EPI recomendados para o aten-
dimento em áreas onde não se conhece o tipo 
de patógeno de transmissão aérea envolvido no 
evento, o método de disseminação, a duração 
da dispersão e a concentração do patógeno no 
ar no momento do atendimento.

O diagnóstico da amostra deve ser feito 
em laboratórios de Nível de Biossegurança 3 
(NB3), que são locais adequados aos trabalhos 
com agentes biológicos classificados como 
sendo da classe de risco 3, ou seja, aqueles 
que possuem risco potencial de transmissão 
pela via respiratória e que podem causar in-
fecções sérias e possivelmente fatais. Nesse 
NB as barreiras relacionadas aos procedi-
mentos e aos equipamentos de segurança 
são mais rígidas, a fim de proteger os traba-
lhadores, a comunidade e o ambiente contra 
a exposição aos aerossóis infecciosos. A 
manipulação das amostras deve ser feita em 
cabines de segurança biológica da Classe II 
e os aspectos relacionados á infraestrutura 
laboratorial incluem o acesso controlado 
e sistemas de ventilação que minimizam a 
exposição aos aerossóis infecciosos, como, 
por exemplo, o fluxo unidirecional com dife-
rencial de pressão e, o ar de exaustão filtrado 
através de filtro High Efficiency Particulate 
Air (HEPA) antes de ser lançado ao meio 
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ambiente. O Bacillus anthracis é classificado 
nesse grupo de patógenos.  

Nesse caso, recomenda-se o uso de 
macacão confeccionado em não-tecido, com 
tripla camada (SMS) ou polietileno, modelo 
de alto nível de proteção, luvas, máscaras 
descartáveis com filtração (N95 ou PFF2) ou 
capuz acoplado a um conjunto purificador 
de ar motorizado, sapatos fechados e revesti-
mentos protetores de pé. Quando a máscara 
for utilizada, os óculos de segurança ou pro-
tetores faciais completos deverão ser em-
pregados para proteção das mucosas e olhos 
contra impactos de partículas volantes, res-
pingos de produtos químicos e espirros de 
sangue e fluidos corpóreos. 

As medidas de precaução de contato são 
requeridas quando os pacientes apresen-
tarem rompimento das vesículas cutâneas. 
Recomenda-se que as lesões cutâneas cau-
sadas pelo anthrax sejam cobertas durante 
as primeiras 24 a 48 horas após o início do 
tratamento. Os curativos contendo a drena-
gem das lesões, assim como quaisquer resí-
duos gerados no atendimento do paciente 
são considerados resíduos perigosos, ne-
cessitando ser autoclavados ou incinerados 
(GREENBERG ET AL., 2010).

A desinfecção dos materiais termos-
sensíveis e das superfícies dos veículos de 
transporte dos corpos pode ser feita em-
pregando-se formaldeído a 10% (aproxima-
damente 3% de formalina), glutaraldeído 
a 4% (pH 8.0-8.5), peróxido de hidrogênio 
a 3%, ácido peracético a 1% ou hipoclo-
rito de sódio a 5%. O operador deve usar 
roupas de proteção, luvas e protetor facial. 
Os materiais contaminados que resistam a 
altas temperaturas, assim como os resíduos, 
devem ser autoclavados à temperatura de 
122°C durante 30 minutos ou incinerados 
(GREENBERG ET AL., 2010; WHO, 2008). 

As áreas laboratoriais assim como os 
quartos e as áreas de isolamento de pa-
cientes devem ser descontaminados 
utilizando-se solução esporicida durante 24 

horas e, após este procedimento, os ambien-
tes necessitam ser bem ventilados.

Nos casos fatais, as necropsias devem ser 
desencorajadas. A cremação é preferível ao 
sepultamento. O corpo deve ser colocado 
num saco impermeável para o transporte 
e não pode ser retirado desse envoltório. 
Ressalta-se que os sacos próprios (morgues) 
para cadáveres podem dificultar o resfria-
mento, assim como aumentam a velocidade 
de decomposição em regiões quentes. 

No caso de sepultamento, o corpo en-
sacado deve ser colocado num caixão her-
meticamente fechado e enterrado sem 
reabertura. O embalsamamento se associa a 
riscos especiais ao embalsamador e, portan-
to, deve ser evitado. 

O melhor método de eliminação das car-
caças de animais infectados com Bacillus an-
thracis é a incineração, porque esses bacilos 
necessitam de O2 para esporular. O exame 
post-mortem de animais não deve ser per-
mitido, já que as formas vegetativas contidas 
no corpo morrem dentro de poucos dias com 
o processo de putrefação, mas a abertura 
da carcaça promove a esporulação. Como 
pode haver a eliminação de exsudato sero-
-sanguíneo pelo nariz, boca e ânus, alguns 
bacilos podem ser expelidos e esporular. 
Não há como prever o período de tempo para 
que não haja mais agentes viáveis dentro da 
carcaça, uma vez que tal condição depen-
derá muito das condições climáticas locais, 
particularmente da temperatura ambiental. 
Dessa forma, o enterro das carcaças conta-
minadas não constitui um procedimento 
seguro, uma vez que os esporos poderão ser 
encontrados no solo muitos anos depois, 
existindo, ainda, a possibilidade de a super-
fície do terreno ser removida por atividades 
agrícolas, drenagem ou escavação, levando a 
uma possível contaminação.

A administração de vacinas só é reco-
mendada para os profissionais em ocupa-
ções de risco, sendo sua disponibilidade 
muito restrita. A vacinação está indicada 
para as forças armadas como parte de uma 
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preparação para o bioterrorismo. A vacina 
atualmente utilizada é a vacina americana 
chamada Anthrax Vaccine Adsorbed (AVA) 
ou MDPH-AVA e seus suprimentos são li-
mitados. É utilizada em doses de 0,5 ml, 
subcutânea, no esquema de zero, duas, e 
quatro semanas e aos 6, 12 e 18 meses, se-
guidos por reforços anuais (CDC, 2010).

Um período longo de profilaxia antibi-
ótica é recomendado por causa do tempo 
de latência prolongado, que ocorre antes 
da germinação dos esporos adquiridos por 
meio da exposição inalatória do B. anthra-
cis, num cenário de liberação deliberada. 
Pessoas que apresentem febre ou sinais de 
doença sistêmica devem ser tratadas preven-
tivamente até que a suspeita de infecção por 
anthrax seja descartada. Por muitas décadas, 
a penicilina tem sido a droga de escolha para 
infecções por anthrax. Já existem relatos 
de resistência à penicilina em infecções na-
turais (LALITHA; THOMAS, 1997), casos em que as 
drogas são usadas são: doxiciclina e ciproflo-
xacina (SWARTZ, 2001).

Conclusão

Atualmente, são cada vez mais frequentes os 
relatos a respeito do interesse no acesso aos 
agentes biológicos como possíveis armas. 
Esse interesse não é monopólio de qualquer 
país, uma vez que são armas úteis por sua 
versatilidade em infligir mortes ou tentar 
atos de impacto social, com desequilíbrio 
psicológico e emocional de uma população, 
disseminação do medo, pânico, ansiedade 
e insegurança, provocando a perda de con-
fiança nas autoridades governamentais e 
prejuízos econômicos. 

O Brasil, historicamente, não é alvo para 
um ataque terrorista, porém existem con-
dicionantes circunstanciais que podem 
fazê-lo um alvo compensatório. O Brasil, 
devido ao fato de ser um país protagonis-
ta em um cenário geopolítico internacio-
nal, que sedia grandes eventos esportivos 

internacionais com reunião de pessoas de 
várias nacionalidades e religiões, estará 
mais suscetível a um atentado desse tipo. 
Para tanto, necessita considerar o bioterro-
rismo como uma ameaça real. Nesse caso, a 
melhor forma de combatê-lo é por meio da 
socialização de informações, disseminação 
do conhecimento e capacitação de todos 
os profissionais responsáveis por atuar em 
situações de primeira resposta nesse tipo 
de evento, de forma a reconhecer com faci-
lidade um evento de bioterrorismo e iden-
tificar a doença por meio de diagnóstico 
clínico preciso, permitindo o tratamento 
das vítimas de forma eficaz. 

Estudos sobre o uso do B. anthracis como 
arma biológica indicam maior possibilida-
de de dispersão intencional por aerossóis, 
provocando a doença na sua forma pulmo-
nar. O surgimento dos sintomas não será 
imediato, devido ao período de incubação 
da doença. Como os sintomas iniciais são 
inespecíficos e se assemelham à influen-
za, no caso de um surto, muitos pacientes 
podem buscar atendimento médico em um 
estágio avançado da doença, com proble-
mas respiratórios graves, onde há maior 
dificuldade no tratamento. É a forma mais 
rara da doença, possuindo uma taxa de 
letalidade que varia de 90 a 100%, caso 
não seja tratada rapidamente. A gestão do 
ataque de 2001 demonstrou falta de pre-
paração do pessoal envolvido, motivando 
múltiplos erros ao lidar com situações 
envolvendo o bioterrorismo. Assim, as 
equipes médicas brasileiras devem ter a 
preparação técnico-científica e emocional 
para a identificação precoce dos sintomas 
e susceptibilidade da doença para que não 
cometam os mesmos erros. 

É importante o fortalecimento dos es-
forços das equipes de urgência e emergên-
cia para a detecção precoce e controle do 
ataque. Os treinamentos devem ser parte 
do processo de educação continuada. Os 
planos de ação necessitam incluir a exi-
gência de notificar quaisquer lesões ou 
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doenças que possuam características de 
surto deliberado. 

Uma boa preparação para um possível 
ataque bioterrorista deve se concentrar, 
além do suporte, num bom sistema de comu-
nicação, rede de vigilância epidemiológica 
eficaz, treinamento adequado das equipes 
de cuidados primários e recursos mate-
riais básicos de emergência, regionalização 

dos recursos e infraestruturas, apoio da 
rede de laboratórios de saúde pública e na 
criação de unidades assistenciais de saúde 
de referência.

A rentabilidade desse esforço será 
dupla, já que tais recursos são os mesmos 
necessários para a assistência, controle e 
monitoramento das doenças infecciosas 
emergentes e reemergentes. s
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Sustentabilidade de intervenções em 
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RESUMO Foi realizada revisão da literatura com intuito de sistematizar o conhecimento pro-
duzido no campo da promoção da saúde em relação ao tema sustentabilidade. As bases de 
dados consultadas foram Lilacs, SciELO e Web of Science, no período entre 1989 e 2014. O 
corpus contou com 35 artigos, sendo analisados conceito de sustentabilidade, metodologia e 
resultados dos estudos. Verificou-se que os estudos têm se dedicado a encontrar fatores que 
influenciam a sustentabilidade de intervenções de saúde, no entanto, não há evidências sobre 
que fatores são suficientes para a sustentabilidade. Conclui-se que há pouca literatura sobre o 
tema em questão no âmbito nacional e se recomenda novas investigações.

PALAVRAS-CHAVE Institucionalização; Avaliação em saúde; Programa de promoção da 
saúde; Revisão.

ABSTRACT Scientific review was performed aiming to systematize the knowledge produced in 
the field of health promotion, regarding sustainability. Databases consulted were Lilacs, SciELO 
and Web of Science, in the period between 1989 and 2014.  The corpus included 35 papers being 
analyzed the concept of sustainability, methodology and studies results. It was found that the 
studies have been devoted to finding factors that influence the sustainability of health interven-
tions, however, there is no scientific evidence about which factors are sufficient for the sustaina-
bility. It was concluded that there is little literature on the subject in question at the national level 
and further investigations are recommended.
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Introdução

A compreensão da dinâmica e implementação 
das intervenções de saúde tem sido objeto de 
interesse de diversos pesquisadores nas últimas 
décadas. Entre as abordagens e modelos expli-
cativos formulados para entender o processo 
de elaboração e desenvolvimento das interven-
ções e, em especial, das políticas de saúde, po-
dem-se destacar as teorias da escolha racional, 
do incrementalismo, da análise de sistemas, 
da coalização de defesa, da teoria da escolha 
pública e do ciclo das políticas públicas (KELLY; 

PALUMBO, 1992; SOUZA, 2006). 
A partir da constituição de 1988, com 

o processo de reorientação das políticas 
públicas no governo brasileiro, os estudos 
relacionados ao ciclo das políticas ganha-
ram impulso (CAPELLA, 2006; MACHADO, 2013; PINTO, 

2008). As dificuldades na implementação de 
novas práticas suscitaram o questionamento 
quanto à compreensão do processo pelo qual 
as políticas públicas em saúde ‘acontecem’, 
isto é, o entendimento de como e por que 
os governos optam por determinadas ações 
(PINTO, 2008; SOUZA, 2006; VIANA, 1996). No entanto, 
uma questão fundamental ainda não foi in-
vestigada de forma satisfatória no País: O 
que determina a manutenção ou o fim de 
uma intervenção?

Estudos relacionados ao ciclo de vida das 
intervenções (BOPP; SAUNDERS; LATTIMORE, 2013; 

SCHEIRER, 2005) incorporam ao ciclo das polí-
ticas um novo estágio: a sustentabilidade. 
Embora venha despertando bastante inte-
resse e esteja sendo amplamente discutida 
em diversos países – de modo especial em 
relação às intervenções que se referem à 
promoção de saúde –, a sustentabilidade não 
se constitui uma questão sobre a qual atores 
governamentais e sociais concentrem sua 
atenção no Brasil, mesmo quando os recur-
sos para a promoção da saúde são limitados 
e as expectativas quanto ao que pode ser al-
cançado são elevadas. 

Para melhor compreender o estado 
da arte em matéria de sustentabilidade, 

este estudo – produto da tese intitulada 
‘Sustentabilidade da estratégia saúde da 
família: o caso de um município baiano’ – 
objetiva sistematizar a contribuição dos 
estudos produzidos na literatura científica 
no campo da saúde pública/saúde coletiva 
em relação ao tema, especialmente no que se 
refere a intervenções de promoção da saúde, 
buscando responder às seguintes questões 
de investigação: Como o campo da saúde 
pública/saúde coletiva tem abordado o tema 
da sustentabilidade nas intervenções de 
promoção da saúde? E quais os fatores que 
facilitam e dificultam a sustentabilidade nas 
intervenções de promoção da saúde?

Método

Foi realizada revisão de literatura sobre o 
tema sustentabilidade em saúde. A elabora-
ção deste estudo foi realizada seguindo as 
seguintes etapas: 1) identificação do tema e 
elaboração da questão norteadora; 2) busca 
ou amostragem na literatura; 3) coleta de 
dados; 4) análise crítica dos estudos inclu-
ídos; 5) interpretação dos resultados; e 6) 
apresentação da revisão/síntese do conheci-
mento (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Foram incluídos estudos divulgado em 
periódicos publicados em bases de dados 
bibliográficas informatizadas (Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde – Lilacs; Scientific Electronic 
Library Online – SciELO; e Web of Science), 
utilizando-se os descritores e operadores 
boleanos ‘sustentabilidade OR institucio-
nalização OR rotinização AND saúde OR 
Intervenção de saúde OR Programas de 
promoção da saúde’, em português e seus 
correlatos em inglês e espanhol. Além disso, 
empregou-se a estratégia de bola de neve, 
buscando-se artigos citados nos textos 
identificados. A coleta de dados ocorreu em 
novembro de 2014.

Foi construída uma base de dados única, 
em Excel, com o total de 475 documentos 
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identificados. Excluídas as duplicações, obte-
ve-se, então, 441 documentos que foram com-
pilados e submetidos a processo de seleção, 
considerando-se os seguintes critérios de in-
clusão: ser artigo e ter sido publicado de 1989 a 
31 de junho de 2014 nas bases de dados selecio-
nadas; ter seu resumo disponível nas bases de 
dados incluídas neste estudo; ser estudo empí-
rico e/ou de revisão e/ou conceitual na área de 
promoção da saúde, cujo foco principal era a 
sustentabilidade da intervenção; ter como ob-
jetivo a sustentabilidade das intervenções, e/
ou apresentar um dos termos descritos acima, 
no sentido de manutenção da intervenção após 
um período inicial de implementação. 

Seguindo os critérios de exclusão, não 
foram incluídos editoriais, teses, dissertações, 
anais, congressos e estudos que não abordam 
a temática dentro dos seus objetivos. Não 
houve exclusão em virtude da língua.

Na primeira etapa, após a busca, foram 
lidos os títulos e resumos da totalidade dos 
documentos selecionados. Os artigos que 
preencheram os critérios de inclusão ou que 
suscitaram dúvidas quanto à sua exclusão 
imediata foram selecionados para a etapa 
seguinte. Os artigos selecionados foram lidos 
na íntegra e examinados pelo autor principal 

desta pesquisa; quando dúvidas surgiam, foi 
realizada discussão com outro pesquisador e 
resolvidas por consenso.  

Trinta e cinco documentos foram incluídos 
nesta revisão. Os artigos compilados foram 
classificados, catalogados e sistematizados de 
acordo com instrumento de coleta de dados, 
permitindo verificar as seguintes caracterís-
ticas de cada pesquisa: ano e país do estudo, 
intervenções dos estudos, descrição do con-
ceito, termo adotado, tipo de estudo, deline-
amento da pesquisa, instrumento utilizado e 
resultados associados à sustentabilidade.

Após essa etapa, foram realizadas a leitura 
crítica e a discussão dos artigos selecionados, 
sendo os resultados apresentados a seguir.

Resultados e discussão

Foram analisados 35 artigos (quadro 1). 
Entre estes, 29 (82,86%) foram encontrados 
na base de dados Web of Science, apenas 1 
(2,86%) foi encontrado no SciELO e 5 artigos 
internacionais (14,28%) foram encontrados a 
partir da estratégia bola de neve. Esses dados 
demonstram a escassez de publicações sobre 
a temática no âmbito nacional. 

Quadro 1. Descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa, segundo ano de publicação, referência, país de localização do primeiro autor, tipo de 
publicação e aspecto da sustentabilidade das intervenções abordado na publicação

Ano Autoria/Título/Periódico País Tipo de 
Publicação 

Aspecto da sustentabilidade das intervenções abordado 
na publicação

1989 STECKLER, A.; GOODMAN, R. M. How to 
Institutionalize Health Promotion Programs. 
American Journal of Health Promotion

EUA Empírico Revela fatores que elevam ou diminuem a 
institucionalização de programas de promoção da saúde 
em escolas e agencias comunitárias.

1993 GOODMAN, R. M. et al. Development of level of 
institutionalization scales for health promotion 
programs. Health education quarterly

EUA Empírico Testa um instrumento para medir o nível de 
institucionalização de programas de promoção da 
saúde.

1998 O’LOUGHLIN, J. et al. Correlates of the sustainability 
of community-based heart health promotion 
interventions. Preventive medicine

Canadá Empírico Investiga fatores relacionados à percepção de 
sustentabilidade em programas de prevenção à saúde 
coronariana

1998 SHEDIAC-RIZKALLAH, M. C.; BONE, L. R. Planning 
for the sustainability of community-based health 
programs: conceptual frameworks and future 
directions for research, practice and policy. Health 
education research

EUA Teórico Compreende o conceito de sustentabilidade e 
indicadores operacionais que podem ser utilizados no 
monitoramento da sustentabilidade.
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2000 PAINE-ANDREWS, A. Promoting Sustainability of 
Community Health Initiatives: An Empirical Case 
Study. Health Promotion Practice

EUA Empírico Analisa as estratégias utilizadas para promover a 
sustentabilidade de iniciativas de saúde comunitária

2001 GOODSON, P. et al. Maintaining prevention in 
practice. American Journal of Preventive Medicine

EUA Empírico Examina a institucionalização da ferramenta Prevenção 
colocada na prática (Put Prevention Into Practice – 
PPIP) dentro de cinco clínicas de cuidados primários

2003 ALEXANDER, J. A. et al. Sustainability of 
collaborative capacity in community health 
partnerships. Medical care research and review : 
MCRR

EUA Empírico Desenvolve um modelo conceitual de sustentabilidade 
em parcerias com a comunidade e identifica potenciais 
determinantes da sustentabilidade

2004 JOHNSON, K. et al. Building capacity and 
sustainable prevention innovations: A sustainability 
planning model. Evaluation and Program Planning

EUA Revisão Apresenta conceito de sustentabilidade e modelo de 
planejamento da sustentabilidade

2004 MANCINI, J. A.; MAREK, L. Sustaining Community-
Based Programs for Families: Conceptualization and 
Measurement. Family Relations

EUA Teórico Apresenta um modelo conceitual de sustentabilidade 
para programa baseado na comunidade

2004 PLUYE, P. et al. Program sustainability: Focus 
on organizational routines. Health Promotion 
International

Canadá Empírico Avalia a presença de rotinas na organização.

2004 PLUYE, P.; POTVIN, L.; DENIS, J. L. Making public 
health programs last: conceptualizing sustainability. 
Evaluation and Program Planning

Canadá Teórico Compreende sustentabilidade a partir de duas questões 
principais: as estruturas sociais e os aspectos temporais

2004 SWERISSEN, H.; CRISP, B. R. The sustainability of 
health promotion interventions for different levels of 
social organization. Health Promotion International

Austrália Teórico Fornece orientação para o desenvolvimento de uma 
política de sustentabilidade de promoção da saúde

2005 NILSEN, P. et al. Towards improved understanding 
of injury prevention program sustainability. Safety 
Science

Suécia Empírico Contribui para melhor compreensão das condições em 
que os programas de prevenção de lesões têm maior 
probabilidade de atingir a sustentabilidade.

2005 PLUYE, P. et al. Program sustainability begins with 
the first events. Evaluation and Program Planning

Canadá Empírico Avalia a variabilidade de eventos que marcam a 
implementação e sustentabilidade  de programas de 
modo concomitante.

2005 SCHEIRER, M. A. Is Sustainability Possible? A 
Review and Commentary on Empirical Studies 
of Program Sustainability. American Journal of 
Evaluation

EUA Revisão Revisa a literatura sobre sustentabilidade de projetos 
relacionados à saúde, focando em estudos que 
apresentam dados coletados num ponto do tempo após 
os fundos externos iniciais terem expirado.

2006 RIDDE, V.; PLUYE, P.; QUEUILLE, L. Évaluer la 
pérennité des programmes de santé publique : 
un outil et son application en Haïti. Revue 
d’Épidémiologie et de Santé Publique

Canadá Empírico Avalia o grau de perenidade de uma unidade de cuidado 
nutricional do Haiti.

2008 GRUEN, R. L. et al. Sustainability science: an 
integrated approach for health-programme planning. 
The Lancet

Austrália Revisão Avalia as perspectivas existentes sobre sustentabilidade 
de programa de saúde e desenvolve um modelo de 
sustentabilidade

2008 SAVAYA, R.; SPIRO, S.; ELRAN-BARAK, R. 
Sustainability of Social Programs: A Comparative 
Case Study Analysis. American Journal of Evaluation

Israel Empírico Identifica características que potencializam a 
sustentabilidade de programas.

2009 HANSON, H. M.; SALMONI, A. W.; VOLPE, R. 
Defining program sustainability: Differing views of 
stakeholders. Canadian Journal of Public Health

Canadá Empírico Documenta o significado do termo ‘sustentabilidade’ 
para as partes interessadas no planejamento e na 
implementação de um projeto de prevenção de quedas 
de base comunitária.

2010 FELISBERTO, E. et al. Análise da sustentabilidade de 
uma política de avaliação: o caso da atenção básica 
no Brasil. Cadernos de Saúde Pública

Brasil Empírico Avalia a sustentabilidade da política nacional de 
monitoramento e avaliação da atenção básica

Quadro 1. (cont.)
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2011 HANSON, H. M.; SALMONI, A. W. Stakeholders’ 
perceptions of programme sustainability: 
Findings from a community-based fall prevention 
programme. Public Health

Canadá Empírico Apresenta as percepções de sustentabilidade dos 
principais   envolvidos em um programa de prevenção de 
queda de base comunitária.

2011 SCHEIRER, M. A.; DEARING, J. W. An agenda for 
research on the sustainability of Public Health 
Programs. American Journal of Public Health.

EUA Teórico Desenvolve um paradigma para a realização de 
pesquisas em sustentabilidade

2012 SAUNDERS, R. P. et al. Assessing sustainability of 
Lifestyle Education for Activity Program (LEAP). 
Health Education Research

EUA Empírico Descreve os métodos para avaliar a sustentabilidade do 
programa educacional de Atividade para o estilo de vida 
(LEAP)

2012 SAVAYA, R.; SPIRO, S. E. Predictors of Sustainability 
of Social Programs. American Journal of Evaluation

Israel Empírico Testa um modelo abrangente de preditores de três 
manifestações da sustentabilidade: continuação, 
institucionalização e duração. 

2012 VAN ACKER, R. et al. Sustainability of the whole-
community project “10,000 Steps”: a longitudinal 
study. BMC public health

Bélgica Empírico Avalia indicadores de sustentabilidade organizacional e 
individual em programa de atividade física

2012 WILTSEY STIRMAN, S. et al. The sustainability of 
new programs and innovations: a review of the 
empirical literature and recommendations for future 
research. Implementation Science

EUA Revisão Revisa os métodos que têm sido utilizados, os 
resultados relatados, e os fatores que foram 
identificados como potenciais influências sobre o 
uso sustentado de novas práticas, programas ou 
intervenções

2013 BOPP, M.; SAUNDERS, R. P.; LATTIMORE, D. The 
tug-of-war: Fidelity versus adaptation throughout 
the health promotion program life cycle. Journal of 
Primary Prevention

EUA Empírico Descreve o ciclo de vida para os programas de 
promoção da saúde com base em pesquisas, as 
principais influências de cada fase, e as questões 
relacionadas entre fidelidade e adaptação ao longo do 
processo.

2013 CHAMBERS, D. A; GLASGOW, R. E.; STANGE, K. C. 
The dynamic sustainability framework: addressing 
the paradox of sustainment amid ongoing change. 
Implementation science : IS

EUA Teórico Reflete sobre a sustentabilidade das intervenções e o 
contexto onde são desenvolvidas.

2013 HUIJG, J. M. et al. Factors influencing the adoption, 
implementation, and continuation of physical 
activity interventions in primary health care: a Delphi 
study. BMC family practice

Holanda Empírico Identifica os fatores mais relevantes para a adoção, 
implementação e continuação de intervenções de 
atividade física em cuidados de saúde primários.

2013 KOSKAN, A. et al. Sustainability of promotora 
initiatives: program planners’ perspectives. J Public 
Health Manag Pract

EUA Empírica Analisa a sustentabilidade de iniciativas de saúde 
lideradas por promotoras de salud 

2013 LOVARINI, M.; CLEMSON, L.; DEAN, C. 
Sustainability of community-based fall prevention 
programs: A systematic review. Journal of Safety 
Research

Austrália Revisão Identifica quaisquer teorias, modelos, quadros teóricos, 
influenciando fatores ou intervenções para manutenção 
de programas de prevenção de quedas na comunidade.

2013 SCHEIRER, M. A. Linking sustainability research 
to intervention types. American Journal of Public 
Health

EUA Teórico Sugere um modelo para analisar a sustentabilidade de 
acordo com cada intervenção

2013 SCHELL, S. F. et al. Public health program capacity 
for sustainability: a new framework. Implementation 
science: IS

EUA Teórico Apresenta um novo quadro conceptual para a 
capacidade de sustentabilidade do programa para 
programas de saúde pública. 

2014 WHELAN, J. et al. Cochrane Update: Predicting 
sustainability of intervention effects in public health 
evidence: Identifying key elements to provide 
guidance. Journal of Public Health (United Kingdom)

Austrália Revisão Compreende dez elementos-chave da sustentabilidade 
em intervenções de saúde pública e de promoção da 
saúde, usando a prevenção da obesidade baseada na 
comunidade.

2014 FRIEND, S. et al.  The Researchers Have Left the 
Building: What Contributes to Sustaining School-
Based Interventions Following the Conclusion of 
Formal Research Support ? Journal of school health

EUA Empírico Analisa a sustentabilidade de programa relacionado 
com o peso em adolescentes

Quadro 1. (cont.)



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1149-1161, OUT-DEZ 2015

OLIVEIRA, S. R. A.; POTVIN, L.; MEDINA, M. G.1154

Das publicações, 18 eram dos Estados 
Unidos (EUA); 7 do Canadá; 4 da Austrália, 
havendo publicações da Bélgica, Brasil, 
Holanda, Israel e Suécia, as quais foram pu-
blicadas entre 1989 e 2014, sendo a maioria 
publicada em 2013 (n=7). 

As intervenções analisadas nos artigos 
diziam respeito a vários problemas ou con-
dições relacionadas à saúde, quais sejam: 
obesidade, fumo e álcool, desnutrição, pre-
venção de quedas, prevenção de cuidados 
dentais, doenças crônicas, gravidez na ado-
lescência, uso de substâncias psicoativas, 
violência doméstica, educação em saúde nas 
escolas, promoção da atividade física e pro-
moção de saúde no trabalho.

No que se refere aos termos adotados, dis-
tintas nomenclaturas foram utilizadas para 
designar a manutenção das intervenções, a 
saber: continuação, duração, perenização, ro-
tinização, institucionalização, incorporação, 
sustentabilidade, não existindo concordância 
na literatura em relação a uma única deno-
minação. A dificuldade em definir esse tema, 
ou estabelecer um consenso em torno dele, 
traduziu-se com ênfases, enfoques e nuances 
diferenciados na literatura em análise.

Savaya e Spiro (2012) compreendem con-
tinuação como a operação ou não de um 
projeto e duração como a diferença de tempo 
entre a data de implantação ou data de 
término do projeto, ou ainda data de coleta 
dos dados para os que continuam ativos. 
Perenização está centrada sobre o processo 
que permite a continuação de atividades e 
de efeitos relativos ao programa (RIDDE; PLUYE; 

QUEUILLE, 2006), estando intimamente ligada à 
rotinização. Pluye et al. (2004, 2005) definiram 
rotinização como o processo que leva ao es-
tabelecimento de rotinas organizacionais, as 
quais seriam resultados de atividades rotini-
zadas que se tornaram habituais. Ou ainda, 
o processo primário de sustentabilidade nas 
organizações (SHEDIAC-RIZKALLAH; BONE, 1998).

A noção de rotinização tem sido apresen-
tada como estágio da institucionalização, 
referindo-se à viabilidade e integração de 

longo prazo de um programa e/ou atividade 
com a organização (SAVAYA; SPIRO, 2012; STECKLER; 

GOODMAN, 1989). Entretanto, pode-se entender 
que o termo institucionalização apresenta 
uma conotação mais durável que rotiniza-
ção, compreendendo-se que este processo se 
desenvolve em camadas, sendo rotinização 
o primeiro nível e institucionalização o pro-
cesso seguinte para a manutenção de uma 
intervenção em uma organização (GOODMAN 

ET AL., 1993; SCHEIRER, 2013). Alguns autores, ainda, 
conceituam institucionalização na perspec-
tiva da continuidade atrelada a recursos fi-
nanceiros que apoiam a intervenção (SAVAYA; 

SPIRO, 2012; STECKLER; GOODMAN, 1989).
Cabe destacar, ainda, uma fase adicional 

da institucionalização que é a incorporação 
de intervenções à organização de acolhi-
mento. Essa etapa seria necessária quando 
programas surgem a partir de instituições 
de pesquisa ou de outras agências externas, 
e gradualmente são responsabilizadas por 
outras instituições (O’LOUGHLIN ET AL., 1998).

De acordo com Paine-Andrews et al. (2000), 
institucionalização e sustentabilidade são 
termos semelhantes, que se referem à continu-
ação de programas ao longo do tempo e à pro-
dução de efeitos positivos na saúde. Contudo, 
outros estudos (FELISBERTO ET AL., 2010; PLUYE ET AL., 

2005; SCHEIRER; DEARING, 2011; SCHEIRER, 2013; SHEDIAC-

RIZKALLAH; BONE, 1998) apontam para um amplo 
tema da sustentabilidade, o qual abarcaria as 
diferentes noções de institucionalização, con-
tinuação, duração, perenização e rotinização.

Sustentabilidade, no contexto das inter-
venções de saúde, é definida pela manuten-
ção ao longo do tempo de uma intervenção 
ou de suas atividades no âmbito organizacio-
nal e/ ou comunitário para alcançar os resul-
tados de saúde desejados (O’LOUGHLIN ET AL., 1998), 
após o apoio externo da agência financiadora 
ter se encerrado (CHAMBERS; GLASGOW; STANGE, 2013; 

GRUEN ET AL., 2008; VAN ACKER ET AL., 2012). Ou ainda, o 
conjunto de fatores que constroem a capaci-
dade de um programa de saúde pública man-
ter-se ao longo do tempo (ALEXANDER ET AL., 2003; 

SCHELL ET AL., 2013), respondendo aos interesses 
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comunitários (BOPP; SAUNDERS; LATTIMORE, 2013; 

MANCINI; MAREK, 2004).
Shediac-Rizkallah e Bone (1998) destacam 

a existência de três indicadores operacionais 
de sustentabilidade, são eles: 1) a manuten-
ção dos benefícios iniciais de um programa 
de saúde, 2) a institucionalização do pro-
grama em um ambiente ou comunidade e 
3) a construção de capacidade, que constrói 
recursos duráveis   e permite a indivíduos ou 
comunidades continuarem a intervenção. 

Estudos apontam uma evolução do concei-
to não o vinculando apenas a organizações ou 
comunidades, mas também podendo ser rela-
cionado às atitudes e comportamentos dos in-
divíduos para manutenção das intervenções e 
dos seus efeitos (VAN ACKER ET AL., 2012). Esse pro-
cesso dinâmico seria o estágio final da evolu-
ção de uma intervenção (PLUYE ET AL., 2005).

Em relação aos métodos utilizados, obser-
va-se a variedade de estudos nesta pesquisa, 
sendo que 21 incluíram um componente em-
pírico, destacando-se investigações de ini-
ciativas de saúde comunitária (BOPP; SAUNDERS; 

LATTIMORE, 2013; FRIEND ET AL., 2014; HANSON; SALMONI; 

VOLPE, 2009; HANSON; SALMONI, 2011; HUIJG ET AL., 2013; 

KOSKAN ET AL., 2013; NILSEN ET AL., 2005; O’LOUGHLIN ET AL., 

1998; PAINE-ANDREWS, 2000; SAVAYA; SPIRO; ELRAN-BARAK, 

2008), avaliações de políticas e parcerias co-
munitárias (ALEXANDER ET AL., 2003; FELISBERTO ET AL., 

2010; PLUYE ET AL., 2004; SAUNDERS ET AL., 2012; VAN ACKER 

ET AL., 2012) e estudos de caso sobre propostas 
metodológicas explicativas do processo pelo 
qual as intervenções se sustentam (GOODMAN 

ET AL., 1993; GOODSON ET AL., 2001; PLUYE ET AL., 2005; 

RIDDE; PLUYE; QUEUILLE, 2006; SAVAYA; SPIRO, 2012; 

STECKLER; GOODMAN, 1989).
Entre os estudos não empíricos, seis eram 

artigos de revisão (GRUEN ET AL., 2008; JOHNSON ET 

AL., 2004; LOVARINI; CLEMSON; DEAN, 2013; SCHEIRER, 2005; 

WHELAN ET AL., 2014; WILTSEY STIRMAN ET AL., 2012) e 
oito eram ensaios teóricos (CHAMBERS; GLASGOW; 

STANGE, 2013; MANCINI; MAREK, 2004; PLUYE; POTVIN; DENIS, 

2004; SCHEIRER; DEARING, 2011; SCHEIRER, 2013; SCHELL 

ET AL., 2013; SHEDIAC-RIZKALLAH; BONE, 1998; SWERISSEN; 

CRISP, 2004), sendo que desses, três apresenta-
vam uma proposta de desenvolvimento de 

ferramentas metodológicas  de mensuração 
da sustentabilidade (MANCINI; MAREK, 2004; SCHELL 

ET AL., 2013; SHEDIAC-RIZKALLAH; BONE, 1998). Entre os 
estudos de desenvolvimento de ferramentas 
para avaliar a sustentabilidade das inter-
venções, em nenhum deles foi testada com 
sucesso a confiabilidade ou validade nem as 
medidas reanalisadas em estudos posteriores.

A mensuração da sustentabilidade entre 
os estudos analisados foi empregada com 
formas de aferição e medidas diferenciadas. 
O’Loughlin et al. (1998) e Pluye et al. (2004) 
avaliaram a sustentabilidade dos programas 
na organização de acolhimento por meio de 
entrevistas com informantes-chave. Outros 
trabalhos analisaram a sustentabilidade pelo 
‘nível de institucionalização’ ou sustentabi-
lidade (GOODMAN ET AL., 1993; GOODSON ET AL., 2001; 

MANCINI; MAREK, 2004; STECKLER; GOODMAN, 1989), ou 
ainda pelo uso dos eventos críticos (PLUYE ET 

AL., 2005; FELISBERTO ET AL., 2010). 
Scheirer e Dearing (2011) apontam que, 

para a maioria dos estudos de sustentabi-
lidade, uma abordagem não experimental 
deve ser empregada, pois ela examina as 
relações e os processos que relacionam as 
variáveis   independentes relevantes para 
um ou mais resultados de sustentabilidade. 
Esses autores defendem que as pesquisas 
sobre sustentabilidade devem responder às 
seguintes questões: Quais as estratégias que 
funcionam melhor em relação a que tipos de 
resultados de sustentabilidade e para quais 
tipos de intervenções?

Quanto aos resultados encontrados, 
diversos estudos se propõem a analisar 
fatores que podem influenciar positiva-
mente ou negativamente a sustentabilidade 
das intervenções. Dos estudos analisados, 
observou-se que dez fatores influenciavam 
positivamente, quais sejam:

Adaptação – A literatura sugere que in-
tervenções que se modificam ao longo do 
tempo e que são flexiveis com o propósito 
de assegurar a eficácia têm se mostrado 
mais sustentáveis (GRUEN ET AL., 2008; HANSON; 
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SALMONI; VOLPE, 2009; JOHNSON ET AL., 2004; SCHEIRER, 

2005; SCHELL ET AL., 2013; WILTSEY STIRMAN ET AL., 2012). 
A capacidade de se adaptar ao contexto 
local e atender às necessidades da comuni-
dade, ajustando-se para resolver questões 
em pauta, são uma condição crítica para a 
sustentabilidade (CHAMBERS; GLASGOW; STANGE, 

2013; MANCINI; MAREK, 2004; PLUYE ET AL., 2004, 2005; 

SAUNDERS ET AL., 2012; SHEDIAC-RIZKALLAH; BONE, 1998; 

VAN ACKER ET AL., 2012). Assim, a intervenção 
deve ser desenhada com variedade de for-
matos, ao invés de um conjunto padroni-
zado de atividades, no intuito de torná-la 
mais adaptável às especificidades de cada 
contexto (O’LOUGHLIN ET AL., 1998), sendo a adap-
tação intimamente ligada ao planejamento 
das intervenções. Contudo, cabe frisar que 
a intervenção deve produzir os efeitos ini-
ciais desejados mesmo com o processo de 
adaptação (BOPP; SAUNDERS; LATTIMORE, 2013);

Aprendizagem – Intervenções com com-
ponentes de formação (profissional e não 
profissional) são mais propensas a ser 
sustentáveis do que aquelas sem esta ati-
vidade. Os sujeitos capacitados poderão 
continuar a proporcionar benefícios, trei-
nando membros da comunidade e for-
mando uma circunscrição no apoio do 
programa (HANSON; SALMONI, 2011; JOHNSON ET AL., 

2004; PLUYE ET AL., 2005; SHEDIAC-RIZKALLAH; BONE, 

1998), além de possibilitar a transferência 
das inovações para  outros grupos, para 
promover a institucionalização (STECKLER; 

GOODMAN, 1989). Outro ponto que merece 
destaque é a aprendizagem organizacional, 
que deve visar à adaptação adequada de 
intervenções baseadas em avaliações e mo-
nitoramento em curso (CHAMBERS; GLASGOW; 

STANGE, 2013; HANSON; SALMONI; VOLPE, 2009; SCHEIRER, 

2013; SCHELL ET AL., 2013; WHELAN ET AL., 2014; WILTSEY 

STIRMAN ET AL., 2012);

Avaliação – avaliar a intervenção é essen-
cial e começa durante o planejamento. As 
conclusões da avaliação devem informar a 
evolução das intervenções; gerar práticas 

baseadas em evidências; e ser divulgadas 
e comunicadas aos públicos relevantes 
(CHAMBERS; GLASGOW; STANGE, 2013; SCHEIRER, 2005; 

SCHELL ET AL., 2013; WHELAN ET AL., 2014; WILTSEY 

STIRMAN ET AL., 2012).  O monitoramento das 
intervenções pode assegurar financia-
mentos futuros e permitir o engajamento 
de profissionais-chave na intervenção 
(MANCINI; MAREK, 2004);

Compromisso e apoio das organizações 
– As organizações que acolhem a inter-
venção devem apoiá-la, especificamente 
no que tange a ‘ter um ambiente político 
interno favorável’ e existência de apoio 
não financeiro (JOHNSON ET AL., 2004; PLUYE ET AL., 

2004; SAVAYA; SPIRO, 2012; SAVAYA; SPIRO; ELRAN-BARAK, 

2008; SCHELL ET AL., 2013; STECKLER; GOODMAN, 1989). A 
literatura sugere a adesão da intervenção 
a uma política principal e/ou estruturas 
formais no intuito de fortalecê-la (GOODSON 

ET AL., 2001; JOHNSON ET AL., 2004; SWERRISEN; CRISP, 

2004; FELISBERTO ET AL., 2010; SAUNDERS ET AL., 2011; 

FRIEND, S. ET AL., 2014; WHELAN ET AL., 2014) e a inte-
gração do programa com as atividades ou 
missão da organização (STECKLER; GOODMAN, 

1989; O’LOUGHLIN ET AL., 1998; PAINE- ANDREWS ET 

AL. 2000; PLUYE ET AL., 2005; SCHEIRER, 2005; BOPP;  

SAUNDERS; LATTIMORE, 2013), pois programas 
verticais têm menos possibilidade de sus-
tentabilidade que programas integrados 
(SHEDIAC-RIZKALLAH; BONE, 1998);

Defensores/Mediadores – Pesquisas con-
sistentemente apontam a importância de 
líderes e a existência de defensores (pessoas 
influentes e proativas dentro ou fora da 
intervenção) no processo de sustentabili-
dade. Diversos autores sugerem a neces-
sidade de cultivar atores estratégicos para 
que estes possam lutar pelas intervenções 
em momentos de maior vulnerabilidade 
delas (STECKLER; GOODMAN, 1989; O’LOUGHLIN ET AL., 

1998; SHEDIAC-RIZKALLAH; BONE, 1998; GOODSON ET AL., 

2001; JOHNSON ET AL., 2004; PLUYE; POTVIN; DENIS, 2004; 

MANCINI; MAREK, 2004; SCHEIRER, 2005; VAN ACKER ET 

AL., 2012; CHAMBERS ET AL., 2013). Savaya et al. (2008, 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1149-1161, OUT-DEZ 2015

Sustentabilidade de intervenções em promoção da saúde: uma sistematização do conhecimento produzido 1157

2012) indicam que a chave para a sustenta-
bilidade é a liderança na organização que 
acolhe a intervenção; 

Equipe da intervenção – O’loughlin et al. 
(1998) e Paine-Andrews et al. (2000) sugerem 
que a formação da força de trabalho e as ca-
racterísticas da equipe têm estreita relação 
com a sustentabilidade da intervenção. 
Destaca-se o envolvimento da equipe na 
tomada de decisão e nas negociações con-
cernentes à intervenção, assim como a 
integração de pessoal (MANCINI; MAREK, 2004; 

BOPP; SAUNDERS; LATTIMORE, 2013; FRIEND, S. ET AL. 

2014). A literatura sobre sustentabilidade 
aponta, ainda, que a estabilidade da força 
de trabalho é determinante para a susten-
tabilidade (SCHEIRER, 2005; JOHNSON ET AL., 2004; 

WILTSEY-STIRMAN ET AL., 2012);

Financiamento – Muitas intervenções 
de promoção da saúde não conseguem se 
tornar sustentáveis devido à insuficiência 
de recursos (STECKLER; GOODMAN, 1989; SHEDIAC-

RIZKALLAH; BONE, 1998; JOHNSON ET AL., 2004; NILSEN ET 

AL., 2005; VAN ACKER ET AL., 2012; CHAMBERS ET AL., 2013; 

HUIJG ET AL., 2013; KOSKAN, A. ET AL., 2013; SCHELL ET AL., 

2013; FRIEND, S. ET AL., 2014). Assim, estratégias de 
captação de recursos devem ser explora-
das (PAINE- ANDREWS ET AL., 2000; SWERRISEN; CRISP, 

2004), financiar programas já existentes 
(STECKLER; GOODMAN, 1989), bem como o estabe-
lecimento de diversidade de fontes de fi-
nanciamento (SAVAYA; SPIRO, 2012). Esses itens 
são apontados como fundamentais para 
sustentabilidade das intervenções. Gruen 
et al. (2008) ressaltam a importância de oti-
mizar recursos, principalmente em locais 
com recursos limitados;

Envolvimento das partes interessadas/par-
cerias – O engajamento contínuo das partes 
interessadas aumenta o ajuste entre a inter-
venção e o contexto local, com consequente 
adaptação na evolução dos problemas que 
podem interferir com a sustentabilidade 
(HANSON; SALMONI; VOLPE, 2009; CHAMBERS ET AL., 

2013). Parcerias estratégicas têm sido citadas 
com frequência na literatura como fator 
crucial para a sustentabilidade de interven-
ções (PAINE-ANDREWS ET AL., 2000; ALEXANDER ET AL., 

2003; SWERRISEN; CRISP, 2004; SCHEIRER, 2005; FELISBERTO 

ET AL., 2010; HANSON; SALMONI, 2011; SAVAYA; SPIRO, 2012; 

VAN ACKER ET AL., 2012; BOPP;  SAUNDERS;  LATTIMORE, 

2013; SCHELL ET AL., 2013). Atores, que podem ser 
individuais, membros-chave da comunida-
de e organizações, devem ser aproximados 
da intervenção no intuito de criar redes, 
realizar uma ‘colaboração eficaz’, refor-
çando metas de programas e promovendo 
esforços coordenados (STECKLER; GOODMAN, 

1989; SHEDIAC-RIZKALLAH; BONE, 1998; PLUYE; POTVIN; 

DENIS, 2004; SCHEIRER, 2013). O estudo de Paine-
Andrews (2000) demonstrou que a existên-
cia de aliança entre instituições com missão 
semelhante pode contribuir para apoio 
contínuo da equipe à intervenção;

Percepção de benefícios – Quanto mais 
uma intervenção for direcionada a uma ne-
cessidade real ou percebida pelos membros 
da equipe e/ou usuários, mais provavel-
mente ela será sustentada (PAINE-ANDREWS ET 

AL., 2000; JOHNSON ET AL., 2004; MANCINI; MAREK, 2004 

SCHEIRER, 2005; HUIJG ET AL., 2013). Embora consi-
dere esse fator relevante, Chambers et al. 
(2013) chamam a atenção para o fato de que 
os estudos raramente avaliam resultados 
utilizando como fonte a população a quem 
foi dirigida a intervenção;

Planejamento – O planejamento anteci-
pado tem sido apontado como fator que 
influencia a sustentabilidade (PLUYE ET AL., 

2005; CHAMBERS ET AL., 2013; KOSKAN, A. ET AL., 2013; 

SCHELL, 2013). Whelan et al. (2014) afirmam que 
a sustentabilidade da intervenção deve ser 
planejada em todas os momentos da inter-
venção, destacando-se na fase de concep-
ção da intervenção, bem como no momento 
de término de concessão de financiamen-
to. Goodson et al. (2001) afirmam que neste 
momento de finalização do subsídio por 
agências externas, é necessário reavaliar 
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a intervenção e repensar os novos rumos 
dela. Bopp, Saunders e Lattimore (2013) 
apontam que se deve planejar a sustentabi-
lidade com as partes interessadas, assegu-
rando à intervenção compatibilidade com o 
ambiente de acolhimento. 

Entre as influências negativas ou barrei-
ras para a sustentabilidade, observam-se: a 
rotatividade da equipe, a mudança das práti-
cas médicas, o baixo nível de implementação 
inicial do projeto e o apoio organizacional, 
além da falta de treinamento para os parti-
cipantes da intervenção (O’LOUGHLIN ET AL., 1998; 

GOODSON ET AL., 2001; SCHEIRER, 2005; FELISBERTO ET AL., 

2010; KOSKAN ET AL., 2013).
Com relação ao financiamento, há uma 

dupla questão a ser analisada: se por um 
lado alguns autores ressaltam que a falta de 
financiamento ou recursos suficientes com-
prometem a sustentabilidade da interven-
ção (HANSON; SALMONI, 2011; KOSKAN ET AL., 2013), por 
outro, alguns defendem que se deve evitar a 
entrega de recursos financeiros a agências 
externas e organizações para implementa-
ção de programas (STECKLER; GOODMAN, 1989). 
Destacando-se que ao mesmo tempo que 
recursos financeiros são importantes para a 
sustentabilidade, estes podem pesar negati-
vamente: quanto maior for a parcela do custo 
coberto pelo financiador inicial, menor a 
probabilidade de que o projeto seja continu-
ado e/ou institucionalizado (SAVAYA; SPIRO, 2012; 

SAVAYA; SPIRO; ELRAN-BARAK, 2008).
Observa-se que a rotinização das ati-

vidades é prejudicada quando estas con-
correm com outras que dão à organização 
uma vantagem competitiva. Da mesma 
forma, o reconhecimento do fracasso ou 
da ineficiência das atividades atua contra 
a sustentabilidade das intervenções (PLUYE 

ET AL., 2005). Ao mesmo tempo que, ao ana-
lisar parcerias comunitárias, identifica-se 
como fragilidade para a sustentabilidade 
a tênue ligação dos parceiros, isto é, entre 
os membros e as organizações comuni-
tárias (ALEXANDER ET AL., 2003). Sendo assim, 

faz-se necessário envidar esforços na 
construção de confiança e colaboração 
mutua. Contudo, deve-se ter cautela para 
não comprometer a sustentabilidade de 
intervenções, tornando-se dependente de 
alguns indivíduos-chave (NILSEN ET AL.,2005).

Em síntese, pode-se dizer que os estudos 
demonstraram que a sustentabilidade é mul-
tidimensional (GRUEN ET AL., 2008), isto é, que di-
versos fatores estão inter-relacionados na sua 
produção, sem a existência de um fator prin-
cipal. Compreende-se, ainda, que a presença 
de um ou mais fatores potencializadores, bem 
como das barreiras apresentadas, não deter-
minam a sustentabilidade de intervenções.

Embora os autores tenham encontrado, 
nas suas investigações, evidências de fatores 
que contribuíram para a sustentabilidade 
das intervenções, a incerteza permanece 
sobre a forma como elas podem ser susten-
tadas com sucesso ao longo do tempo, dada a 
diversidade de definições, marcos conceitu-
ais, métodos de estudo, prazos e resultados 
em cada um dos estudos revisados. 

Conclusões

Esta é a primeira revisão da literatura publica-
da no Brasil sobre a sustentabilidade das inter-
venções de saúde. Ela centrou-se em estudos 
produzidos na literatura nacional e internacio-
nal no campo da saúde pública/saúde coletiva, 
especialmente às intervenções de promoção 
da saúde, e concluiu-se que o tema tem sido 
muito pouco explorado no Brasil. 

Identificou-se 35 estudos os quais de-
monstraram que sustentabilidade tem 
permanecido um conceito polissêmico, es-
capando a uma definição precisa. Evidencia-
se, contudo, que esta revisão permitiu maior 
clareza na definição do escopo de como a 
sustentabilidade está definida, conceituada e 
compreendida na literatura científica. 

Sendo assim, essa nova etapa deve ser in-
corporada na análise de política/intervenções 
públicas, devendo ser pensada e discutida por 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1149-1161, OUT-DEZ 2015

Sustentabilidade de intervenções em promoção da saúde: uma sistematização do conhecimento produzido 1159

atores governamentais no momento de sua 
formulação. Em meio à escassez de recursos 
e da crescente agenda governamental, cabe 
ao gestor público optar por intervenções que, 
além de possibilitarem uma solução oportuna 
para os problemas a serem enfrentados, sejam 
mantidas ao longo do tempo.

Observou-se um conjunto de fatores que 
tem potencializado e um conjunto que tem 
dificultado a sustentabilidade de intervenções 
de promoção da saúde. Contudo, não foi possí-
vel determinar, a partir dos estudos incluídos 
nesta revisão, quais fatores ou combinação de 
fatores são os mais importantes para garantir 
a sustentabilidade ou para levar à sua ruptura. 

Assim, a incerteza permanece sobre a forma 
como as intervenções de saúde podem ser sus-
tentadas com sucesso ao longo do tempo, dada 
a diversidade de definições, marcos conceitu-
ais, métodos de estudo, prazos e resultados em 
cada um dos estudos revisados.

Aponta-se a necessidade de incluir estudos 
empíricos realizados em programas de países 
de baixa renda e renda média, demonstrando 
a lacuna desse tipo de estudo em relação ao 
tema sustentabilidade. Destarte, a existência 
dessa lacuna no campo científico deve ser su-
primida com estudos de caráter empírico que 
possam demonstrar diferenças ou similitudes 
com os diversos estudos realizados. s
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RESUMO No processo de reorganização da atenção hospitalar desenvolvido pela Secretaria 
de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS), a partir da celebração do Pacto pela Saúde em 
2007, foi realizada a avaliação de desempenho dos hospitais regionais.  O objetivo da avalia-
ção, além de obter informações que orientassem o processo decisório para a melhoria con-
tínua da atenção hospitalar, era o de desenvolver uma ferramenta que pudesse ser utilizada 
pelos próprios hospitais e incorporada a sua rotina. Um convênio celebrado com o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) permitiu o apoio da Universidade de Montréal, no 
Canadá, para a capacitação da equipe estadual, com desdobramentos para os hospitais ava-
liados e demais estados da federação. O presente artigo aborda o processo de aprendizado e 
desenvolvimento do método.

PALAVRAS-CHAVE Avaliação; Eficiência; Assistência hospitalar.

ABSTRACT In 2007, the Pact for Health developed by the Secretary of Health of the State of Mato 
Grosso do Sul included the reorganization of hospital care according to territorial distribution 
and structure of regional hospitals in cities head of micro regions of the State.  An evaluation was 
done to gather data to support central decisions for the improvement of those units and also to 
furnish a set of measures of outcome that could guide and be incorporated into the management 
routine of those regional hospitals. An agreement with the National Council of Health Secretaries 
allowed the participation of experts of the Montreal University, in Canada, in the construction of 
the evaluation here described, together with the personnel of the Health Secretary of the State of 
Mato Grosso do Sul, the regional hospitals and personnel of other states of Brazil.

KEYWORDS Evaluation; Efficiency; Hospital care.

Aplicação do modelo Egipss nos hospitais 
regionais de Mato Grosso do Sul
Application of the Egipss model in the regional hospitals of Mato 
Grosso do Sul

Beatriz Figueiredo Dobashi1, Alethele de Oliveira Santos2, Crhistinne Cavalheiro Maymone 
Gonçalves3, Eugenio Oliveira Martins de Barros4, Fernando Cupertino de Barros5

1 Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde 
(Conass) – Brasília 
(DF), Brasil. 
dobashi@terra.com.br

3 Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) – Campo Grande 
(MS), Brasil.  
eugeniobarros@gmail.com

2 Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde 
(Conass) – Brasília 
(DF), Brasil. 
alethele@ig.com.br

4 Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde 
(Conass) – Brasília (DF), 
Brasil. Universidade Federal 
de Goiás (UFG), Faculdade 
de Medicina – Goiânia (GO), 
Brasil.  
fernandocupertino@gmail.com

5 Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD) 
– Dourados (MS), Brasil.  
crhismay@gmail.com

1162



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 107, P. 1162-1169, OUT-DEZ 2015

Aplicação do modelo Egipss nos hospitais regionais de Mato Grosso do Sul 1163

Introdução

A investigação em serviços de saúde é 
um campo do conhecimento multidis-
ciplinar que permite examinar e avaliar, 
de forma sistemática, o acesso, os custos, 
qualidade assistencial, funcionamento e a 
organização, com o objetivo de melhorar 
a saúde da população e, ao mesmo tempo, 
de prestar contas à sociedade e aos órgãos 
de controle acerca da utilização dos recur-
sos recebidos. O processo avaliativo, além 
de ser instrumento de aprendizado, é um 
compromisso ético e político de dirigen-
tes para garantir a qualidade da gestão 
(SANTAMERA, 2013).

Por outro lado, os serviços de saúde são 
organizações sociais complexas cuja avalia-
ção inclui o modelo de atenção, de gestão, o 
trabalho em equipe, a satisfação dos usuá-
rios, a segurança dos pacientes, a saúde dos 
trabalhadores e o uso racional dos recursos, 
entre outros aspectos.

Na atenção hospitalar, essa complexidade 
ainda é afetada pela multiplicidade de ser-
viços dentro de um só hospital, que vão da 
hotelaria ao emprego das tecnologias dis-
poníveis para salvar vidas. Exatamente por 
essas questões, muitos métodos avaliativos 
foram desenvolvidos, e a escolha daquele 
a ser utilizado não trata apenas da vontade 
do avaliador, mas envolve a disponibilidade 
de dados; a capacidade técnica de trabalhar 
com eles; a capacidade de dar respostas 
oportunas e saneadoras às inadequações 
encontradas e a aceitação da comunidade 
usuária da ferramenta.

De nada adianta aplicar um excelente 
método de avaliação se seus resultados não 
forem utilizados na tomada de decisão para 
reorganização do serviço avaliado.

O artigo discorre acerca da apropriação 
e processos enfrentados para a aplicação de 
modelo canadense de avaliação de serviços 
de saúde pela SES/MS e sua apresentação às 
demais Secretarias Estaduais de Saúde (SES) 
e Distrito Federal (DF). 

O modelo Egipss 

A Universidade de Montreal (UM) de-
senvolveu um modelo de avaliação do de-
sempenho de serviços e sistemas de saúde 
denominado Évaluation Globale et Intégrée 
de la Performance des Systèmes de Santé 
(Egipss) – sob a coordenação dos professores 
André-Pierre Contandriopoulos e François 
Champagne, pesquisadores que trabalham 
há mais de 20 anos em formação e pesquisa 
sobre métodos de avaliação. O Egipss possui 
importante histórico de aplicação e impacto 
no Canadá e em outros países, chamando a 
atenção de autoridades sanitárias do mundo 
inteiro para a oportunidade de se realizar 
um diagnóstico abrangente e efetivo de seg-
mentos do setor saúde. 

O Egipss constitui uma síntese das abor-
dagens de avaliação e de pesquisa, experi-
mentada em diversos ambientes, baseada 
em fundamentos teóricos sólidos e em uma 
abordagem operacional cuja validade foi 
demonstrada em muitas aplicações, tanto 
em escala regional quanto internacional 
(CHAMPAGNE ET AL., 2005). É capaz de fornecer aos 
responsáveis pela tomada de decisão as fer-
ramentas necessárias para medir o desempe-
nho e agir em consequência, além de orientar 
decisões no sentido da melhoria contínua do 
desempenho, possibilitando um sistema de 
saúde de qualidade, acessível e eficiente. 

O modelo Egipss inspira-se na Teoria da 
Ação Social de Parsons (1957, 1977), foi propos-
to por Sicotte et al. em 1998. Segundo esse 
modelo, para ser considerada eficiente, uma 
organização deve, de forma permanente, re-
alizar as quatro funções: 

a) Alcançar suas metas: Função ligada à ca-
pacidade da organização em alcançar metas 
fundamentais, representada por medições de 
eficácia, eficiência, satisfação da população 
e equidade. Para uma organização pública 
de saúde e serviços sociais, trata-se da me-
lhoria das condições de saúde dos indivídu-
os e da população por meio da prevenção, 
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diagnóstico e tratamento dos problemas de 
saúde e dos problemas sociais e da redução 
das desigualdades no acesso aos cuidados; 

b) Adaptar-se a seu ambiente: Função re-
presentada por medições de recursos fi-
nanceiros e humanos, atendimento das 
necessidades da população, atratividade, 
atuação sistêmica, mobilização da comuni-
dade e de inovação e transformação, entre 
outras. Em curto prazo, os estabelecimentos 
de saúde e serviços sociais devem conseguir 
os recursos necessários para manter e de-
senvolver suas atividades. Em médio e longo 
prazo, os estabelecimentos devem desen-
volver suas competências de transformação 
para se adaptarem às mudanças tecnológi-
cas, populacionais, políticas e sociais; 

c) Produzir de forma integrada: Função 
representada por indicadores que corres-
pondem aos acordos de gestão e a confor-
midade às normas de credenciamento/
habilitação e referem o volume de servi-
ços, a produtividade, qualidade técnica, 
continuidade, humanismo, acessibilidade. 
Tradicionalmente, é neste nível que se en-
contra a maioria dos indicadores utilizados 
para medir o desempenho dos estabeleci-
mentos: volumes de cuidados e serviços, 
produtividade e integração da produção 
por meio da qualidade técnica e não técnica. 
Trata-se do núcleo técnico da organização. 
Os processos devem possibilitar produzir 
serviços de qualidade, de forma eficaz; 

d) Manter valores e normas coletivas: 
Função ligada ao que é chamado de cultura 
da organização, na origem do clima organi-
zacional. Produz o sentido e a coesão dentro 
da organização. Apresenta subdimensões as-
sociadas ao consenso sobre os valores da or-
ganização e a qualidade de vida no trabalho. 

A riqueza da teoria parsoniana está funda-
mentada na existência de relações recípro-
cas e equilibradas entre as quatro grandes 
funções de uma organização. É a riqueza 

dessas inter-relações que permite avaliar 
o desempenho de um sistema. No método 
Egipss, essas interações são chamadas de 
‘equilíbrios’ ou ‘alinhamentos’.

O Egipss permite avaliar o desempenho 
de um sistema ou serviço de saúde de forma 
integrada, por meio de suas dimensões e 
subdimensões, analisando sua capacidade 
em realizar cada uma das quatro funções já 
citadas, bem como em estabelecer e manter 
um equilíbrio dinâmico na realização 
dessas funções e agir de forma prudente à 
luz dessas informações.

Dessa forma, a avaliação do desempenho 
baseia-se não apenas na medição de indica-
dores de sucesso para cada uma das quatro 
funções da organização, mas também no 
caráter dinâmico da tensão existente entre 
esses quatro polos, isto é, na maneira das 
trocas e negociações ocorrerem entre as 
quatro funções para os diferentes atores e 
nas formas de implantação dos modelos de 
regulação (análise dos sistemas de troca e do 
grau de integração que eles promovem).

Há também que se considerar que o de-
sempenho de uma organização só pode ser 
avaliado em relação ao desempenho de cada 
um dos seus componentes e da rede da qual 
faz parte. Dessa forma, uma organização só 
é realmente eficiente na medida em que seu 
desempenho contribui para o desempenho 
do sistema de saúde.

Conforme Contandriopoulos (2003), o de-
sempenho de uma organização de saúde é 
uma construção multidimensional que deve 
permitir a diferentes partes interessadas 
debater e elaborar um julgamento sobre as 
qualidades essenciais e específicas da sua 
organização, em função das suas crenças, co-
nhecimentos, responsabilidades, interesses, 
projetos etc. A organização deve ser capaz 
de realizar cada uma das quatro funções es-
senciais, ou seja, adaptar-se ao seu ambiente 
(adquirir recursos), responder às necessi-
dades (objetivos/metas), produzir serviços 
com qualidade e quantidades adequadas (ser 
produtivo), manter e desenvolver valores 
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(cultura organizacional), estabelecendo e 
mantendo uma tensão positiva e dinâmica 
entre essas quatro funções essenciais. 

Assim, no modelo Egipss, o desempenho 
é a capacidade de manifestar, por meio das 
quatro funções, o equilíbrio na execução das 

Figura 1. Diagrama do modelo Egipss 

Fonte: ÉVALUATION GLOBALE ET INTÉGRÉE, 2010.
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ações, melhorando resultados e diminuindo 
custos, como se observa no diagrama abaixo: 

Em referência à figura 1, reforça-se que: 
a adaptação trata das relações estabelecidas 
entre o avaliado e o ambiente, entendido 
como todos os sistemas de ação com os quais 
o sistema avaliado interage e os contextos em 
que está situado – permite adquirir os recur-
sos para existir e se desenvolver; os valores, 
mantidos e produzidos, são capazes de con-
ferir sentido e coesão no seio da organização; 
a produção refere um volume apropriado 
de serviços de qualidade (humanizada, 

contínua, acessível e abrangente); e as metas 
possibilitam que a organização atinja seus 
objetivos e podem significar eficiência, efi-
cácia, equidade, satisfação e alcance de me-
lhoria da saúde individual e populacional. 

A análise do desempenho da organização 
de saúde virá pela capacidade da governan-
ça em integrar e equilibrar as mudanças e 
negociações, constantemente geradas entre 
as quatro funções e pelos diferentes atores, 
em especial, aquelas que promovam sua re-
levância para a rede externa com a qual ela 
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interage, e não somente pela medição dos 
indicadores das quatro funções essenciais. 

Portanto, serão estabelecidas relações de 
equilíbrio: (I) Estratégico: desenvolve a ca-
pacidade de integrar a função adaptativa da 
organização com as suas metas e seus resul-
tados; (II) Tático: desenvolve a capacidade da 
organização de integrar suas metas e resulta-
dos com a sua produção; (III) Operacional: 
desenvolve a capacidade da organização de in-
tegrar sua necessidade de ser produtiva com o 
clima organizacional; (IV) Contextual: desen-
volve a capacidade da organização de integrar 
as exigências adaptativas com o clima organi-
zacional; (V) Alocativo: desenvolve a capaci-
dade da organização de  integrar os recursos 
obtidos por meio da sua função adaptativa e 
a sua produção; e, por fim, (VI) Legitimador: 
desenvolve a capacidade da organização de 
integrar seus objetivos e resultados com os 
seus valores e cultura organizacional. 

A aplicação do modelo Egipss 
em Mato Grosso do Sul

Alguns fatores foram determinantes para que a 
SES/MS promovesse um processo de avaliação 
dos principais hospitais vinculados ao Sistema 
Único de Saúde (SUS): o alcance da qualidade 
nesses serviços; a implementação da Política 
Estadual de Atenção Hospitalar (Peah) a partir 
das diretrizes do Plano Estadual de Saúde 
2008/2011; o processo de formalização de con-
tratos com os hospitais iniciado em 2007 no 
âmbito do Pacto pela Saúde; a reforma admi-
nistrativa e gerencial no Hospital Regional de 
Mato Grosso do Sul; e a intervenção na Santa 
Casa de Misericórdia de Campo Grande.  

A partir de relações formais estabelecidas 
entre o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass), SES/MS e a UM – em 
meados de 2010 –, foi possível avaliar o de-
sempenho da Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 

2010) com foco na atenção hospitalar em Mato 
Grosso do Sul, assim como apresentar a expe-
riência as 25 secretarias estaduais de saúde 

e o Distrito Federal, a título de cooperação 
técnica e disseminação de conhecimento.

A avaliação de desempenho contemplou os 
17 hospitais regionais de Mato Grosso do Sul 
(hospitais nos municípios sede de microrre-
gião com o papel de referência para o território 
regional), assim como propiciou aprendiza-
gem e apropriação do método canadense, de 
modo a capacitar servidores das três esferas 
de gestão e disponibilizar as ferramentas para 
outras secretarias estaduais de saúde.

O objeto da avaliação tratou de todos os 
hospitais regionais do Estado, sendo: 6 na mi-
crorregião de Campo Grande, 3 na microrre-
gião de Dourados e 1 em cada uma das demais 
microrregiões: Aquidauana, Corumbá, Coxim, 
Jardim, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã e Três 
Lagoas. Foi excluído o hospital da microrregião 
de Nova Andradina, cujas atividades só foram 
iniciadas em janeiro de 2011. Dos 17 hospitais 
que aderiram ao projeto proposto pela SES, 15 
concluíram o processo avaliativo (CONASS, 2012). 

Etapas da operacionalização

O projeto foi composto por quatro etapas 
distintas de operacionalização. 

A primeira delas, Seleção de Indicadores, foi 
desenvolvida entre novembro de 2010 e agosto 
de 2011. Contemplou a capacitação sobre o 
modelo Egipss e indicadores disponíveis, ocor-
rida em dois momentos distintos: UM, sob a 
lavra dos professores já mencionados e cola-
boração de Hung Nguyen, Georges Thibaut e 
Geneviève Ste-Marie; Escola de Saúde Pública/
SES/MS, em Campo Grande/Mato Grosso do 
Sul, também com a presença de representantes 
da UM – ocasião em que se definiu pela aplica-
ção de questionário semiestruturado aos usuá-
rios e trabalhadores dos hospitais selecionados, 
tendo 2010 como ano base. 

Contemplou ainda: definição de 7 grupos 
de trabalho para o desenvolvimento do 
projeto, compostos por servidores e cola-
boradores da SES/MS, cuja atribuição era 
construir fichas descritivas para os indi-
cadores (nome, conceito, cálculo, fonte); 
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realização de reunião com os diretores dos 
17 hospitais e respectivos gestores munici-
pais para explicitar os propósitos e a ope-
racionalização dos trabalhos; e aplicação 
de questionários. Todas as atividades foram 
realizadas com a cooperação técnica da UM 
na preparação de materiais e análise das 
experiências da SES/MS na aplicação de 
questionários. Da consecução dessa etapa, 

resultou uma planilha geral de 185 indica-
dores, além do reconhecimento dos bancos 
de dados existentes. 

O quadro que segue representa, entre os 
indicadores produzidos, aqueles que foram 
utilizados na aplicação do modelo Egipss 
para avaliação de hospitais regionais de 
Mato Grosso do Sul (MATO GROSSO DO SUL, 2012).

Quadro 1. Indicadores selecionados

Dimensão Subdimensão Sub-subdimensões Áreas Qt Indicadores IAN (*)

Disponibilidade de 
recursos

Capacidade

Financeira 3 0

Material 16 0

Humana 12 0

Viabilidade 5 3

Ajustamento às 
necessidades da 
população

Adequação da utilização 1 1

Atratividade da 
organização

Capacidade de retenção das clientelas 1 1

Capacidade de atração das clientelas 1 0

Mobilização da 
comunidade

2 2

Integração sistêmica 1 1

Subtotal 42 8

Concensos sobre os 
valores

Valorização individual 5 0

Valorização organizacional 5 0

Acordo sobre valores (individual) 5 0

Acordo sobre valores (organizacional) 5 0

Concordãncia entre os valores 
individuais e organizacionais 

6 1

Divergência entre os valores 
individuais e organizacionais

6 1

Qualidade de vida no 
trabalho

Ambiente de trabalho 28 11

Clima organizacional 7 7

Satisfação no trabalho 8 8

Engajamento e mobilização 1 1

Reações comportamentais 8 1

Subtotal 84 30

Volumes de cuidados 
e serviços

Volumes brutos 12 0

Produtividade

Produtividade clínica 5 5

Produtividade financeira 2 2

Prrodutividade organizacional 3 3
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A segunda etapa de operacionalização do 
projeto Coleta de Dados foi executada entre 
setembro de 2011 e abril de 2012. Para a alimen-
tação de um aplicativo denominado Egipss.MS, 
desenvolvido pela UM – via web –, foram uti-
lizadas fontes dos bancos de dados nacionais; 
informações existentes nos sistemas internos 
dos hospitais e dados extraídos dos questioná-
rios aplicados aos usuários e aos funcionários 
dos hospitais selecionados. O preenchimento 
do aplicativo contou com grupo especializado 
de digitadores – ligados à Superintendência de 
Gestão da Informação/Secretaria da Fazenda 
de Mato Grosso do Sul. Os resultados foram 
acompanhados e revisados pela equipe cana-
dense, encaminhando-os para validação dos 
grupos de trabalho identificados na etapa 1. 

O questionário semiestruturado aplica-
do aos usuários dos hospitais foi ajustado a 

partir do modelo da Coordenadoria Estadual 
de Controle, Avaliação e Auditoria. Abordou 
aspectos relacionados ao acesso, atendimen-
to, infraestrutura e efetividade do atendi-
mento e foi aplicado a uma amostra de 10% 
dos usuários calculados da média mensal de 
internação de cada hospital. 

O questionário semiestruturado aplicado 
aos trabalhadores, a partir de proposta da UM, 
foi adequado à realidade local pelos grupos 
de trabalho. Abordou aspectos relacionados 
aos valores, ao ambiente organizacional, à sa-
tisfação e informações gerais e foi aplicado ao 
conjunto de trabalhadores dos hospitais sele-
cionados (médicos, enfermeiros, outros pro-
fissionais de nível superior, técnico/auxiliar de 
enfermagem, técnicos administrativos e apoio). 

A terceira etapa, Construção da Avaliação, 
foi efetivada em maio/2012 e compreendeu 

Quadro 1 (cont.)

Qualidade não 
técnica

Acessibilidade 2 2

Humanização dos cuidados e serviços 12 12

Qaulidade técnica

Acerto 2 2

Competência profissional 1 1

Percepção dos funcionários 1 1

Percepção dos usuários 3 3

Satisfação de qualidade 1 1

Subtotal 44 32

Eficácia Eficácia Populacional

Prevenção 2 2

Morbi/  
mortalida- 
de infantil

2 2

Mortali- 
dade geral

6 5

Saúde 
global

1 1

Subtotal 11 10

Condições de saúde da população

Morta-
lidade

3 0

Saúde 
Global

1 0

Subtotal 4 0

TOTAL 185 80
 
Fonte: Elaboração própria.
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a elaboração do escore de desempenho. Foi 
executada durante um seminário, em Campo 
Grande/MS, a partir de discussão entre a equipe 
da UM e os representantes dos grupos de tra-
balho, que cuidaram da análise e validação dos 
indicadores construídos nas etapas 1 e 2.  

Os indicadores selecionados foram organi-
zados e analisados no intuito de extrair o perfil 
de desempenho de cada um dos hospitais ava-
liados, capaz de indicar um retrato detalhado 
e multidimensional do desempenho relativo a 
cada unidade hospitalar. Dessa forma, foram 
produzidos 17 relatórios detalhados (um por 
unidade hospitalar), contendo os resultados 
dos indicadores e os comentários pertinentes 
que serão abordados futuramente. 

Alguns parâmetros foram estabelecidos 
para a validação dos indicadores e sua conse-
quente relação com o desempenho: (I) relação 
positiva: quanto maior o valor, melhor o desem-
penho (número de leitos per capita / número 
de cirurgias ambulatoriais realizadas, entre 
outros); (II) relação negativa: o valor menor 
está associado a um desempenho melhor (taxa 
de mortalidade, a taxa de reinternação, taxa de 
eventos indesejáveis); (III) parabolicamente 
associados: alcança um desempenho ótimo 
quando os valores ficam entre dois limites 
definidos, portanto, fora desses limites, o de-
sempenho diminui (taxa de cesárea); e (IV) 
relação contextual: apresentam demonstração 
temporal ou informação contextual e não estão 
diretamente ligados ao desempenho. 

Dessa forma, exceto para os indicado-
res contextuais, foi calculado um índice de 
desempenho, também chamado de Índice 
Relativo (IR), comparando o valor do indica-
dor com um referencial. 

Os índices de desempenho variaram entre 
0% e 200%, sendo que valores acima desse 
limite foram equiparados a 200%. Nos casos 
de indicadores de tempo médio de perma-
nência hospitalar, os índices de desempenho 
não foram calculados quando o denomina-
dor do indicador era inferior a 30 casos.

O índice de desempenho obtido traduziu 
sempre a distância de um estabelecimento 
em relação ao referencial.  

Dois tipos de referenciais foram utilizados: 
descritivos, quando permitem contextualizar 
um indicador sem, contudo, apresentar ava-
liação de desempenho (indicadores de dispo-
nibilidade dos recursos, para os quais parece 
mais apropriado avaliar a riqueza relativa 
em relação a um referencial do que medir o 
desempenho); e normativos, quando permi-
tem fazer a avaliação de desempenho. Ambos 
podem ser externos (literatura, opinião 
teórica, consenso de especialistas) ou empíri-
cos (baseados em dados observados).  

Os referenciais normativos externos 
foram denominados ‘acordados’, uma vez 
que resultaram de consenso entre a SES/MS 
e diretores de hospitais, durante o seminário 
de validação. Enquanto os referenciais nor-
mativos empíricos corresponderam ao valor 
do benchmark, que apresenta a média dos 
três melhores resultados observados entre 
os 15 hospitais do estudo e a mediana. 

Cumpre informar que a população total 
de duas microrregiões (Campo Grande e 
Dourados), que contam com mais de um 
hospital, foi distribuída em seus hospitais, 
correspondendo igualmente entre o percen-
tual de produção e a população da microrre-
gião (40% de produção = 40% da população).          

Quadro 2. Relação Índice Relativo dos Indicadores  e o desempenho

Índice Relativo dos Indicadores Desempenho 

40 a 59% Muito preocupante

60 a 74% Preocupante

75 a 89% Bom

90% e acima Excelente

Fonte: Elaboração própria.
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Construídos os escores de desempenho 
dos indicadores, os dados foram organi-
zados de forma a permitir uma análise do 
desempenho da organização por indicador 
e por subdimensões e conceitos de desem-
penho para, inclusive, situar um hospital 
em relação aos demais. Consequentemente, 
nesse primeiro nível da avaliação, foram 
formados quatro grupos, sendo o grupo 1 
formado pelos hospitais com melhor resul-
tado, e assim sucessivamente. 

O segundo nível da análise normativa 
compreendeu 38 conceitos e 18 subdimen-
sões de forma a relacionar as forças (IR 
superior a 75%) e problemas (IR inferior a 
75%) e aquelas subdimensões que não com-
preenderam a coleta de nenhum indicador. 

Para tanto, foi calculado o volume total 
produzido por hospital para ser utilizado 
como denominador para determinados indi-
cadores (humanos e financeiros), em que o 
denominador populacional (1.000 habitan-
tes) foi substituído pelo volume de produção. 
Dessa forma, esses novos indicadores permi-
tiram avaliar a riqueza relativa em relação ao 
volume produzido pelo hospital.

O cálculo da produção total de um hospi-
tal seguiu a seguinte regra:

As intervenções têm peso diferente, uma 
vez que representam o tamanho dos recur-
sos a mobilizar na execução de cada uma 
delas, sendo o maior peso correspondente à 
maior mobilização de recursos. 

O terceiro nível de análise é o relacional, 
que indica os desafios específicos de cada 
uma das unidades hospitalares. Desafios esses 

classificados em função de sua importância 
dentro da organização e da possibilidade dos 
gestores implementarem mudanças organi-
zacionais para melhorar o desempenho. A 
detecção dos desafios é realizada colocando 
em relação várias subdimensões do desempe-
nho, das quais se mencionam duas, reveladas 
em repetidas unidades hospitalares: melhoria 
da qualidade técnica dos cuidados e serviços 
e melhoria da qualidade de vida no trabalho.

Conforme estabelecido, os resultados da 
avaliação de desempenho de cada hospital 
foram apresentados à respectiva direção da 
unidade e aos gestores municipais e estadu-
ais de saúde, especialmente, da SES/MS.

A quarta etapa, Recomendações para a 
Ação, consistiu na discussão das interven-
ções possíveis com todos os envolvidos: 
diretores das unidades hospitalares, gesto-
res municipais e gestor estadual. Para esse 
debate, foram realizadas oficinas de trabalho 
que envolveram, para além dos atores men-
cionados, suas equipes técnicas – responsá-
veis pelas ações de acompanhamento. 

Tanto o processo de aplicação do modelo 
Egipss, abordado neste artigo, quanto os re-
sultados obtidos na avaliação foram apre-
sentados no dia 4 de dezembro de 2012, em 
Brasília, no Seminário Internacional sobre 
Avaliação Hospitalar pelo modelo Egipss, 
promovido pelo Conass para os secretá-
rios estaduais de saúde e DF e convidados 
das demais esferas de gestão e academia. 
Também foi elaborado documento técnico 
destinado aos secretários estaduais de 
saúde e do DF.  

Quadro 3. Relação entre tipo de intervenção e o peso na somatória do volume 

Tipo de intervenção Peso dado na somatória do volume

Internação hospitalar 1

Cirurgia ambulatorial 1/4

Atendimento no Pronto-Socorro 2/23

Atendimento ambulatorial 1/23
 
Fonte: Elaboração própria.
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Considerações finais

A apropriação e aplicação do modelo Egipss 
na avaliação de hospitais regionais da SES/
MS alcançou os objetivos propostos. As 
equipes se apropriaram do modelo e suas 
etapas, passaram a ser capazes de cons-
truir, criticar e aplicar indicadores de de-
sempenho para avaliar as quatro funções 
já explicitadas neste artigo. A ferramenta 
de avaliação foi construída e incorporada 
às atividades cotidianas das unidades hos-
pitalares, e a experiência foi alvo de semi-
nário para conhecimento e apropriação das 
demais SES e convidados. 

A utilização desse retrato detalhado e 
multidimensional do desempenho possibili-
tou à SES/MS identificar, em conjunto com 
os hospitais, caminhos para a melhoria do 
desempenho de cada um, discuti-los com os 
gestores municipais e definir termos da for-
malização de contratos com base em planos 
de melhoria. 

A experiência evidencia e ratifica na exe-
cução das etapas de aplicação do modelo 
Egipss que os responsáveis pela tomada 
de decisão dessas áreas têm condições de 
avaliar se existe ou não um desafio real sobre 
o qual convém agir. Todavia, para tirar o 
máximo proveito dos resultados obtidos na 
avaliação do desempenho de cada hospital, 
é importante que tanto a direção quanto os 
trabalhadores se apropriem de seu conteúdo. 

A apreensão dos resultados também con-
siste em colocá-los no contexto específico 
do hospital: o retrato global do hospital cor-
responde à percepção da equipe de direção? 
Como explicar os principais pontos fortes 
e pontos fracos que transparecem desse 
retrato? Determinados aspectos demandam 
análises internas complementares para deli-
mitar fenômenos revelados na avaliação? 

Em seguida, é importante identificar as 
forças a consolidar as metas de melhoria do 
desempenho, porque contribuem na especifi-
cação de interesses estratégicos, assim como 

podem integrar planos de ação ou de convênios 
específicos com os gestores de saúde.

O processo de aplicação do modelo 
Egipss evidenciou que dados e análises 
avaliativos influenciam diretamente uma 
tomada de decisão; apoiam decisão já 
tomada; uniformizam informação quando 
grupos com interesses diferentes perse-
guem um consenso; fundamentam decisões 
divergentes daquelas até então orientadas 
ou expostas por determinado segmento. 
Além disso, e especialmente, a apropriação 
dos resultados da avaliação do desempe-
nho melhora a compreensão da dinâmica 
e do funcionamento da unidade hospitalar. 
Ela vem somar-se aos conhecimentos uti-
lizados individual e coletivamente pelos 
membros da alta direção no seu processo 
de tomada de decisão.

Portanto, há que se considerar que a 
apropriação e aplicação do modelo Egipss 
em 15 unidades hospitalares da SES/MS 
configurou-se como experiência bem-
-sucedida, sendo o principal desafio a ser 
enfrentado: conseguir que os hospitais 
avaliados, e outros que porventura se in-
teressarem, usem sistematicamente a fer-
ramenta no intuito de melhorar de forma 
contínua seu desempenho. O desempenho 
de cada unidade de saúde qualifica a rede 
de atenção, que por sua vez qualifica o SUS. 

Finalmente, cabe ressaltar que os rela-
tórios resultantes da aplicação do método 
Egipss, e que demonstram o desempenho 
das unidades hospitalares estudadas, serão 
objeto de publicação futura. s
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RESUMO A realidade nas unidades de Atenção Básica aponta para usuários do Sistema Único 
de Saúde que não conhecem plenamente a Estratégia Saúde da Família. O objetivo do presente 
artigo é relatar a experiência da criação de um grupo de Educação Popular em Saúde, que 
buscou ampliar o acesso às informações aos usuários. Este trabalho consiste em um estudo 
descritivo, no qual se buscou pontuar o caminho percorrido do planejamento à execução da 
atividade e descrever o encontro realizado. É preciso que haja comprometimento com a edu-
cação popular, para que então se alcancem melhores resultados no fortalecimento do controle 
social, nos cuidados mais efetivos e nas gestões mais democráticas.
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ABSTRACT The reality is that users of Unified Health System are still not fully familiar with the 
Family Health Strategy. The aim of this paper is to report the experience of creating a Popular 
Education in Health group, with the purpose of expanding access to information to users. This 
work is a descriptive study, in which we sought to explain how the process happened from the 
planning to the execution of the activity, and describe the encounter that occurred. There must be 
engagement with Popular Education, so that we reach better results in the strengthening of the 
social control, in more effective care, and in the democratic administrations.
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Introdução

No mundo, onde a informação está cada vez 
mais acessível às pessoas, independentemen-
te do meio cultural ou nível socioeconômico 
ocupado por elas, torna-se uma violação aos 
direitos do cidadão ter um conhecimento li-
mitado quanto ao funcionamento do sistema 
de saúde em que ele está inserido. 

Segundo Mendes (1996), por se tratar de 
uma reforma social que ocorre em um cenário 
democrático e que requer certa transforma-
ção cultural, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
possui um caráter processual de maturação 
lenta. Entendendo o SUS por esse aspecto, 
cabe aos cidadãos monitorar esse ‘processo 
de maturação’ e garantir a continuidade dele, 
não adotando uma postura pessimista ante a 
lentidão dos passos rumo à efetivação plena 
do sistema, mas sim assumindo um papel de 
participação ativa que deve coparticipar com 
contribuições construtivas para promoção 
de ações, com vistas à operacionalização do 
que é proposto nas políticas e programas que 
regem o funcionamento do SUS no Brasil.

Uma das práticas humanizadoras que o 
Ministério da Saúde apresenta na proposta do 
HumanizaSUS é a ampliação dos mecanismos 
de comunicação e informação. Ele enfatiza, 
também, a necessidade do desenvolvimento 
da gestão participativa nas instituições públi-
cas de saúde, envolvendo trabalhadores e usu-
ários na tomada de decisão dos atos de gestão. 
Nesse sentido, cabe ressaltar que a produção 
de cuidado deve estar ligada à geração de 
espaços de comunicação efetiva.

Entende-se que o cuidado envolve diver-
sos aspectos de prevenção de doenças, pro-
teção, reabilitação e promoção da saúde do 
indivíduo. A promoção de saúde está direta-
mente vinculada à obtenção das informações 
necessárias para o ganho de autonomia do 
indivíduo diante das diversas situações de 
vida diária, que apresentam potencial para 
interferir na determinação de sua saúde. 

A garantia do acesso à informação sobre 
o funcionamento dos serviços de saúde é 

dada judicialmente pelo Art. 7º da Portaria 
1.829, de 13 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009), 
e garantida no Art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990 (BRASIL, 1990). Já a Lei nº 
8.142/90 dispõe sobre a participação da co-
munidade na gestão do SUS.

Entretanto, é fácil perceber que a realida-
de em muitas cidades do Brasil aponta para 
a existência de usuários do SUS que não 
possuem o conhecimento sobre o sistema e 
sobre o novo modelo de atenção que viven-
ciam, em que a Atenção Básica (AB) surge 
enquanto ordenadora do sistema.

Para Fonseca et al. (2012), a carência de 
informações da população acerca do SUS, 
principalmente no que se refere à partici-
pação popular, é resultado da ausência de 
investimento em práticas comunitárias que 
sejam solidárias ao enfrentamento dos pro-
blemas de saúde.

A educação em saúde é uma prática de 
caráter transversal que permite a configu-
ração de uma política de saúde de forma 
compartilhada (BRASIL, 2007), sendo essencial 
no que tange às ações que acontecem na 
relação direta dos serviços com os usuários, 
além de ser imprescindível para viabilização 
do controle social no SUS. Afinal, que tipo 
de ‘controle’ poderá ser exercido por cida-
dãos pouco informados a respeito do fun-
cionamento das políticas públicas de saúde? 
Ou, simplesmente, sobre o funcionamento 
básico da Estratégia Saúde da Família (ESF)?

As práticas de fomento à participação 
popular no sistema público de saúde fazem 
parte da configuração de uma real democra-
cia. Para Rolim, Cruz e Sampaio (2013), a ga-
rantia dessa participação em todas as esferas 
de gestão do SUS pode ser considerada uma 
forma mais avançada de democracia, pois re-
define as relações entre Estado e sociedade.

Nesse sentido, a educação popular destaca-
-se como instrumento de grande potencial 
para concretização dos princípios e diretri-
zes do SUS, visto que permite a problema-
tização de uma mesma realidade vivida. A 
base da educação popular consiste em “uma 
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conjunção de saberes, de vivências e de práti-
cas que apresentam, em comum, a negação da 
situação existente e a construção do inédito 
viável” (BONETTI; PEDROSA; SIQUEIRA, 2011, P. 398).

Sendo assim, é muito importante que haja 
o desenvolvimento de tais práticas por pro-
fissionais da ESF, pois o vínculo que se espera 
estar constituído entre estes e os usuários da 
unidade permite ações de maior impacto na 
comunidade, promovendo a apropriação da 
saúde enquanto direito por parte da popu-
lação e contribuindo para a configuração de 
espaços democráticos de informação.

Experiências que buscam o incentivo 
à autonomia da comunidade nas ações de 
controle social e na integração do serviço à 
comunidade têm sido descritas em muitos 
trabalhos (BARRETO ET AL., 2012). Quanto maior é 
o alcance da expansão da ESF em território 
nacional, mais pode ser sentida a necessida-
de da reprodução dessas experiências nas 
unidades, enquanto profissionais de saúde, 
pois a corresponsabilização na construção da 
AB à saúde, como coordenadora do cuidado, 
conforme defende Starfield (2002), só poderá 
se consolidar a partir de ações que promovam 
conhecimento à população e, portanto, a for-
mação de cidadãos engajados nesse processo. 

Quando não há comunicação efetiva entre 
profissional-usuário, o cuidado se torna uma 
imposição. Essa afirmação tanto serve para 
procedimentos ou tratamentos instituídos 
nos consultórios como para as políticas pú-
blicas de saúde e os modelos de atenção, uma 
vez que todos são desenvolvidos visando à 
viabilização do cuidado integral ao indivíduo. 

Desse modo, é preciso apreender o 
sentido do que defende Pedrosa e Pereira 
(2007), quando inferem que o serviço de saúde 
precisa estar integrado de fato a todo modo 
de vida que o cerca, para que possa então 
concretizar sua missão. Enquanto essa ideia 
não for tomada como premissa fundamental 
de trabalho, todos os esforços na direção do 
estabelecimento de um cuidado integral, por 
meio da concretização das políticas de saúde, 
serão em vão. Já se avançou muito quanto ao 

entendimento de que nenhum tratamento 
pode ser eficaz se o usuário não compreen-
der a importância de seguir as orientações 
do profissional de saúde, mas talvez ainda se 
tenha muito a progredir quanto ao entendi-
mento de que ele precisa, também, englobar 
o funcionamento do sistema de saúde, bem 
como os novos direcionamentos de suas po-
líticas de atenção.

É finalidade deste trabalho relatar a expe-
riência da criação de um grupo de Educação 
Popular em Saúde, cujo espaço tem por finali-
dade a disseminação de informação e a troca 
de saberes sobre o funcionamento da ESF.

Método

Esta pesquisa consiste em um relato de ex-
periência acerca da realização de um grupo 
de Educação Popular em Saúde, no qual se 
buscou pontuar o caminho percorrido do 
planejamento à execução da atividade, des-
crever o encontro sucedido, bem como a 
percepção dos profissionais de saúde que 
idealizaram o grupo, quanto à importância 
da criação de espaços como estes nas unida-
des de saúde da família. Este trabalho foi re-
alizado em uma Clínica de Saúde da Família, 
localizada na cidade do Rio de Janeiro, que 
atende a uma comunidade de cerca de 24 mil 
pessoas cadastradas, onde uma enfermeira e 
um dentista se propuseram a reunir usuários 
com vistas ao esclarecimento de conceitos 
básicos sobre os princípios do SUS, as dire-
trizes da AB e o funcionamento da ESF. 

O modelo conceitual que orientou o tra-
balho dos profissionais no grupo foi baseado 
nas concepções teóricas de Paulo Freire 
(2002), principalmente no que tange ao res-
peito dos saberes construídos socialmente 
na prática comunitária, criando-se a possi-
bilidade de discutir a razão de ser de alguns 
desses saberes. Conforme esse mesmo autor, 
“um dos equívocos funestos de militantes 
políticos de prática messianicamente auto-
ritária foi sempre desconhecer totalmente a 
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compreensão do mundo dos grupos popula-
res” (FREIRE, 2002, P. 32).

Após a realização dos grupos, os profissio-
nais responsáveis pelo desenvolvimento deles 
se reuniam para refletir sobre cada encontro.

Este artigo foi estruturado em quatro 
momentos: o primeiro se refere a uma 
breve caracterização da AB na cidade do 
Rio de Janeiro; o segundo narra o caminho 
percorrido pelos profissionais durante o 
planejamento do grupo; o terceiro des-
creve a operacionalização do grupo; e o 
quarto descreve as reflexões geradas após 
vivência dessa experiência pelos profissio-
nais de saúde à luz da pedagogia proposta 
por Paulo Freire.

Breve caracterização da 
Atenção Básica no Rio de 
Janeiro

No Brasil, tem-se percebido certos ganhos 
na qualidade de vida da população após a im-
plantação da ESF, como é possível verificar 
com os resultados da sua expansão no mu-
nicípio do Rio de Janeiro, principalmente, 
entre 2010 e 2011, onde a estratégia recebeu 
um incremento de aproximadamente 15%. 
A importância da ESF na reorientação do 
modelo assistencial tornou-se clara com a 
queda nas internações hospitalares (quase 
17 mil internações a menos entre janeiro e 
outubro de 2010), o que inclui as interna-
ções por doenças cardiovasculares, e “visível 
redução, ainda a quantificar, da demanda 
de atendimento de urgência, graves pontos 
de estrangulamento do modelo assistencial 
ainda hegemônico” (RODRIGUES; ANDERSON, 2011, 

P. 22). Na cidade do Rio de Janeiro, muito se 
investe no fortalecimento da AB por meio da 
expansão da ESF. 

Nessa cidade, as unidades tradicionais 
de AB eram em sua totalidade os Centros 
Municipais de Saúde (CMS). Entretanto, 
essa transição do modelo tradicional de AB 

ofertado pelos CMS, para o modelo em que 
essa atenção é ofertada pela ESF, muitas 
vezes se torna gerador de tensões na relação 
usuário-profissional. É comum perceber que 
usuários que não compreendem o funciona-
mento da ESF tendem a ter resistência a ela, 
devido a alta prevalência na cultura popular 
do modelo biomédico de caráter medicali-
zante e gerador de uma atenção fragmentada 
focada no atendimento especializado. 

Causa certo estranhamento na população 
uma unidade onde os enfermeiros fazem 
consulta, acompanham pré-natais e realizam 
a coleta do exame citopatológico uterino, 
onde os médicos generalistas cuidam da dia-
betes sem encaminhar ao endocrinologista e 
onde esses médicos também fazem o acom-
panhamento de crianças sem encaminhar, 
necessariamente, ao pediatra. 

Desse cenário, emerge a necessidade da 
criação de espaços dentro das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) ou dentro da própria 
comunidade que promovam a educação 
popular com vistas a dialogar sobre a ESF.

Planejamento do grupo de 
Educação Popular em Saúde

Profissionais da ESF mencionam ser constan-
tes os questionamentos da população acerca 
da ausência de especialistas, das consultas de 
enfermagem, do funcionamento do Sistema 
de Regulação de Vagas (Sisreg) e da ‘confusão 
territorializada’ que se apresenta, por vezes, 
na existência de usuários ainda desorienta-
dos em meio ao acompanhamento à saúde no 
CMS ou na Clínica da Família. Outros ques-
tionamentos são referentes ao porquê de não 
poderem ter sua saúde acompanhada inte-
gralmente em hospitais terciários. 

Partindo da percepção do baixo nível 
de informação de muitos dos usuários da 
unidade de saúde da família em questão, um 
dentista e uma enfermeira resolveram criar 
um espaço de troca de informações e saberes 
sobre o funcionamento da ESF. 
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Para realização de tal atividade, a estra-
tégia de convocação dos usuários foi por 
meio dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). Eles foram solicitados a identificar 
entre a população cadastrada pessoas que 
tivessem alguma representatividade social 
na comunidade, que tivessem um perfil de 
multiplicador de informação. Foram deixa-
dos claros os objetivos da reunião desde o 
convite feito pelo ACS, uma vez que havia 
a preocupação dos usuários concluírem ser 
um grupo para discutir o processo de traba-
lho da unidade mencionada.

Outro método também utilizado para 
convocação dos usuários foi a divulgação do 
convite nas reuniões de equipes da unidade 
e no fórum de gestores, que ocorrem men-
salmente com vistas a reunir representan-
tes de dispositivos sociais importantes na 
comunidade, como a Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP), escolas e creches, 
Associação e moradores, ONGs e outras 
unidades de saúde do território.

Além da divulgação do grupo, o planeja-
mento da condução da atividade a ser de-
senvolvida envolveu os ACS, que, por serem 
também parte da comunidade, puderam 
contribuir de modo essencial para a organi-
zação e execução da atividade.

Os temas foram separados de modo a 
atender os assuntos de maior polêmica na 
comunidade local, tais como: atendimento 
generalista, o papel do enfermeiro na ESF, a 
territorialização e a organização do processo 
de referência e contrarreferência na rede de 
atenção, tendo a equipe de saúde da família 
como ordenadora desse sistema. Para isso, o 
encontro iniciaria com uma breve reflexão de 
como a saúde era ofertada no âmbito nacional 
antes da instituição do SUS, perpassando o 
advento do SUS, seus princípios e diretrizes. 

Foram planejados dois momentos de dis-
cussão em roda de conversa. Para o primeiro 
momento, foi elaborada uma sucessão de 
sete perguntas simples que teriam por finali-
dade ‘disparar’ os temas a serem abordados a 
partir do protagonismo dos usuários:

1 - Como era antes do SUS?

2 - Quando ele passou a existir?

3 - Quais os princípios que dão base ao fun-
cionamento do SUS na opinião de vocês?

4 - De onde surgiu a ESF?

5 - Por que ela surgiu?

6 - Para que ela surgiu?

7 - Com base em que a ESF desenvolve as-
sistência à saúde?

No segundo momento, o objetivo foi dis-
cutir o conceito de Clínicas de Família a 
partir de três pontos-chave:

1 - Diferenciando a Clínica da Família da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA);

2 - Discutindo conceito de territorialização;

3 - Trocando ideias sobre o que vem a ser 
um atendimento integral.

As perguntas e os pontos-chave foram 
apresentados em slides de modo a direcionar 
as discussões geradas.

Operacionalização do grupo

Nos encontros, compareceram cerca de 50% 
do número de usuários convidados. Foram 
feitos dois encontros com dois grupos di-
ferentes, em um intervalo de um mês, to-
talizando 20 usuários participantes (dez 
usuários em cada encontro).

O encontro começou com uma roda de 
apresentação, seguindo da exposição dos 
objetivos do grupo. 

Com a pergunta ‘Como era antes do 
SUS?’, foi iniciada uma conversa sobre 
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como era a assistência à saúde antes da 
instituição do SUS. Nesse momento, houve 
participação ativa dos idosos presentes, 
que falaram um pouco da vivência em um 
sistema de saúde seletivo e não universal. 
Uma rica experiência também foi com-
partilhada por um idoso nordestino após 
a enunciação da questão ‘de onde surgiu a 
ESF?’ Ele compartilhou com todo o grupo 
a história da origem das raízes da ESF em 
sua terra. Essa riqueza encontrada na troca 
de experiência reforça a ideia de Paulo 
Freire no sentido de não somente respeitar, 
mas também de aproveitar as experiências 
trazidas dentro de cada um (FREIRE, 2002).

A partir dessas vivências, foi apresen-
tado então o cenário de atenção à saúde, 
hoje no Brasil, baseado nos princípios da 
universalidade, integralidade, descentra-
lização e regionalização da rede, além dos 
conceitos de longitudinalidade e equida-
de. Esses significados foram explanados 
usando exemplos práticos de situações 
cotidianas das unidades básicas de saúde 
para que todos conseguissem compreen-
der o significado de cada conceito a partir 
da visualização da aplicabilidade prática 
de cada um deles. 

Foi discutida a diferença do modelo de 
atenção focado na promoção da saúde e do 
modelo que prioriza o foco nas doenças. 
Esse entendimento sobre a promoção da 
saúde foi facilitado de alguma maneira 
pelo fato deles poderem vivenciar na 
unidade frequentes atividades de pro-
moção à saúde. Por exemplo: a estrutura 
física e de trabalho da Clínica da Família 
em questão conta com o funcionamento de 
grupos de convivência, como o grupo de 
idosos que realiza passeios, festas e come-
morações; a Academia Carioca, que é um 
programa centrado na inserção da prática 
de atividade física regular em unidades de 
AB à saúde, com supervisão do educador 
físico; um espaço destinado à escovação 
supervisionada, onde a equipe de saúde 
bucal desenvolve as ações coletivas, entre 

outras atividades que contribuíram, posi-
tivamente, para que os usuários partici-
pantes pudessem visualizar as práticas de 
prevenção da doença e promoção da saúde.

Nesse sentido, pode-se afirmar que 
“as palavras a que falta corporeidade do 
exemplo, pouco ou quase nada valem” 
(FREIRE, 2002, P. 16), por isso a importância de 
se ter um trabalho estruturado na unidade 
de saúde, antes que se inicie um grupo de 
educação popular com objetivo de discutir 
o funcionamento da ESF, com base no que 
propõe as políticas públicas de saúde.

Foi também inserida ainda na discussão a 
importância do vínculo profissional-usuário 
na possibilidade da construção de um aten-
dimento personalizado, mediante o convívio 
do profissional de saúde com a comunidade, 
compartilhando da mesma realidade. 

Dessa forma, os usuários abriram espaço 
para enfatizar a essencialidade da figura 
do ACS e das visitas domiciliares para o 
êxito no acompanhamento de saúde da 
população adscrita. O trabalho do ACS foi 
posicionado pelos usuários como diferen-
cial nesse modelo de prestação de serviços 
na AB, e assim foi explicada a importância 
da territorialização na organização do pro-
cesso de trabalho das equipes e na oferta 
dos serviços na ESF. 

A partir da interrogação ‘Com base em 
que a ESF desenvolve assistência à saúde?’, 
foram abordadas questões, como aten-
dimento por profissional generalista e 
consultas de enfermagem (temas ainda bas-
tante polêmicos), apresentando aos usuários 
a existência dos cadernos de AB, protocolos 
nacionais e municipais, inclusive o Protocolo 
de Enfermagem na Atenção Primária à 
Saúde, do Rio de Janeiro, que respaldam e 
orientam as ações desses profissionais. 

As reuniões se encerraram com a pro-
posta de os usuários participantes levarem 
a discussão aos espaços já existentes na co-
munidade com potencial de multiplicação da 
informação. Foram sugeridas as reuniões de 
condomínios, as reuniões de pais das creches 
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e escolas locais, reuniões na Associação de 
Moradores, entre outros espaços, entenden-
do que o trabalho ‘extra-muros’ muitas vezes 
obtém maior alcance. 

Reflexões acerca da 
experiência do grupo

O primeiro desafio do profissional que se 
debruça na Educação Popular em Saúde é de-
senvolver empatia, ou seja, se colocar no lugar 
do usuário para poder compreender os fatos 
da forma como ele os entende. É enxergar o 
sistema de saúde, conforme se conhece, pelas 
lentes da comunidade local. Lentes essas for-
madas de experiências individuais e coletivas. 

Ficou muito claro que se os profissionais 
de saúde conseguissem escutar os questio-
namentos dos usuários, por meio de ‘ouvidos 
leigos’, conseguiriam entender suas inquie-
tações por vivenciar um sistema de saúde 
que vem sofrendo uma série de mudanças na 
conformação da oferta de serviços. Entretanto, 
ao se apropriar da ‘responsabilização de cor-
-responsabilizá-los’, percebe-se a necessidade 
da criação desses espaços em que a partir da 
troca de informações e saberes sobre o SUS 
se é mais capaz de consolidar cuidados mais 
efetivos e gestões mais democráticas. Afinal, 
“a luta para transformar o descrito em nossa 
Constituição em uma realidade acessível para 
toda a sociedade é plano para todos os sujeitos 
sociais” (FONSECA ET AL., 2012, P. 458).

Ao se observar cada mudança na or-
ganização da Rede de Atenção à Saúde, 
percebe-se que tem conquistas evolutivas 
as quais fortalecem a consolidação de um 
sistema de saúde universal, equânime, in-
tegral e resolutivo. Desse modo, não são 
os redirecionamentos estratégicos de uma 
política pública que trazem insatisfação e 
tensão aos cidadãos, na maioria das vezes, 
é simplesmente a maneira como são in-
seridos na vida da população. É compre-
ensível entender, por exemplo, que uma 
usuária anteriormente acompanhada em 

um CMS há mais de 20 anos com a mesma 
médica ginecologista sinta alguma revolta 
ao descobrir que daqui para frente não 
poderá mais ter essa profissional enquanto 
referência para seu acompanhamento de 
saúde, mas é inaceitável perceber que essa 
mesma usuária não faça ideia da finalida-
de desse novo espaço de coexistência das 
ações curativas, preventivas, de promoção 
e de acompanhamento de saúde por uma 
equipe que se insere na sua comunidade e 
passa a fazer parte dela, cuidando integral-
mente de sua saúde e de sua família.

Enquanto profissionais da ESF, pode-se 
ter indivíduos que concordem ou não com os 
modos de organização da oferta dos serviços 
de saúde à sua comunidade, mas não se pode 
normalizar o fato de haver indivíduos adscri-
tos no território que não entendem esta di-
nâmica dos serviços e, portanto, não se veem 
como corresponsáveis no sistema. Assim, 
pode-se afirmar que: “Constatando, nos 
tornamos capazes de intervir na realidade, 
tarefa incomparavelmente mais complexa e 
geradora de saberes do que simplesmente a 
de nos adaptar a ela” (FREIRE, 2002, P. 30).

Para que haja êxito na organização dos 
processos de trabalho das equipes de saúde da 
família e da própria unidade como um todo, 
a preocupação com o saber do usuário sobre 
a estratégia é de extrema relevância, pois se 
os serviços são pensados para pessoas que não 
compreendem suas finalidades, parece não 
haver muito sentido no que se faz.

A corresponsabilidade gerada em espaços 
democráticos como esse aponta para a des-
construção, entre profissionais e usuários, do 
que Barreto et al. (2012) denominam de fosso 
cultural, capaz de gerar grande impacto na 
organização dos serviços.

Para que se consiga alcançar a existência 
de uma realidade que usuários compreendam 
os objetivos de cada fluxo de atendimento na 
rede de atenção à saúde, é fundamental que 
profissionais da saúde assumam esse papel 
de multiplicadores de informação, principal-
mente no âmbito da ESF.
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Considerações finais

Conclui-se que é a partir de experiências 
como essa que o trabalho na ESF ganha vi-
sibilidade no meio em que é mais essencial 
para o desenvolvimento de tal política: a 
própria comunidade. O trabalho desenvol-
vido reafirmou a percepção acerca do baixo 
conhecimento existente entre os usuários 
do SUS a respeito da ESF e propiciou a vi-
vência do grande potencial de um grupo de 
educação em saúde em que há espaço para 
o sujeito aprender, ensinar, ser escutado e se 
posicionar. Esse potencial se concretiza no 
poder de mudanças nas lentes pelas quais 
os sujeitos passam a enxergar a dinâmica de 
funcionamento da ESF a partir do conheci-
mento construído sobre ela. 

Os encontros motivaram muitas reflexões 
dos profissionais e muitos retornos positivos 
dos usuários a posteriori, com solicitação do 
grupo de educação popular ser realizado em 
outros espaços da comunidade onde mora-
dores locais entendiam ser importante.

Propõe-se a realização de grupos como 
esse nas unidades de saúde da família, 
para ampliação do acesso às informações 
e troca de saberes entre profissionais e 
usuários do sistema de saúde sobre a ESF. 

Destaca-se a importância de o desenvol-
vimento dos grupos ocorrerem em con-
formidade com a cultura local específica 
de cada comunidade, abrindo um espaço 
no qual seja valorizado o saber dos indiví-
duos. Destaca-se, ainda, a importância de 
haver um adequamento na linguagem a ser 
usada e a predominância da concepção de 
que o cuidado em saúde perpassa o direito 
à informação. Além disso, é preciso que se 
aproprie da ideia de que do diálogo em que 
se desafia um grupo popular a pensar sua 
história social como experiência comum a 
seus membros, emerge a “necessidade de 
superar certos saberes que desnudados, vão 
mostrando sua incompetência para explicar 
os fatos” (FREIRE, 2002, P. 32).

Por isso, é necessário que haja profis-
sionais comprometidos com o processo de 
Educação Popular em Saúde, para que haja 
usuários que compreendam o funcionamento 
da rede local de atenção à saúde e que enten-
dam a importância do vínculo à sua equipe 
de saúde da família. Isso porque, a partir daí, 
serão alcançados melhores resultados no 
que tange ao próprio acompanhamento dos 
indivíduos, à dinâmica de funcionamento da 
unidade de saúde da família e ao fortaleci-
mento do controle social. s
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terceiro parecerista para desempate. Da mesma forma, o Conselho 
Editorial pode, a seu critério, emitir um terceiro parecer. O formulá-
rio para o parecer está disponível para consulta no site da Revista. 
Os pareceres sempre apresentarão uma das seguintes conclusões: 
(1) aceito para publicação; (2) aceito para publicação com ‘suges-
tões não impeditivas’; (3) reapresentar para nova avaliação depois de 
efetuadas as modificações sugeridas; (4) recusado para publicação.

Quando a avaliação do parecerista indicar ‘sugestões não impediti-
vas’, o parecer será enviado aos autores para correção do trabalho, 
com prazo para retorno em até vinte dias. Ao retornar, o trabalho vol-
ta a ser avaliado pelo mesmo parecerista, que terá prazo de 15 dias, 
prorrogável por mais 15 dias, para emissão do parecer final. O Editor 
Científico possui plena autoridade para decidir sobre a aceitação final 
do trabalho, bem como das alterações efetuadas.

No caso de solicitação para ‘reapresentar para nova avaliação de-
pois de efetuadas as modificações sugeridas’, o trabalho deverá ser 
reencaminhado pelo autor em no máximo dois meses. Ao fim desse 
prazo, e não havendo qualquer manifestação dos autores, o trabalho 
será excluído do sistema.

Eventuais sugestões de modificações de estrutura ou de conteúdo 
por parte da Editoria serão previamente acordadas com os autores 
por meio de comunicação via site ou e-mail. Não serão admitidos 
acréscimos ou modificações depois da aprovação final do trabalho.

O modelo de parecer utilizado pelo Conselho Científico está disponí-
vel em: www.saudeemdebate.org.br.

Os trabalhos enviados para publicação são de total e exclusiva res-
ponsabilidade dos autores, não podendo exceder a cinco autores por 
trabalho.

Registro de ensaios clínicos

A RSD apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee 
of Medical Journal Editors (ICMJE), reconhecendo, assim, sua im-
portância para o registro e divulgação internacional de informações 
sobre ensaios clínicos. Nesse sentido, as pesquisas clínicas devem 
conter o número de identificação em um dos registros de Ensaios 
Clínicos validados pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão dispo-
níveis em: http://www.icmje.org. O número de identificação deverá 
constar ao final do resumo.

Formatação do trabalho

–  O texto deve ser digitado no programa Microsoft® Word ou com-
patível, gravado em formato doc ou docx.

–  Padrão A4 (210X297mm), margem de 2,5 cm em cada um dos 
quatro lados, fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento 
entre linhas de 1,5.

–  O corpo de texto não deve conter qualquer informação que possi-
bilite identificar os autores ou instituições. 

–  O texto pode ser escrito em português, espanhol ou inglês

–  Respeita-se o estilo e a criatividade dos autores para a composi-
ção do texto, no entanto, deve contemplar elementos convencio-
nais como:

•  Introdução com definição clara do problema investigado e 
justificativa.

•  Métodos descritos de forma objetiva.
•  Resultados e discussão podem ser apresentados juntos ou 

em itens separados.
•  Conclusão.
•  Evitar repetições de dados ou informações nas diferentes 

partes do texto.

–  O texto completo deve conter:

•  Folha de apresentação com o título, que deve expressar clara 
e sucintamente o conteúdo do texto, contendo no máximo 
15 palavras.

•  Os textos em português e espanhol devem ter título na 
língua original e em inglês. Os textos em inglês devem ter 
título em inglês e português.

•  Nome completo do(s) autor(es). Em nota de rodapé colocar 
as informações sobre filiação institucional e titulação, ende-
reço, telefone e e-mail para contato.

•  No caso de resultado de pesquisa com financiamento, citar 
a agência financiadora e o número do processo.

•  Resumo em português e inglês ou em espanhol e inglês, 
com no máximo 700 caracteres, incluídos os espaços, no 
qual fiquem claros os objetivos, o método empregado e as 
principais conclusões do trabalho.

•  Não são permitidas citações ou siglas no resumo, à exceção 
de abreviaturas reconhecidas internacionalmente.

•  Ao final do resumo, de três a cinco palavras-chave, utili-
zando os termos apresentados no vocabulário estruturado 
(DeCS), disponíveis em: www.decs.bvs.br. Em seguida 
apresenta-se o texto.

–  Não utilizar notas de rodapé no texto. As marcações de notas de 
rodapé, quando absolutamente indispensáveis, deverão ser sobres-
critas e sequenciais. Exemplo: Reforma Sanitária1. 

–  Depoimentos de sujeitos deverão ser apresentados em itálico.
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–  Para as palavras ou trechos do texto destacados, a critério do autor, 
utilizar aspas simples. Exemplo: ‘porta de entrada’. 

–  Utilizar revisor de texto para identificar erros de ortografia e de 
digitação antes de submeter à Revista.

–  Figuras, gráficos e quadros devem ser enviados em arquivo de alta 
resolução, em preto e branco ou escala de cinza, em folhas separa-
das do texto, numerados e titulados corretamente, com indicações 
das unidades em que se expressam os valores e as fontes corres-
pondentes. O número de figuras, gráficos e quadros deverá ser, no 
máximo, de cinco por texto. Os arquivos devem ser submetidos 
um a um, ou seja, um arquivo para cada imagem, sem identificação 
dos autores, citando apenas o titulo e a fonte do gráfico, quadro 
ou figura. Devem ser numerados sequencialmente, respeitando 
a ordem em que aparecem no texto. Em caso de uso de fotos, os 
sujeitos não podem ser identificados, a menos que autorizem, por 
escrito, para fins de divulgação científica.

Exemplos de citações

Para as citações utilizar as normas da ABNT (NBR 10520)

Citação direta
Já o grupo focal é uma “técnica de pesquisa que utiliza as sessões 
grupais como um dos foros facilitadores de expressão de carac-
terísticas psicossociológicas e culturais”.  (WESTPHAL; BÓGUS; 
FARIA, 1996, p. 473).

Citação indireta
Segundo Foucault (2008), o neoliberalismo surge como modelo 
de governo na Alemanha pós-nazismo, numa radicalização do 
liberalismo que pretende recuperar o Estado alemão a partir de 
nova relação Estado-mercado.

Exemplos de referências

As referências deverão ser apresentadas no final do artigo, seguin-
do as normas da ABNT (NBR 6023). Devem ser de no máximo 20, 
podendo exceder quando se tratar de revisão sistemática. Abreviar 
sempre o nome e os sobrenomes do meio dos autores. 

Livro: 
FLEURY, S.; LOBATO, L.V.C. (Org.). Seguridade social, cidadania e 
saúde. Rio de Janeiro: Cebes, 2009. 

Capítulo de livro: 
FLEURY, S. Socialismo e democracia: o lugar do sujeito. In: FLEU-
RY, S.; LOBATO, L.V.C. (Org). Participação, democracia e saúde. Rio 
de Janeiro: Cebes, 2009. 

Artigo de periódico: 
ALMEIDA-FILHO, N.A. Problemática teórica da determinação 

social da saúde (nota breve sobre desigualdades em saúde como 
objeto de conhecimento). Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 33, 
n. 83, p. 349-370, set./dez. 2010. 

Material da internet:
CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE. Normas para pu-
blicação da Revista Saúde em Debate. Disponível em: <http://www.
saudeemdebate.org.br/artigos/normas_publicacoes.pdf>. Aces-
so em: 9 jun. 2010. 

Documentação obrigatória

As declarações de ‘Autoria e Responsabilidade’ e de ‘Aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa’ devem ser assinadas e postadas nos 
correios ou digitalizadas e enviadas para o e-mail da revista (revista@
saudeemdebate.org.br), depois do artigo aprovado:

1. Declaração de autoria e responsabilidade. 
Segundo o critério de autoria do International Committee of Me-
dical Journal Editors, os autores devem contemplar as seguintes 
condições: a) contribuir substancialmente para a concepção e o 
planejamento do trabalho ou para a análise e a interpretação dos 
dados; b) contribuir significativamente na elaboração do manus-
crito ou revisão crítica do conteúdo; c) participar da aprovação 
da versão final do manuscrito. Para tal, é necessário que todos os 
autores e coautores assinem a Declaração de Autoria e de Res-
ponsabilidade, conforme modelo disponível em: <http://www.
saudeemdebate.org.br/artigos/index.php> 

2. Ética em pesquisa
No caso de pesquisa que envolva seres humanos nos termos do 
inciso II da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 
– pesquisa que, individual ou coletivamente, envolva o ser hu-
mano de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes 
dele, incluindo o manejo de informações ou materiais–, deverá 
ser encaminhado documento de aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) que a aprovou.

3. Conflitos de interesse
Os trabalhos encaminhados para publicação deverão conter infor-
mação sobre a existência ou não de conflitos de interesse. Os con-
flitos de interesse financeiros, por exemplo, não estão relacionados 
apenas ao financiamento direto da pesquisa, mas também ao pró-
prio vínculo empregatício. Caso não haja conflito, inserir a informa-
ção “Declaro que não houve conflito de interesses na concepção 
deste trabalho” na folha de apresentação do artigo será suficiente.  

Endereço para correspondência 

Avenida Brasil, 4.036, sala 802
CEP 21040-361 – Manguinhos, Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Tel.: (21) 3882-9140/9140  - Fax: (21) 2260-3782
E-mail: revista@saudeemdebate.org.br
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Revista Saúde em Debate
Instructions to authors for preparation  

and submission of articles

UPDATED ON DECEMBER 2013

The Health in Debate Review (Revista Saúde em Debate - RSD), 
first printed in 1976, is a publication of the Brazilian Center for 
Health Studies (Centro Centro Brasileiro de Estudos de Saúde - 
Cebes) that aims to disseminate studies, researches and thoughts 
that contribute to the debate in the field of national and interna-
tional health policies.

Editorial policy

Published quarterly since 2010, in March, June, September and De-
cember, a hard copy of RSD is delivered to all members up to date 
with their fees. In addition to regular issues, RSD also publishes spe-
cial issues following the same process of assessment and publication. 

RSD accepts unpublished works in the form of original articles, es-
says, systematized review, case studies, opinion articles, reviews of 
books of academic, political and social interest, as well as testimonies 
and documents. The works must contribute to the scientific knowle-
dge of the field.

Works submitted to the RSD cannot be simultaneously submitted to 
other journals, partially or in full.

Cebes does not charge fees for the submission of works to RSD. The 
Center publishing output is the result of collective work and institutio-
nal and individual supports. Contributions for allowing the Review to 
remain as a democratic forum for the dissemination of critical know-
ledge in the health field can be made by means of joining the Center, 
at http://cebes.org.br.

Modalities of work accepted for evaluation

1. Original paper: final results of scientific research that can be 
generalized or replicated. The text must contain between 10 and 
15 pages.

2. Essay: critical analysis on a particular topic of relevance and 
interest to the Brazilian and international health policies. The text 
must contain between 10 and 15 pages.

3. Systematized review: critical review of literature on current 
topic by applying a research method. It aims to answer a question 
of relevance to health. The work must detail the adopted metho-
dology. The text must contain between 12 and 17 pages.

4. Opinion piece: exclusively upon invitation of the Scientific 

Editor. The text must contain between 10 and 15 pages. This for-
mat does not require Abstract.

5. Case study: description of academic, care or extension experi-
ments. The text must contain between 10 and 12 pages.

6.  Book review: review of books of interest to the field of public 
health policies, selected at the discretion of the Editorial Board. 
Texts must contain an overview of the work, its theoretical as-
sumptions and the public to whom it is addressed. The text must 
contain up to three pages.

7. Document and testimonial: work on topic of historical or 
cyclical interest, selected at the discretion of the Editorial Board.

The maximum number of pages does not include the coversheet and 
references.

Copyright

Copyrights are of exclusive property of the Review and must be trans-
ferred through the ‘Copyright Transfer Statement’ signed by all the au-
thors, as model available at the Review page. The total or partial repro-
duction of works is allowed since source and authorship be identified.

Submission and assessment process

Works must be submitted exclusively through the website www.sau-
deemdebate.org.br.

After its registration, the author responsible for submission will recei-
ve a login and password. By submitting the text, all mandatory fields 
of the page must be filled in with identical content to the file to be 
attached.

Flow of originals submitted for publication

Every original received by Cebes is subjected to prior analysis. The 
work not selected in this step is refused, being the authors infor-
med by the system message. The work that does not conform to 
the Review publication norms are returned to the authors for ade-
quateness. Before forwarding to reviewers, the work is sent to the 
Editorial Board for assessment of its relevance to the Review goals 
and editorial policy.

Once accepted for appraisal, the originals are forwarded to two re-
viewers, who are chosen according to their expertise on the work 
topic, prioritizing those reviewers outside the authors’ federation sta-
tes. The work assessment applies the blind review method, i.e., the 
authors’ names remain confidential until the work final approval.
In case of divergence between reviewers, the work will be forwarded 
to a third reviewer for decision. Similarly, the Editorial Board may, at 
its discretion, issue a third opinion.
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The assessment form is available at the Review website. The asses-
sment output necessarily presents one of the following conclusions: 
(1) accepted for publication; (2) accepted for publication with ‘non-
-restrictive suggestions’; (3) resubmit for further assessment after 
modifications suggested; (4) rejected for publication.

When the reviewer’s assessment concludes for ‘non-restrictive sug-
gestions’, the opinion must be forwarded to the authors for correction 
of the work, which must be returned within twenty days. Upon return, 
the work is reassessed by the same reviewer within a period of fifteen 
days, extendable for a further fifteen days, to issuance of the final as-
sessment. The Scientific Editor has full authority to decide also on the 
final acceptance of the work as on the changes.

In the case of request to ‘resubmit for further assessment after modi-
fications suggested’, the work must be forwarded by the author within 
two months. At the end of this term, and in the absence of any mani-
festation by the authors, the work shall be deleted from the system.

Any suggestions for modifications of structure or content by the Edi-
torship will be previously agreed with the authors by means of com-
munication via website or email. No additions or modifications will be 
received after the work final approval.

The opinion form used by the Scientific Council is available at http://
www.saudeemdebate.org.br.

The works submitted for publication are the authors’ exclusive res-
ponsibility and must not exceed five authors per work.

Clinical trial registry

RSD supports the policies for registration of clinical trials of the Wor-
ld Health Organization (WHO) and the International Committee of 
Medical Journal Editors (ICMJE), so recognizing their importance to 
the registry and international dissemination of knowledge on clinical 
trials. Accordingly, clinical researches must bear the identification 
number in one of the Clinical Trial registries validated by WHO and 
ICMJE, whose addresses are available at http://www.icmje.org. The 
identification number must appear at the end of the Abstract.

Format of work

–  The text must be forwarded in Microsoft® Word or compatible sof-
tware, saved in doc or docx formats.

–  Standard A4 (210X297mm), 2.5cm margin on each side, font Times 
New Roman size 12, 1.5 line spacing.

–  The text must not contain any information that identifies the au-
thors or institutions.

–  The text can be written in Portuguese, Spanish or English.

–  The style and creativity of authors as for the text composition are 
respected, however, it must include elements such as:

•  Introduction with clear definition of the problem investigated 
and its groundings.

• Objective description of the methods.
•  Results and comments can be approached in a same item or 

separately.
• Conclusion.
•  The repetition of data or information in different parts of the 

text must be avoided.

–  The full text must contain:

•  Coversheet with the title, which must express clearly and 
briefly the content of the text, within no more than fifteen 
words.

•  Texts in Portuguese and Spanish must be titled in the original 
language and in English. Texts in English must be titled in En-
glish and Portuguese.

•  Author(s) full name. The information about institutional affi-
liation and title, address, telephone number and e-mail must 
be added in a footnote.

•  In the case of funding research, inform the funder.
•  Abstract in Portuguese and English, or in Spanish and English, 

containing a maximum of 700 characters, spaces included; 
the goals, method employed and main conclusions must be 
clearly stated.

•  Quotes or acronyms are not allowed in the Abstract, with the 
exception of worldwide recognized abbreviations.

•  At the end of the Abstract, three to five keywords must be in-
serted using the terms contained in the structured vocabulary 
(DeCS), available at http://decs.bvs.br. Then follows the text.

–  Footnotes are not allowed in the text. Footnote markings, if absolu-
tely necessary, must be overwritten and sequential. Example: Sani-
tary Reform1.

–  Testimonials must be italicized and follow the body of the text, wi-
thout indentation.

–  Highlighted words or text excerpts, at the discretion of the author, 
must use single quotation mark. Example:  ‘gateway’.

–  Spellchecking is strongly suggested so to identify misspellings and 
typing mistakes before submitting the work to the Review.

–  Pictures and tables must be sent in a high resolution file, black and 
white or grayscale, apart from the text, numbered and titled proper-
ly, with indication of the units in which values are expressed, adding 
the respective sources.

–  A maximum of five pictures and tables are allowed, in total, per article.
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–  Files must be submitted one by one, i.e., a file for each image, wi-
thout the identification of authors, containing just the title and the 
source of the picture or table.

–  They must be numbered sequentially in the same order they appear 
in the text.

–  In the case of photos, persons cannot be identified unless they autho-
rize, in writing, for the purposes of scientific dissemination.

Examples of quotation

For guidelines on quotations, please address to the norm NBR 10520 
of ‘Brazilian Association of Technical Norms’ (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT).

Direct quotation
The ‘Healthcare Operational Norm’ (Norma Operacional da Assistên-
cia à Saúde - NOAS) asserts that the ‘Regionalization Plan’ (Plano 
Diretor de Regionalização – PDR) “is based on the form of functio-
nal and resolving healthcare systems by means of the organization 
of state territories in regions/micro-regions and assistance modules” 
(BRAZIL, 2002, p.9).

Indirect quotation
Breihl and Grenda (1986) noted that the health-disease process re-
sults from a set of ascertainments that operate in a particular society, 
propitiating in different social groups the occurrence of perils that ari-
se in the form of profiles or patterns of illness.

Examples of references

References must be inserted at the end of the article and follow ABNT 
(NBR 6023) norms. The number of references must not exceed 20, 
except for the case of systematized review. Only the last name of the 
author is written in full, being the name and middle names abbrevia-
ted by the first letter.

Book 
CALFEE, R.C.; VALENCIA, R.R. APA guide to preparing manuscripts 
for journal publication. Washington: American Psychological Asso-
ciation, 1991.  

Book chapter
O’NEIL, J.M.; EGAN, J. Men’s and women’s gender role journeys: A 
metaphor for healing, transition, and transformation. In: WAINRIB, 
B.R. (ed.). Gender issues across the life cycle. New York: Springer, 
1992. p. 107-123. 

Journal
PETITTI D.B. et al. Blood pressure levels before dementia. American 
Neurological Association, Chicago, v. 62, n. 1, p. 112-116, jan 2005. 

Internet source
CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE. Norms for submis-
sion of papers to Health in Debate Review. Available at: <http://www.
saudeemdebate.org.br/artigos/normas_publicacoes.pdf>. Access 
on: 9 jun. 2010. 

Mandatory documents

The documents ‘Statement of Authorship and Responsibility’ and  the 
‘Approval of the Committee of Ethics in Research’ must be signed and 
posted or digitalized and sent to the journal’s e-mail address (revis-
ta@saudeemdebate.org.br), after approval:

1. Statement of authorship and responsibility
According to the International Committee of Medical Journal Edi-
tors’ authorship criteria, authors must fulfil the following condi-
tions: a) make a substantial contribution to the work design and 
planning or to the analysis and interpretation of data; b) make a 
substantial contribution to the manuscripts or to the critical re-
view; c) participate in the approval of the manuscript final version. 
To this end, it is necessary that the author and co-authors sign the 
‘Statement of Authorship and Responsibility’, as the model avai-
lable at <http://www.saudeemdebate.org.br/artigos/index.php>. 

2. Ethics in research
In the case of research involving humans under the subsection II 
of Resolution 196/96 of the National Health Council – research 
that involves the human being, individually or collectively, directly 
or indirectly, in its entirety or in part, including the handling of 
information or materials –, a research approval document must 
be forwarded by the ‘Committee of Ethics in Research’ (CEP) res-
ponsible for the approval.

3. Conflict of interests
The work submitted for publication must contain information on 
conflict of interests. Financial conflicts of interests, for example, 
are not only strictly related to the research financing but also to 
the very nature of the employment. If there is no conflict, the in-
formation “I declare that there was no conflict of interests in the 
fulfilment of this work” suffices and must appear on the cover-
sheet.

Mailing address

Avenida Brasil, 4.036, sala 802
CEP 21040-361 – Manguinhos, Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Tel.: (21) 3882-9140 - Fax: (21) 2260-3782
E-mail: revista@saudeemdebate.org.br



Cebes, 
integrando saberes, 

compartilhando 
conhecimento. 

Mais informações: 
(21) 2260-3782 

cebes@cebes.org.br

Último lançamento
 Temas fundamentais da Reforma Sanitária

    
Já está disponível na loja virtual do Cebes a coletânea 

impressa de livros do projeto 
Formação em Cidadania pela Saúde.

São dez volumes que tratam a 
saúde numa perspectiva ampla: 

cidadania, meio ambiente, 
questão agrária, desenvolvimento, 

trabalho, políticas sociais,
 democracia, participação e 

controle social, 
diversidade e 

direitos humanos. 
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