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Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative 
Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer 
meio, sem restrições, desde que o trabalho original seja corretamente citado.

Reforma da previdência: o golpe fatal na 
seguridade social brasileira
Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato1,2, Ana Maria Costa1,3, Maria Lucia Frizon Rizzotto1,4

DOI: 10.1590/0103-1104201912000

EM RECENTE ENTREVISTA, RAGHURAM RAJAN, EX-ECONOMISTA-CHEFE do insuspeito Fundo 
Monetário Internacional (FMI), declarou que “o capitalismo está sob séria ameaça” porque 
“parou de prover as massas e quando isso acontece, as massas se rebelam contra o capitalis-
mo”1; acrescentando que isso pode acontecer mais cedo do que se imagina. Para o economista, 
os governos não podem mais ignorar a desigualdade social em suas políticas econômicas. 

Na mesma direção, o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, do governo con-
servador de Emmanuel Macron, que enfrenta forte oposição do movimento dos Coletes 
Amarelos, declarou que o capitalismo pode entrar em colapso se a desigualdade global conti-
nuar aumentando, sugerindo um imposto corporativo mínimo para restringir o poder das cor-
porações multinacionais. Para o ministro, ou o capitalismo se ‘reinventa’, ou não sobreviverá 
ao aumento das desigualdades em todo o mundo2. 

Se bem as declarações demonstrem preocupação essencialmente com os riscos ao capita-
lismo do que com a desigualdade, é claro o reconhecimento de que medidas globais devem 
ser adotadas. O avanço da financeirização sobre os recursos nacionais em nível global tem 
ampliado a concentração de renda, valendo-se, para isso, da asfixia da política democrática 
como campo legítimo de intermediação dos conflitos decorrentes das condições estruturais 
do capitalismo. O crescimento de governos conservadores e de extrema direita nacionalistas 
associado à criminalização de governos social democratas ou de centro-esquerda são conse-
quências desse novo estágio do capitalismo. 

Streeck3 argumenta sobre a incompatibilidade atual entre capitalismo e democracia, que teria 
prosperado, na verdade, por muito pouco tempo, ou seja, nos 30 anos gloriosos do período pós-
-Segunda Guerra Mundial. Mesmo em concordância com a tese, é preciso ressaltar que se o 
conjunto de elementos que sustentou os anos dourados desapareceu ou se fragilizou, a experi-
ência democrática, no sentido da participação política e do acesso a direitos sociais, é capaz de 
criar raízes e valores sociais que podem ser resgatados em defesa de direitos sociais restringidos.

A maior e mais perene experiência de democratização social do capitalismo são os sistemas 
públicos de aposentadorias e pensões. Mesmo se criados por regimes conservadores, autoritá-
rios e com o objetivo de assegurar os preceitos básicos da acumulação capitalista, garantindo a 
reprodução extensiva da força de trabalho, esses sistemas cresceram e se aperfeiçoaram pela 
intensa participação da classe trabalhadora organizada e se transformaram no pilar dos direitos 
sociais. Nesse sentido, as reformas levadas a cabo nos sistemas de aposentadoria e pensões têm 
o sentido de concentrar os recursos dos Estados nacionais, sob o apelo dos supostamente ne-
cessários ajustes fiscais, mas têm também o objetivo de restringir e suprimir o potente vínculo 
de solidariedade social que os sistemas de aposentadorias geraram nas sociedades ocidentais. 

1 Centro Brasileiro de 
Estudos de Saúde (Cebes), 
Rio de Janeiro (RJ) – Brasil.
lenauralobato@uol.com.br

2 Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Niterói 
(RJ) – Brasil.

3 Escola Superior de 
Ciências da Saúde (ESCS), 
Brasília (DF) – Brasil.

4 Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná 
(Unioeste), Cascavel (PR) 
– Brasil.
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No Brasil, uma inédita associação entre extrema direita e liberalismo econômico assumiu o 
governo em janeiro de 2019. Sob a presidência de Jair Bolsonaro, uma pauta conservadora é sus-
tentada por propostas liberais no campo econômico, que tem na reforma da previdência social 
seu principal objetivo. A previdência social brasileira é a instituição mais sólida e reconhecida 
no vasto campo dos direitos sociais. A experiência da previdência social e de suas contradições 
derivou muito do aparato social que temos hoje. O Sistema Único de Saúde (SUS) e seus prin-
cípios foram, em grande parte, construídos a partir da crítica à experiência de vinculação da 
assistência médica à previdência social; assim como a assistência social derivou da crítica à ex-
periência da Legião Brasileira de Assistência (LBA) e demais práticas assistencialistas.

A Constituição Federal de 1988 criou o capítulo inédito da ordem social que tem como 
objetivo o bem-estar e a justiça social; e nele, a seguridade social, como conceito organizador 
da proteção social, que compreende a saúde, a previdência social e a assistência social. Desde 
então, muitas alterações, já estudadas pela literatura, foram feitas nessa estrutura, infelizmen-
te mais restritivas do que inclusivas. No caso da previdência, reformas foram empreendidas 
em todos os governos desde a Constituição, mas a proposta feita pelo governo Jair Bolsonaro 
é a mais ampla, visto que altera radical e profundamente o que foi construído desde a década 
de 1930. É também a mais injusta com os brasileiros e a que mais aumenta riscos aos grupos 
mais vulneráveis de mulheres e idosos.

A reforma do ministro Paulo Guedes é apresentada por meio da Proposta de Emenda à 
Constituição 06/2019 (PEC-06/2019)4. Na exposição de motivos, a reforma é justificada como 
necessária para que a previdência tenha sustentabilidade no presente e para as futuras gera-
ções, garantindo maior equidade. A partir desses argumentos, ela propõe uma série de mu-
danças para o acesso a benefícios previdenciários: ampliação do tempo de contribuição e de 
idade, redução do valor de pensões, restrição à aposentadoria rural e ao Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). Por outro lado, propõe uma reestruturação total da previdência que acaba 
com o regime de repartição/solidário e cria um regime – de capitalização –, expondo, dessa 
forma, o interesse central do grupo que governa.

Dada a extensão da proposta, salientamos, com base nas análises do grupo de estudos 
‘Futuros da proteção Social’, coordenado pela professora Sonia Fleury, do Centro de Estudos 
Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)5, alguns aspectos que precisam ser ampla-
mente discutidos e compreendidos: 

(1) A ausência de debate da reforma com a sociedade. Apesar da alegação de defesa dos inte-
resses dos trabalhadores, as centrais sindicais não foram incorporadas ao processo de elabo-
ração da proposta, fato inédito em todos os governos desde a redemocratização. 

(2) O argumento da sustentabilidade. Questionado por especialistas que comprovam a au-
sência de deficit se consideradas as premissas constitucionais do orçamento da seguridade 
social, a retirada de recursos da previdência pela Desvinculação de Recursos da União (DRU) 
e a ampla sonegação e isenção de impostos e contribuições concedidas às empresas. Soluções 
na direção desses três aspectos poderiam melhorar o ‘caixa’ da previdência sem necessidade 
de alterações profundas. O governo apresentou um impacto líquido de cerca de R$ 1 trilhão 
em receitas com a reforma, mas não apresentou a base de cálculo que gerou esse valor, o 
que suscita desconfiança sobre o ganho real para as contas públicas. Da mesma forma, não 
há nenhuma garantia de que a receita obtida com a reforma seja aplicada em benefício da 
população, em investimentos em saúde, educação, segurança e infraestrutura, como alega a 
exposição de motivos da proposta. Com o teto de gastos aprovado no governo Temer e já em 
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aplicação (EC-95), os limites para as despesas já estão dados, o que torna a argumentação 
vazia e insustentável. Nesse sentido, como afirma o economista Ricardo Moreira, a reforma 
seria mesmo um ajuste fiscal. 

(3) No tocante aos benefícios e critérios de concessão, ao contrário do que afirmam seus 
defensores, a reforma não acaba com os privilégios e gera equidade; de outro modo, pouco 
altera o setor reconhecidamente mais privilegiado, os militares, que são objeto de proposta 
em separado, esta, sim, elaborada com a participação da corporação, vinculada a um plano 
de carreira com aumentos salariais, mas que mantêm inequidades entre níveis hierárquicos e 
entre as forças nacionais e estaduais (polícias militares e bombeiros), em favor das primeiras. 
Os funcionários públicos já haviam sido incluídos no teto do regime geral desde a reforma de 
2003 do governo Lula, que acabou com a paridade e a integralidade e instituiu a contribuição 
aos fundos de servidores públicos. Nesse setor há, de fato, problemas de inequidade e deficit, 
mas que poderiam ser reduzidos com o cumprimento do teto salarial nacional. 

(4) A reforma é mais radical e perversa com os trabalhadores do setor privado, trabalhadores 
rurais, mulheres e pobres. Os novos critérios de tempo de contribuição e de idade mínima 
são extremamente duros considerando-se as desigualdades regionais de expectativa de vida. 
O projeto considera a expectativa de vida de 76 anos para os brasileiros, quando se sabe que 
ela pode ser bem menor em regiões mais pobres e na população com piores condições de 
vida, seja no meio rural, seja nas periferias das grandes cidades. A exigência de 20 anos de 
contribuição para a aposentadoria rural, além de 60 anos para homens e mulheres, impede 
que esses trabalhadores, em especial as mulheres, aposentem-se. 

(5) A irregularidade e a informalidade do trabalho vão restringir a aposentadoria por con-
tribuição dos urbanos. A reforma desconsidera os levantamentos recentes dos resultados 
da reforma trabalhista, que mostram que não aumentou a formalização do trabalho, como 
apregoado. Os impactos do trabalho inseguro, com baixos salários e irregular, vão reduzir 
as contribuições à previdência, aumentar o adoecimento dos trabalhadores e a demanda 
por auxílio doença. Essa demanda será reprimida pela Medida Provisória nº 8716, que visa 
combater fraudes mediante incentivos financeiros a médicos peritos e técnicos do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) para enrijecer os controles sobre benefícios. 

(6) Chama-se atenção para as mudanças no BPC, que atende idosos com mais de 65 anos e pessoas 
com deficiência com renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo. Esse benefí-
cio não contributivo tem alto impacto nas condições de vida dos segmentos que atende e foi alvo 
de mudanças, já que é de um salário mínimo, considerado valor ‘alto’ para miseráveis. A reforma 
propõe um benefício geral aos 60 anos no valor de R$ 400,00; e o pagamento de um salário mínimo 
se daria apenas aos 70 anos. Como as pessoas com deficiência precisam passar por um rigoroso 
processo de avaliação médica e social pelo INSS, e considerando os princípios da citada Medida 
871, supõe-se que o acesso será ainda mais difícil. É importante frisar que muitos são crianças 
e jovens com incapacidades graves que dependem integralmente de assistência, em geral dadas 
pelas mães, que deixam o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Essas não vão conseguir se 
aposentar, e os filhos correm o risco de ficar sem o BPC. 

(7) A mudança para o regime de capitalização altera a estrutura do regime previdenciário 
atual, uma vez que ainda está muito pouco clara na reforma. A PEC indica que será um 
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regime do tipo “contas nocionais” (virtuais) – “capitalização em regime de contribuição de-
finida, admitido o sistema de contas nocionais”4 –, mas não define claramente o que é. Pelo 
que consta na exposição de motivos, o regime é de capitalização pura tanto para o regime 
geral quanto para os servidores públicos, com a criação de um piso básico universal de um 
salário mínimo. Regimes de capitalização têm, em geral, custos altos de transição, que a pro-
posta não explicita como e com quais recursos seriam cobertos. 

O regime de capitalização foi adotado primeiramente no Chile pela ditadura de Pinochet, 
gerando inúmeros problemas. Isso porque as contas são individuais, mantidas apenas pelo 
próprio trabalhador (sem participação dos empregadores), geridas por instituições priva-
das. O aposentado recebe proporcionalmente ao que contribuiur e pelo tempo que sua conta 
individual permitir. Sem o mecanismo solidário de contribuições do conjunto da sociedade, 
com altos custos de administração e a incerteza do valor do benefício, a experiência chilena 
foi negativa. Os valores das aposentadorias foram drasticamente reduzidos, por vezes, inter-
rompido o benefício, ampliando a pobreza entre os idosos. Para o economista chileno Andras 
Uthoff7, a “capitalização transformou adultos de classe média em idosos pobres”, e não trouxe 
benefícios para a sociedade, já que cerca de 40% dos recursos do fundo dos trabalhadores está 
aplicado fora do país. As características de renda, trabalho e emprego no Brasil, além de nossa 
altíssima desigualdade, não são nada promissoras para um regime como esse. 

Diante de tantas incertezas, de medidas que agravam as condições de vida e sem garan-
tias de benefícios gerais para a população, a reforma proposta pelo governo enfrenta muitas 
resistências na sociedade. Para a condição de saúde dos brasileiros, os malefícios são óbvios, 
com riscos de agravamento das condições de vida de idosos e beneficiários da previdência, de 
mulheres em especial. 

Para concluir, retomamos os princípios da Reforma Sanitária defendida pelo Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em que se compreende que a saúde deve fazer parte 
de um amplo sistema de proteção social, integral, democrático e participativo. A reforma da 
previdência que queremos é aquela que amplia direitos, corta os reais privilégios e garante 
dignidade a todos os brasileiros. Essa, não! 
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IN A RECENT INTERVIEW, RAGHURAM RAJAN, THE FORMER CHIEF ECONOMIST of the repu-
table International Monetary Fund (IMF), declared that “capitalism is under serious threat” 
because it has “stopped providing the masses, and when that happens, the masses rebel 
against capitalism”1; adding that it may happen sooner than we think. For the economist, go-
vernments can no longer ignore social inequality in their economic policies.

In that same direction, France’s Finance Minister Bruno Le Maire, of Emmanuel Macron’s 
conservative government, which faces strong opposition from the Yellow Jackets movement, has 
declared that capitalism can collapse if global inequality continues to rise, suggesting a minimum 
corporate tax to restrict the power of multinational corporations. For the minister, either capitalism 
‘reinvents’ itself, or it will not survive the increase of inequalities around the world2.

While the statements are primarily concerned with the risks to capitalism rather than with 
inequality, it is clear that the recognition of global measures must be taken. The advance of 
financialisation over national resources at the global level has increased the concentration of 
income, using the suffocation of democratic politics as a legitimate field of intermediation of 
the conflicts arising from the structural conditions of capitalism. The growth of conservative 
and far-right nationalist governments associated with the criminalization of social democrat-
ic or center-left governments are consequences of this new stage of capitalism.

Streeck3 talks about the current incompatibility between capitalism and democracy, which 
would have actually prospered for very little time, that is, in the glorious 30 years of the post-
World War II period. Even in agreement with the thesis, it must be emphasized that if the set 
of elements that sustained the golden years have disappeared or become fragile, democratic 
experience, in the sense of political participation and access to social rights, is capable of 
creating social roots and values which can be rescued in defense of restricted social rights.

The greatest and most perennial experience of social democratization of capitalism is the 
public pension system. Although created by conservative and authoritarian regimes with the 
aim of securing the basic precepts of capitalist accumulation, guaranteeing the extensive re-
production of the labor force, these systems grew and were perfected by the intense partici-
pation of the organized working class and became the pillar of social rights. In this sense, the 
reforms carried out in the pension systems have the objective of concentrating the resources 
of the national States, on the basis of the allegedly necessary fiscal adjustments, but also aim 
to restrict and suppress the powerful bond of social solidarity that pension systems have gen-
erated in Western societies.

In Brazil, an unprecedented association between the far-right and economic liberalism 
took office in January 2019. Under the presidency of Jair Bolsonaro, a conservative agenda 
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is supported by liberal proposals in the economic field, whose main objective is the social 
security reform. The Brazilian social security system is the most solid and recognized institu-
tion in the vast field of social rights. The experience of social security and its contradictions 
derived much from the social apparatus we have today. The Unified Health System (SUS) and 
its principles were largely constructed from the critique of the experience of linking medical 
care to social security; just as social assistance derived from the critique of the experience of 
the Brazilian Legion of Assistance (LBA) and other assistance practices.

The Federal Constitution of 1988 created the unprecedented chapter of the social order 
that aims at welfare and social justice; and in it, social security, as an organizing concept of 
social protection, which includes health, social pension, and social assistance. Since then, 
many changes, already studied in the literature, have been made in that structure, unfortu-
nately more restrictive than inclusive. In the case of pension, reforms have been undertaken 
in all governments since the Constitution, but the proposal made by the Jair Bolsonaro admin-
istration is the broadest, since it profoundly and radically changes what has been built since 
the 1930s. It is also the most unfair with Brazilians and the one that most increases the risk to 
the most vulnerable groups of women and the elderly.

Minister Paulo Guedes’ reform is presented through the Constitutional Amendment  
Proposal 06/2019 (PEC-06/2019)4. In the explanatory memorandum, the reform is justified 
as necessary to ensure sustainability for present and future generations, ensuring greater 
equity. Based on those arguments, it proposes a series of changes for access to social security 
benefits: increase of time of contribution and age, reduction of pensions, restriction on rural 
retirement and on Continuous Benefit Provision (BPC). On the other hand, it proposes a total 
restructuring of social security that ends with the system of sharing / solidarity and creates 
a system – of capitalization –, thus exposing the central interest of the group in government.

Given the extension of the proposal, we point out, based on the analyzes of the study group 
‘Futures of Social Protection’, coordinated by Professor Sonia Fleury, from the Center for 
Strategic Studies of the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz)5, some aspects that need to be 
widely discussed and understood:

(1) The lack of discussion of the reform with society. Despite the claim to defend workers’ 
interests, trade union centrals were not incorporated into the process of elaborating the pro-
posal, an unprecedented fact in all governments since the re-democratization.

(2) The sustainability argument. Questioned by experts who prove the absence of deficit con-
sidering the constitutional premises of the social security budget, the withdrawal of funds 
from social security through the Decoupling of Union’s Revenue (DRU) and the widespread 
evasion and exemption of taxes and contributions granted to companies. Solutions to these 
three aspects could improve the ‘cash register’ of social security without major changes. The 
government had a net impact of about R$ 1 trillion in revenue with the reform, but did not 
present the calculation base that generated such value, which raises mistrust concerning the 
real gain for the public accounts. Likewise, there is no guarantee that the revenue obtained 
from the reform will be used for the benefit of the population, in investments in health, 
education, security, and infrastructure, as the explanatory memorandum of the propos-
al states. With the expenditure ceiling approved by the Temer administration and already 
in course (Constitutional Amendment 95), the limits on expenses are already established, 
which makes the argument empty and unsustainable. In this sense, as the economist Ricardo 
Moreira affirms, the reform would actually be a fiscal adjustment.

Pension reform: the fatal blow to Brazilian social security
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(3) Regarding the benefits and criteria of concession, contrary to what its proponents affirm, 
the reform does not end the privileges and generate equity; in other Rather, it does not alter 
the admittedly more privileged sector, the military, which is the object of a separate propo-
sal, elaborated with the participation of the corporation, linked to a career plan with salary 
increases, but which maintain inequalities between hierarchical levels and between national 
and state forces (military police and firefighters), in favor of the former. Civil servants had 
already been included in the ceiling of the general regime since the 2003 reform of the Lula 
government, which ended parity and integrality and instituted the contribution to public 
servant funds. There are, in fact, in that sector, problems of inequity and deficit, but which 
could be reduced with the enforcement of the national salary ceiling.

(4) The reform is more radical and perverse with private sector workers, rural workers, 
women, and the poor. The new criteria of contribution time and minimum age are extreme-
ly hard considering the regional inequalities of life expectancy. The project considers the 
life expectancy of 76 years for Brazilians, when it is known that it can be much smaller in 
poorer regions and in the population with worse life conditions, either in rural areas or in 
the outskirts of big cities. The requirement of a 20-year contribution for rural retirement, 
besides the minimum age of 60 years for men and women, prevents those workers, especial-
ly women, from retiring.

(5) The irregularity and informality of work will restrict the retirement by contribution 
of the urban population. The reform disregards recent surveys of the results of the labor 
reform, which show that the formalization of labor did not increase, as it had been pro-
claimed. The impacts of unsafe, low-waged, and irregular work will reduce pension con-
tributions, increase the sickening of workers and the consequent demand for disease aid. 
That demand will be suppressed by Provisional Measure No. 8716, which seeks to combat 
fraud through financial incentives to medical experts and technicians of the National Social 
Security Institute (INSS) to tighten the controls on benefits.

(6) Attention is drawn to the changes in the BPC, which serves elderly people over 65 and 
people with disabilities with per capita family income up to a quarter of the minimum wage. 
This non-contributory benefit has a high impact on the living conditions of the segments it 
serves and has been the target of changes, since it is a minimum wage, considered a ‘high’ 
value for the poor. The reform proposes a general benefit at age 60 in the amount of R$ 
400.00; and the payment of a minimum wage would only occur at age 70. As people with 
disabilities must undergo a rigorous process of medical and social evaluation by the INSS, 
and considering the principles of the aforementioned Measure 871, it is assumed that access 
will be even more difficult. It is important to note that many are children and young people 
with severe disabilities who are fully dependent on care, usually given by mothers, who leave 
the labor market to care for their children. They will not be able to retire, and their children 
run the risk of running out of BPC.

(7) The change to the capitalization regime alters the structure of the current social security 
system, since it is still very unclear in the reform. The Constitutional Amendment Project 
indicates that it will be a “notional account” (virtual) type of regime – “capitalization in a 
defined contribution regime, admitting the system of notional accounts”4 – but does not 
clearly define what it is. According to the explanatory memorandum, the regime is purely 
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capitalized both for the general regime and for public servants, with the creation of a 
universal basic floor of one minimum wage. Capitalization schemes generally have high 
transition costs, which the proposal does not spell out how and with which resources 
would be covered.

 
The capitalization regime was first adopted in Chile by the Pinochet dictatorship, generat-

ing numerous problems. This is because the accounts are individual, kept only by the workers 
themselves (without employers’ participation), managed by private institutions. The retiree 
receives proportionally to what he contributes and for the time that his individual account 
allows. Without the solidarity mechanism of contributions from society as a whole, with high 
administration costs and the uncertainty of the value of the benefit, the Chilean experience 
was negative. The values of pensions were drastically reduced, sometimes interrupting the 
benefit, widening poverty among the elderly. For Chilean economist Andras Uthoff7, “capital-
ization has transformed middle-class adults into poor seniors”, and has not brought benefits 
to society, since about 40% of the resources of the workers’ fund are invested abroad. The 
characteristics of income, work, and employment in Brazil, in addition to our very high in-
equality, are not at all promising for such a regime.

 In view of so many uncertainties, measures that aggravate living conditions and without 
guarantees of general benefits for the population, the reform proposed by the government 
faces strong resistance in society. For the health condition of Brazilians, the harm is obvious, 
with risks of worsening the living conditions of the elderly and beneficiaries of the pension, 
women in particular.

To conclude, we return to the principles of the Health Reform defended by the Brazilian 
Center for Health Studies (Cebes), in which it is understood that health must be part of a 
broad system of social protection that is comprehensive, democratic, and participatory. The 
social security reform we want is one that broadens rights, cuts off real privileges, and guar-
antees dignity for all Brazilians. Not this one!
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RESUMO A supervisão no Programa Mais Médicos (PMM) contempla ações clínico-pedagógicas, 
com o objetivo de qualificar o cuidado, e se articula a relevante estratégia para fixação de 
médicos na atenção básica. Este artigo analisa a perspectiva dos supervisores sobre os médicos 
cubanos do PMM no município do Rio de Janeiro quanto à integralidade das práticas, explorada 
em suas dimensões da abordagem biopsicossocial do cuidado com orientação comunitária e 
do elenco ampliado de ações de promoção, prevenção e assistência. Foram realizados análise 
temática dos relatórios mensais de supervisão, entre 2013 e 2015, e grupo focal com super-
visores. Os resultados apontam que os médicos cubanos no PMM desenvolvem leque amplo 
de ações, com inserção comunitária, enfoque preventivo, planejamento de atividades e bom 
relacionamento interpessoal. Desafios que não se restringiam ao PMM, em muitos casos, foram 
relacionados à abordagem centrada na pessoa, à saúde mental e à insuficiente realização de 
alguns procedimentos.

PALAVRAS-CHAVE Atenção Primária à Saúde. Integralidade em saúde. Conhecimentos, atitudes 
e prática em saúde. Recursos humanos em saúde.

ABSTRACT Supervision in the Mais Médicos Program (PMM) contemplates clinical-pedagogical 
actions, with the aim to qualify care, and articulates with the relevant strategy of doctors’ fixation 
in primary care. This article analyzes the supervisors’ perspective about Cuban doctors of the 
PMM in the city of Rio de Janeiro regarding the comprehensiveness of practices, explored in its 
dimensions of the biopsychosocial approach of care with community orientation and the expanded 
range of promotion, prevention and care actions. Thematic analysis of the monthly reports of 
supervision were carried out, between 2013 and 2015, and focus group with supervisors. Results 
show that Cuban doctors in PMM develop a wide range of actions, with community insertion, 
preventive approach, planning of activities and good interpersonal relationship. Challenges that 
were not restricted to the PMM, in many cases, were related to an approach focused on the person, 
on the mental health and in the insufficient performance of certain procedures.

KEYWORDS Primary Health Care. Comprehensiveness in health. Health knowledge, attitudes, 
practice. Health manpower.
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Introdução 

A crise da força de trabalho em saúde é um 
desafio global que compromete o acesso 
universal à saúde1. A concentração de pro-
fissionais em áreas urbanas e regiões mais 
ricas, além de promover iniquidades, resulta 
em ineficiência para os sistemas de saúde2-4. 
No Brasil, as desigualdades e a suboferta de 
trabalhadores são anteriores à implantação 
do Sistema Único de Saúde (SUS)5.

As iniciativas governamentais para en-
frentar as deficiências no provimento de 
profissionais se desenrolaram por meio de 
sucessivos programas de caráter fragmentado, 
pontual e de alcance modesto, sem susten-
tação em longo prazo6. Diferencia-se, nesse 
aspecto, o Programa Mais Médicos (PMM), 
por sua abrangência, magnitude e celeridade6. 
Estrutura-se em três eixos: provimento emer-
gencial de médicos, formação e infraestrutura 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS)7.

O eixo provimento se destaca pela rápida 
capilarização no território nacional, com in-
corporação de mais de 18 mil médicos, com 
distribuição em 73% dos municípios do Brasil. 
Houve peso predominante de médicos cubanos 
(cerca de 60%, em 2016), recrutados por meio 
de cooperação com Cuba, diferenciando-se 
por possuírem maior experiência e formação 
específica na Atenção Primária à Saúde (APS)8.

Dentro desse eixo, a supervisão é previs-
ta pela Lei nº 12.8717. O supervisor integra o 
programa, definindo-se como “profissional 
médico responsável pela supervisão profissio-
nal contínua e permanente do médico”7(7), com 
responsabilidade sobre o acompanhamento e 
a fiscalização das atividades de ensino-serviço 
do médico participante, em conjunto com o 
gestor municipal7. Inclui visitas mensais aos 
médicos nas UBS e encontros para aperfeiçoa-
mento do processo de trabalho. A remuneração 
é condicionada à entrega mensal de relatórios 
das visitas em um Web Portfólio: https://sis-
temas.unasus.gov.br/webportfolio.

Os supervisores são atores-chave no PMM, 
especialmente para a análise da integralidade 

das práticas dos profissionais. As visitas pe-
riódicas, com olhar técnico e pedagógico 
sobre a atuação dos médicos e sua inserção 
nas equipes, documentadas nos relatórios, 
compõem profícuo material de estudo e trazem 
perspectiva privilegiada sobre o tema. Alguns 
estudos9,10 já apontaram a pertinência da su-
pervisão acadêmica em discutir e induzir a 
práticas mais consoantes com os princípios e 
as necessidades do SUS, como a integralidade.

Este artigo analisa a perspectiva dos super-
visores sobre a integralidade das práticas dos 
médicos cubanos no PMM. A integralidade 
é um conceito polissêmico, cabendo diver-
sos sentidos, entre os quais, uma perspecti-
va focada sobre as práticas profissionais na 
saúde8,11. Nesse aspecto, a integralidade nos 
cuidados primários, ou comprehensiveness, 
costuma ser traduzida como abrangência ou 
ampliação da carteira de serviços. No Brasil, 
o ideário da Reforma Sanitária expande tal 
concepção11 ao incorporar cuidados completos, 
com vasta gama de ações e serviços conforme 
necessidades de diversas ordens12. 

Identifica-se como cuidado integral, além 
da realização de vastos serviços de atenção 
às necessidades em todo o processo saúde-
-adoecimento, aquele que considere as esferas 
biomédicas, psicológicas e sociais do sujeito, 
inserido em comunidade11-13. Desse modo, a 
integralidade das práticas é compreendida e 
analisada neste trabalho a partir de duas dimen-
sões: abordagem biopsicossocial do cuidado, 
com orientação comunitária e elenco de ações 
de promoção, prevenção e assistência13.

Metodologia

Foi realizado estudo qualitativo, a partir de 
fontes primárias e secundárias, no município 
do Rio de Janeiro, na Área Programática 3.1 
(AP 3.1), território que apresentava o maior 
número de equipes de saúde da família e UBS 
com médicos do PMM, contando com 36 pro-
fissionais (todos cubanos) e seis supervisoras, 
em setembro de 201514.
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Para analisar a percepção dos supervisores 
sobre as práticas médicas, utilizou-se análise 
temática dos relatórios de supervisão do Web 
Portfólio (outubro de 2013 a setembro de 2015) 
e de grupo focal com as supervisoras do terri-
tório selecionado, realizado em agosto de 2016.

Registros de supervisão do Web 
Portfólio

Após consulta e autorização do Ministério da 
Saúde, foram disponibilizados na íntegra os 
relatórios armazenados no Web Portfólio, con-
solidados em planilha Excel®15. São compostos 
por onze seções de preenchimento facultati-
vo, sendo identificados e analisados os dados 
relacionados aos profissionais do PMM que 
atuavam na AP 3.1, totalizando 632 relatórios 
no período de outubro de 2013 a setembro de 
2015. Selecionaram-se para análise, devido à 
pertinência com o tema da integralidade das 
práticas, as seções ‘processo de trabalho’ e 
‘atuação do médico’.

Em ‘processo de trabalho’, com campo de 
redação livre, eram registrados aspectos rele-
vantes sobre: reunião de equipe; acolhimento 
dos usuários e organização da agenda; e traba-
lho no território. Na seção ‘atuação do médico’, 
o supervisor poderia atribuir nota de 0 a 10 
para compreensão ampliada dos problemas de 
saúde e atuação com empatia e construção de 
vínculos; anamnese, exame físico e uso racional 
de recursos diagnósticos; assiduidade e pontu-
alidade; e atividades comunitárias e inserção 
no processo de trabalho da equipe. Obteve-se a 
média das notas dessas avaliações e calculou-se 
a nota média por item para cada médico. Os re-
gistros de aspectos positivos e negativos foram 
submetidos à análise temática, com cálculos de 
frequência, incluindo quantidade e proporções 
percentuais. A análise temática explorou cate-
gorias emergidas do material empírico em con-
fronto com uma matriz previamente elaborada 
de componentes e categorias identificadas às 
dimensões da integralidade.

Os relatórios de supervisão do Web 
Portfólio se referem a informações de 44 

médicos participantes e 11 supervisores, 
lotados no território selecionado ao longo 
do período de análise (2013 a 2015). Todos 
os médicos eram cubanos, sendo 24 mu-
lheres e 20 homens, com média de 17 anos 
de formados.

Grupo focal

Em julho de 2016, atuavam seis superviso-
ras, e quatro participaram do grupo focal 
(S1, S2, S3 e S4). Foi construído um roteiro 
para sua condução, que foi mediada por um 
dos autores, com auxílio de um assistente 
como observador/relator. Os temas explora-
dos foram: abordagem centrada na pessoa, 
orientação comunitária, elenco de ações 
dos médicos e integração das ações com 
outros profissionais da equipe e da rede de 
atenção. O material gravado e transcrito foi 
submetido à análise temática de conteúdo16. 
Isto é, procedeu-se à leitura horizontal e 
exaustiva para construção de categorias 
empíricas, leitura transversal a partir da 
matriz de análise e esclarecimento da lógica 
interna do grupo de supervisores sobre o 
contexto de realização da prática médica, 
conforme a integralidade, no PMM. 

As supervisoras eram médicas de família e 
comunidade, com experiência na Estratégia 
Saúde da Família (ESF). O tempo de experi-
ência na supervisão do PMM variava de seis 
meses a dois anos, com seis a dez médicos 
sob a supervisão de cada uma. Todas tiveram 
passagem pela APS do município e três eram 
preceptoras em Residência de Medicina de 
Família e Comunidade.

De acordo com a força dos relatos no Web 
Portfólio e no grupo focal, foram atribuídas 
à presença e à observância integral da ca-
tegoria nas práticas dos médicos do PMM 
+++; à presença parcial ++; e à insuficiência 
da categoria +.

Em cumprimento com os princípios éticos, 
o estudo atendeu à Resolução nº 466/2012, 
sendo aprovado pelos pareceres 1.526.773 e 
1.558.250.
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A perspectiva da supervisão 
sobre a integralidade 
das práticas dos médicos 
cubanos do PMM

Abordagem biopsicossocial do cuida-
do com orientação comunitária

Na análise da abordagem biopsicossocial do 
cuidado com orientação comunitária, aspectos 
da dinâmica do espaço territorial foram explo-
rados por meio das intervenções sobre os riscos 
sanitários, ambientais e sociais do território.

Os relatórios de supervisão, no tema ‘tra-
balho no território’, na seção ‘processo de 
trabalho’, destacaram a violência urbana, 
limitando ações comunitárias e visitas do-
miciliares (tabela 1). Ressalta-se visão mais 
coletiva sobre a saúde pelos profissionais 
do PMM – somando quase 30% dos campos 
sobre trabalho no território (tabela 1) – por 
meio da realização de grupos, campanhas, 
ações a partir da análise de indicadores 
de saúde e atenção a fatores sociais, com 
impacto positivo sobre a equipe e a popu-
lação: “Tem realizado visitas domiciliares e 
está atento aos riscos sociais durante a visita 
no território”.

Tabela 1. Temas preenchidos na seção ‘processo de trabalho’, nos relatórios de supervisão prática do PMM AP 3.1 do 
município do Rio de Janeiro, de outubro de 2013 a setembro de 2015

Tema: Trabalho no território n %

Violência urbana 75 60,5

Realiza grupos e campanhas 23 18,5

Ações a partir de análise de indicadores 14 11,3

Falta de profissionais ou outros recursos na UBS 8 6,5

Falhas de registro em prontuário 4 3,2

Total 124 100,0

Tema: Acolhimento dos usuários e organização da agenda n %

Desenvolve estratégias para acolher demanda espontânea 32 28,1

Falta de profissionais e outros recursos na UBS 28 24,6

Boa integração com a equipe 23 20,2

Prejuízos da demanda espontânea sobre a programada 17 14,9

Sobrecarga de atendimento 15 13,2

Vulnerabilidade do território 10 8,8

Dificuldades com usuários e membros da equipe 7 6,1

Total 114 100,0

Tema: Reunião de equipe n %

Organiza os atendimentos 34 37,4

Discute casos 27 29,7

Boa interação com outros profissionais 19 20,9

Ausência no turno da reunião de equipe 13 14,3

Analisa dados do prontuário eletrônico 6 6,6

Total 91 100,0

 Fonte: Elaboração própria, a partir de Web Portfólio15.
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A boa inserção na comunidade também 
pôde ser verificada na avaliação dos supervi-
sores sobre o item ‘atividades comunitárias e 

inserção no processo de trabalho da equipe’, 
vinculado à seção ‘atuação do médico’, em 
que foi atribuída nota média de 8,6 (tabela 2).

A sobrecarga dos médicos foi mencionada 
em 13% dos relatórios, no tema ‘acolhimento 
dos usuários e organização da agenda’ (tabela 
1), prejudicando a dedicação a atividades co-
munitárias: “tem realizado grupos de promoção 
da saúde devido à superlotação da agenda”. 
Também concorreram a falta de profissionais 
e a falta de condições da UBS: 

Unidade, por ter poucas salas e em condições 
péssimas, não permite que as equipes funcionem 
normalmente. 

Médica com dificuldade de gestão da agenda, 
pois até a data da visita era a única médica para 
assistir a três equipes.

No grupo focal, as supervisoras relataram 
prática de intervenções no território, todavia, 
limitada pela sobrecarga de atendimento e 
pela violência urbana: 

O médico faz grupo na comunidade... A gente 
passou por uma boca de fumo... O paciente re-
cebeu o médico em casa, abriu as portas da casa 
dele, para ele poder fazer um grupo dentro da 
comunidade. (S1).

Aspectos relacionados à abordagem centra-
da na pessoa17 foram considerados nas avalia-
ções do Web Portfólio nos itens ‘compreensão 
ampliada dos problemas de saúde e atuação 
com empatia e construção de vínculos’ (nota 

Tabela 2. Média da avaliação dos médicos por item da seção ‘atuação do médico’ nos relatórios de supervisão prática do 
PMM AP 3.1 do município do Rio de Janeiro, de outubro de 2013 a setembro de 2015

Item Média de avaliação Nº médicos avaliados % por item

Compreensão ampliada dos problemas de saúde e 
atuação com empatia e construção de vínculos
(nota média 8,7)

0,0 – 6,9 3 7,3

7,0 – 7,9 2 4,8

8,0 – 8,9 22 53,7

9,0 – 10,0 14 34,2

Anamnese, exame físico e uso racional de recursos 
diagnósticos
(nota média 8,4)

0,0 – 6,9 2 4,8

7,0 – 7,9 10 24,4

8,0 – 8,9 17 41,5

9,0 – 10,0 12 29,3

Assiduidade e pontualidade
(nota média 9,3)

0,0 – 6,9 1 2,4

7,0 – 7,9 1 2,4

8,0 – 8,9 9 22,0

9,0 – 10,0 30 73,2

Atividades comunitárias e inserção no processo de 
trabalho da equipe
(nota média 8,6)

0,0 – 6,9 3 7,3

7,0 – 7,9 2 4,8

8,0 – 8,9 22 53,7

9,0 – 10,0 14 34,2
 Fonte: Elaboração própria, a partir de Web Portfólio15.
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média 8,7) e ‘anamnese, exame físico e uso 
racional de recursos diagnósticos’ (nota média 
8,4) (tabela 2), com avaliação geral bastante 
positiva sobre elementos do método clínico 
centrado na pessoa.

Na mesma seção, sobressaíram aspectos po-
sitivos. Houve 151 apontamentos sobre o bom 

relacionamento interpessoal, superando impres-
são negativa de 26,9% dos relatórios (tabela 3). 
Foram elencadas características da relação com 
outros profissionais e usuários e da personali-
dade do médico: “Segura, articulada, atenciosa 
[...]”; “Ótima relação com o paciente, com escuta 
qualificada e facilidade de comunicação”.

Tabela 3. Frequência de menções a aspectos negativos e positivos da atuação do médico nos relatórios de supervisão 
prática do PMM AP 3.1 do município do Rio de Janeiro, de outubro de 2013 a setembro de 2015

Aspectos positivos n %

Bom relacionamento interpessoal 151 55,5

Competência e capacidade técnica 101 37,1

Cooperação e disposição 71 26,1

Disciplina e comprometimento 68 25,0

Organização para o trabalho 42 15,4

Capacidade de aprendizagem 31 11,4

Experiência profissional 18 6,6

Boa adaptação ao idioma 13 4,8

Total 272 100,0

Aspectos negativos n %

Dificuldade de adaptação ao idioma 63 33,9

Não foram observados aspectos negativos 52 28,0

Problemas de relacionamento interpessoal 50 26,9

Falta de habilidade em informática 33 17.7

Registro inadequado no prontuário 30 16,1

Falta de inserção no processo de trabalho em equipe 26 14,0

Necessidade de atualização clínica 24 12,9

Deficiência na realização de procedimentos 24 12,9

Problemas na organização da agenda 11 5,9

Problemas no acolhimento à demanda espontânea 8 4,3

Falta de assiduidade ou pontualidade 6 3,2

Sobrecarga de trabalho 6 3,2

Modelo de atendimento inapropriado 5 2,7

Prescrição inadequada 2 1,1

Total 186 100,0

 Fonte: Elaboração própria, a partir de Web Portfólio15.
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Dos registros sobre aspectos negativos da 
atuação do médico, 26,9% tratam de problemas 
de relacionamento interpessoal (tabela 3): 

[...] muita veemência nas opiniões. 

[...] apatia, desinteresse, [...]. 

Por vezes, a médica tem oscilações de humor, não 
tendo boa relação com outros colegas; por vezes, 
até mesmo com os usuários.

A dificuldade de adaptação ao idioma, 
também pontuada no grupo focal, foi o 
aspecto negativo mais citado nos relató-
rios, mais presente nos primeiros, junto com 
outras questões de adaptação cultural. Em 
contraste, 4,8% dos relatórios indicaram 
bom domínio da língua portuguesa como 
aspecto positivo, e 28% inexistência de as-
pectos negativos (tabela 3).

Sobre a abordagem centrada na pessoa, 
o grupo focal manifestou impressões am-
bíguas. Apontou-se que os médicos de-
monstravam preocupação com o cuidado, 
traziam conhecimento amplo sobre os usu-
ários atendidos, buscavam criar vínculo e 
entender a vivência que o paciente tem da 
doença. Por outro lado, percebiam falhas 
de comunicação: 

[...] existem ferramentas de intervenção clínica 
em que é importante explorar a percepção da do-
ença. É importante se comunicar bem, e, muitas 
vezes, eles têm dificuldade de comunicação nes-
sas questões mais sutis, mais subjetivas. (S3).

As supervisoras mencionaram dificuldades 
de manejo do método centrado na pessoa em 
um tempo curto de consultas: 

Como eles não vivenciam isso, não são treinados 
na abordagem centrada na pessoa pela própria 
formação. Não conseguem fazer abordagem cen-
trada na pessoa nas consultas ‘curtinhas’. (S4). 

Ponderou-se que o curso de especialização 

em saúde da família contribuiu para trazer 
algumas bases conceituais.

Duas supervisoras destacaram pouca consi-
deração da participação do usuário no plano de 
cuidados, ressaltando relação médico-paciente 
mais distante, hierárquica, com predomínio 
da autoridade do médico.

Para o exercício das ações intersetoriais, as 
supervisoras compreendiam existir um desafio 
que ultrapassava a capacidade de qualquer 
médico na APS no município: 

Acho que a intersetorialidade é dificílima para 
o médico brasileiro, quanto mais para o cubano. 
[...] Gente, isso é um desafio gigante para a APS 
do Rio de Janeiro. (S4). 

Quando ocorriam, eram articuladas, prin-
cipalmente, pela gerência das UBS.

Para o componente ‘valorização dos 
determinantes sociais’, na seção ‘processo 
de trabalho’, nos registros sobre a reunião 
de equipe (n= 91), 30% mostraram atenção 
a casos de maior vulnerabilidade, priori-
zando-os para agendamento de consultas 
e visitas domiciliares (tabela 1). Contudo, 
no grupo focal, predominou a impressão 
de que os médicos do PMM apresentavam 
fragilidades na definição de prioridades.

Indicativos da participação ativa das co-
letividades na construção de projetos de 
saúde foram identificados no grupo focal 
pelo estabelecimento de parcerias na comu-
nidade, representadas pelos grupos e pelas 
relações estabelecidas com lideranças locais 
na área adscrita: 

Os médicos que acompanho fazem grupos com 
associação de moradores, lideranças comunitá-
rias, sim. (S3). 

Minha impressão é que depende do território 
e de uma relação preestabelecida. Eu tenho 
uma clínica, que é na Maré, em que as mé-
dicas cubanas têm uma relação maravilhosa 
com a associação de moradores e com alguns 
líderes comunitários. (S4).
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Elenco de ações de promoção, pre-
venção e assistência

Na dimensão da integralidade das práticas 
– elenco de ações de promoção, prevenção e 
assistência –, foram examinadas categorias 
relativas aos componentes: carteira ampla de 
serviços (com destaque para procedimentos 
invasivos e grupos terapêuticos), atenção à 
demanda espontânea e condições prioritárias, 
prestação de serviços em diversos cenários, 
integração com outros serviços de saúde, in-
terdisciplinaridade, planejamento das inter-
venções e uso de protocolos assistenciais13.

Quanto à carteira de serviços, constatou-
-se que os médicos fazem a maioria dos pro-
cedimentos selecionados. No Web Portfólio, 
no tema ‘reunião de equipe’, observam-se 
menções sobre organização do atendimen-
to, incluindo a programação para inserção 
de Dispositivo Intrauterino (DIU) (tabela 
1). Contudo, insuficiência na realização de 
procedimentos foi citada nos aspectos ne-
gativos em 12,9% dos relatórios (tabela 3). 
Semelhantemente ao grupo focal, os registros 
referiram resistência ou falta de capacitação 
para realização de suturas e inserção de DIU. A 
exigência da gestão foi um dos fatores aponta-
dos como determinantes para a realização dos 
procedimentos, e a sobrecarga de atendimento 
um dificultador, embora a supervisão negasse 
falta de infraestrutura das UBS.

 A participação em grupos, na cate-
goria carteira de serviços, foi registrada re-
correntemente. Representou 18,5% dos 124 
apontamentos sobre trabalho no território 
(tabela 1). Como no grupo focal, revelou-se 
estratégica para lidar com a forte pressão as-
sistencial: “[Os médicos] têm realizado grupos 
para tentar diminuir a demanda livre”.

A participação em grupos de usuários foi 
afirmada como frequente no grupo focal. 
Destaca-se a fala de uma supervisora, expli-
citando que essa era uma prática corrente e 
estratégica para viabilizar o acompanhamento 
das condições prioritárias, porém, com uma 
abordagem mais pragmática do que reflexiva: 

“Todos os meus supervisionados fazem grupo. [...] 
Mas muito associado a ver exames. [...] para dar 
conta de ver todo mundo” (S1). Sublinhou-se que o 
pouco tempo para promoção de saúde para qual-
quer médico da APS do município induz a uma 
prática baseada na transmissão de informações.

No Web Portfólio, a atenção à demanda 
espontânea e programada foi manifesta por 
diversos registros na discussão sobre agenda 
de atendimentos. O alto volume de marcações 
sem agendamento prévio provocava tensões 
no processo de trabalho. O tema sobre acolhi-
mento dos usuários e organização da agenda 
(n=114) apresentou apontamentos sobre estra-
tégias de acolhimento à demanda espontânea 
(28,1%), prejuízos da demanda espontânea 
sobre a programada (14,9%) e sobrecarga de 
atendimento (13,2%) (tabela 1): “A médica 
apresenta dificuldades para organização da 
agenda e equilíbrio entre demanda espontânea 
e programada, sentindo-se sobrecarregada”.

Em dez relatórios, destacou-se a vulnera-
bilidade do território, que, como observado 
no grupo focal, contribuiu para forte pressão 
assistencial (tabela 1): 

Pela alta vulnerabilidade, observa-se um exces-
sivo número de demandas espontâneas, inclusi-
ve em espaços definidos para outras atividades, 
como grupos e reuniões.

O grupo focal apontou adaptações para rea-
lizar agenda mínima, acesso avançado, acolhi-
mento por equipe ou por escala entre as equipes 
da UBS. A integração com a equipe facilitou 
essas estratégias. Conforme a supervisão, o 
acolhimento à demanda espontânea foi incor-
porado como atividade de todos os médicos. 
Foi mencionado que profissionais do PMM 
tendiam a adotar modelo de acesso avançado 
para ampliar a capacidade de atendimento no 
mesmo dia. Essa forma de agendamento foi 
uma contribuição trazida pela supervisão, que 
se tornou oportuna à realidade dos médicos: 
“Na verdade, a maioria dos médicos fazem acesso 
avançado, inclusive. Eles agendam só pré-natal. 
Eles gostam do modelo” (S3).
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O grupo focal informou que as práticas dos 
médicos cubanos incorporavam a atenção à 
demanda programada, atendendo sem restri-
ção a qualquer ciclo de vida. Duas superviso-
ras relataram que, no começo das atividades, 
houve resistência no atendimento a certas 
condições relacionadas à saúde da mulher e 
da criança, superadas por determinação da 
gestão local.

O grupo focal pontuou limitações nos casos 
de saúde mental por insuficiente capacitação 
para manejo desses problemas, além de difi-
culdades do idioma:

Bom, não são todos, também não é uma coisa só 
do Mais Médicos. Mas, primeiro, porque parece 
que em Cuba essa parte de saúde mental não é 
do generalista. Acaba indo para especialista. [...] 
Aí entra também a barreira da língua. O arsenal 
da palavra também é muito importante na abor-
dagem da saúde mental. (S3).

A integração com outros serviços de saúde, 
segundo o grupo focal, enfrenta severas li-
mitações devido a dificuldades no sistema 
municipal de saúde. “A pergunta é: quem con-
segue?” (S1) – sintetizou uma das supervisoras. 
A comunicação direta com a atenção especia-
lizada ocorria com os profissionais do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (Nasf ) ou em 
algumas das UBS mistas, que contavam com 
especialistas, ainda assim, com barreiras or-
ganizacionais para o diálogo. Essencialmente, 
a troca de informações se dava pelas guias de 
referência e contrarreferência, com dificul-
dades no retorno.

Mesmo com limitações no acesso à atenção 
especializada e hospitalar, os médicos apresen-
taram alguma capacidade de realizar coorde-
nação do cuidado dos usuários, segundo grupo 
focal. A utilização do Sistema de Regulação de 
vagas ambulatoriais (Sisreg) se tornou ferra-
menta potente para os médicos no acompa-
nhamento de casos encaminhados: 

Eu acho que quando eles começam a domi-
nar um pouco mais o Sisreg – um pouco não, 

bastante –, têm alguns que começam a enten-
der bem mais como um instrumento de coor-
denação de cuidado. (S4).

A habilidade da coordenação do cuidado era 
aspecto da experiência no sistema de saúde 
cubano: 

Agora, os médicos que eu supervisiono têm essa 
capacidade de coordenar, tinham esse exercício. 
Mas aqui ficam mais restritos a quê? A mandar 
uma solicitação de um parecer para um reuma-
tologista, e que nada vai ser respondido daqui a 
seis meses. (S2).

No componente da interdisciplinarida-
de, foi investigada relação com a equipe de 
enfermagem, os Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) e o Nasf. Com poucas exceções, 
os médicos mostraram ter boa relação com 
todos os membros da equipe e com o Nasf, 
segundo a supervisão. Articulavam-se para 
cuidado em conjunto e discutiam condutas. 

No Web Portfólio, a interação com diversos 
membros da UBS foi frequentemente rela-
tada positivamente, em espaços de reunião 
de equipe, discussão de casos em conjunto 
e atividades de educação continuada entre 
ACS. Nos aspectos positivos da atuação do 
médico (n=272), 26,1% relatos expressaram 
cooperação e disposição dos médicos, e 25% 
disciplina e comprometimento (tabela 3), de-
monstrando predomínio de boa relação com 
outros profissionais: “Participativo, opinativo, 
interessado, desenvolveu um vínculo de con-
fiança com o Nasf ”.

Nos aspectos negativos, 14% dos registros 
indicavam falta de inserção no processo de 
trabalho da equipe (tabela 3). A ausência do 
médico nas reuniões de equipe ou sua fraca 
participação, bem como dificuldades de co-
municação e conflitos foram relatados:

Médica tem apresentado dificuldades de relacio-
namento com a enfermeira, prejudicando o espa-
ço da reunião de equipe. 
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Médico refere que tem dificuldades para se po-
sicionar na reunião de equipe. Não é ouvido por 
outros profissionais. 

O grupo focal apontou forte interação in-
terprofissional, sendo estratégica para que 
os médicos cubanos conseguissem se inserir 
melhor no contexto da ESF e na realidade local: 

Eles sabem muito trabalhar em equipe. Eles tra-
balham com o Nasf. [...] Acho que, em geral, têm 
muito boa relação com as enfermeiras. Conse-
guem fazer cuidado conjunto, conseguem fazer 
interconsulta, conseguem discutir, até atender 
junto. (S4). 

Eles [em Cuba] não tinham essa figura do enfer-
meiro dentro do consultório, atendendo assim. Eu 
acho que eles gostaram. Eu vejo todos se relacio-
nando muito bem. (S3).

Sobre o planejamento das intervenções, 
no Web Portfólio, houve impressão bastante 
positiva da capacidade de organização e pla-
nejamento dos médicos do PMM, sinalizando, 
ao contrário do grupo focal, uma visão mais 
ampliada sobre o trabalho na APS. Ações a 
partir da análise de indicadores do prontuário 
eletrônico constaram em 20 relatórios da seção 
‘processo de trabalho’ (tabela 1), enquanto 42 
registros marcaram como aspecto positivo 
“organização para o trabalho” (tabela 3): 

Organização. Desejo que as coisas funcionem 
bem e avancem.

Médica possui um ótimo entendimento dos indi-
cadores de saúde e das ações necessárias para 
modificá-los. 

Consegue organizar o processo de trabalho de 
sua equipe.

O grupo focal apontou que os médicos 
utilizavam indicadores de desempenho do 
prontuário eletrônico para organizar o traba-
lho da equipe. Embora os médicos não fossem 

beneficiados com gratificações pelo alcance 
das metas, procuravam seguir o direciona-
mento da gestão: 

Isso eles fazem bem [...]. Eles sabem seguir pro-
grama. Cuidar de hipertenso, cuidar de diabético. 
O que eles me contam é que trabalham assim em 
Cuba. O hipertenso tem tantas consultas por ano 
e já é tudo ‘agendadinho’. (S4).

Quanto ao seguimento adequado de proto-
colos assistenciais, no Web Portfólio, 266 (73%) 
relatórios consideraram anamnese, exame 
físico e uso racional de recursos diagnósticos, 
dentro da avaliação sobre atuação do médico, 
com nota entre 9,0 e 10,0 (média 8,4) (tabela 2). 
Houve 101 relatórios destacando competência 
e capacidade técnica dos médicos nos aspec-
tos positivos (tabela 3). Exaltaram-se o uso 
adequado de diretrizes de tratamento e o bom 
preparo profissional: “Prima pela qualidade. É 
muito preocupada com o seguimento dos pacien-
tes, com atuar de acordo com os protocolos”.

Mencionou-se, ainda, disposição para o 
aprendizado (11,4%) (tabela 3): 

Interessado pela prática e disposição para 
aprender.

Disponibilidade para o aprendizado e para adap-
tar-se a novos protocolos clínicos.

Interesse acadêmico, sentimento de crescimento 
profissional [...].

Porém, atualização clínica foi sentida como 
uma necessidade em alguns relatórios (12,9%). 
Ressalta-se que essa observação, contudo, foi 
minoritária em relação às menções positivas 
(tabela 3).

Sobre o uso de protocolos assistenciais, o 
grupo focal considerou que havia diferenças 
importantes entre os médicos, assim como a 
prática da Medicina Baseada em Evidências. 
Alguns apresentavam condutas pautadas em 
diretrizes atualizadas, porém, outros demons-
travam práticas mais empíricas, com resistência 
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a se orientar pelas recomendações das evidên-
cias científicas. Não obstante, destaca-se uma 
avaliação no grupo focal de que a vivência dos 
médicos no PMM contribuiu para fortalecer a 
sua resolutividade na APS e para desenvolver 

prática mais pautada pelas evidências científicas.
A síntese da avaliação de cada componen-

te da integralidade nas práticas dos médicos 
cubanos do PMM, segundo supervisores, é 
apresentada no quadro 1.

Quadro 1. Avaliação da integralidade nas práticas dos médicos do PMM AP 3.1, do município do Rio de Janeiro, segundo 
supervisores, de 2013 a 2016

Dimensão: abordagem biopsicossocial do cuidado, com orientação comunitária

Categorias de análise Grupo focal Web Portfólio

Conhecimento da distribuição das condições de saúde nsa +++

Intervenção sobre os riscos do território ++ +++

Conhecimento e uso da abordagem centrada na pessoa ++ ++

Articulação com serviços de outros setores + nsa

Atuação diferenciada a casos de vulnerabilidade social + +++

Formação de parcerias na comunidade +++ nsa

Dimensão: elenco de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde

Categorias de análise Grupo focal Web Portfólio

Participação em grupos terapêuticos +++ +++

Realização de procedimentos invasivos de pequeno porte ++ ++

Atendimento à demanda espontânea +++ +++

Acompanhamento de condições prioritárias de saúde ++ +++

Atividades coletivas fora da UBS nsa +++

Visitas e/ou atendimentos domiciliares +++ ++

Troca de informações com profissionais da atenção secundária/terciária + nsa

Acompanhamento dos casos encaminhados/coordenação do cuidado ++ nsa

Reuniões de equipe, com formulação de plano de cuidado compartilhado nsa +++

Relação com enfermagem, ACS e Nasf +++ ++

Análise de indicadores de saúde da população ++ +++

Conhecimento das linhas de cuidado definidas para a rede municipal e uso de 
diretrizes nacionais e internacionais

++ +++

Fonte: Elaboração própria.

+++ = presença integral da categoria nas práticas dos médicos PMM; ++ = presença parcial da categoria; + = insuficiência da categoria.

A dimensão da integralidade, ‘elenco de 
ações de promoção, prevenção e assistên-
cia’, do ponto de vista dos supervisores, 
apresentou-se nas práticas dos médicos do 
PMM de forma mais potente que a dimensão 

‘abordagem biopsicossocial do cuidado, com 
orientação comunitária’. Constataram-se 
algumas divergências entre as impressões do 
grupo focal e dos relatórios do Web Portfólio. 
No grupo focal, a avaliação das supervisoras 
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é mais crítica, destacando a insuficiência de 
algumas categorias (articulação com servi-
ços de outros setores, atuação diferenciada 
em casos de vulnerabilidade social e troca 
de informações com profissionais da atenção 
secundária/terciária). 

Discussão

Não obstante os questionamentos quanto 
ao potencial do PMM em ofertar atenção à 
saúde de qualidade à população6,8,9, os re-
sultados deste estudo ratificam o alcance da 
integralidade das práticas, em graus distintos, 
conforme concepção adotada, com prestação 
de leque amplo de ações e serviços, coerente 
com a complexidade dos problemas de saúde e 
a pluralidade dos cenários. Os profissionais do 
PMM possuem marcada capacidade de inserção 
comunitária, enfoque preventivo, planejamento 
de ações e bom relacionamento interpessoal. 

A forte integração territorial e a inserção 
comunitária condizem com achados de outros 
estudos sobre as práticas no PMM18,19. A for-
mação cubana, direcionada para a prestação de 
serviços voltados à comunidade20, ajuda a ex-
plicar a ocorrência desse achado. Identificam-
se acolhimento, vínculo, responsabilização e 
qualidade de atenção, indo ao encontro dos 
critérios para avaliação da APS sob a ótica da 
integralidade11. Estudos recentes corroboram 
tais resultados19,21.

Entre alguns pontos levantados pela super-
visão, destacam-se coordenação da atenção, 
trabalho em equipe e acesso aberto às deman-
das dos usuários. A coordenação de cuidados, 
no caso do PMM, apesar da desarticulação 
entre níveis de atenção, apresentou-se como 
fator favorável às práticas integrais, diverso do 
observado em outros contextos da ESF22. A boa 
relação interpessoal e a integração interdisci-
plinar também obtiveram avaliação positiva, 
sendo importante para ampliação da oferta 
de ações e resposta mais efetiva às necessi-
dades de saúde das pessoas23. Ressaltam-se 
achados semelhantes sobre acolhimento e 

interdisciplinaridade a outros estudos sobre 
práticas de médicos cubanos no PMM19,24.

As dificuldades apontadas não se restrin-
gem ao PMM em muitos casos. Limitações 
foram evidenciadas no sistema municipal de 
saúde, como pressão assistencial e violên-
cia, restringindo atividades comunitárias e 
intersetorialidade. Fragilidades externas à 
atuação dos médicos, interferindo na garan-
tia das práticas integrais, são observadas em 
outros estudos8,25. Sobressai-se, nesta pesquisa, 
o forte tom crítico no grupo focal. Algumas falas 
enfatizam uma defesa da Medicina de Família 
e Comunidade brasileira, pouco permeável a 
experiências advindas de outras práticas e for-
mações. Com efeito, o posicionamento inicial 
da Sociedade Brasileira de Medicina de Família 
e Comunidade26 argumentava pela preferência 
no investimento em formação na especialidade 
ao recrutamento de médicos estrangeiros.

Desafios foram sinalizados quanto à am-
pliação da autonomia das pessoas nas decisões 
clínicas, ao manejo mais potente de problemas 
de ordem psíquica, à sistematização de ferra-
mentas de abordagem (centrada na pessoa e a 
casos vulneráveis, por exemplo) e à capacita-
ção para procedimentos invasivos.

A abordagem centrada na pessoa foi verificada 
nos relatórios e no grupo focal. Porém, segundo 
avaliação do grupo, haveria baixa sistematização 
da técnica. A autonomia dos usuários em decisões 
sobre conduta foi um dos pontos controversos. O 
vínculo profissional-usuário exige que o paciente 
seja assumido como sujeito que fala, deseja e 
julga11. Nesse sentido, Kolling27 aponta que ne-
gociar medidas apropriadas de conduta tem sido 
negligenciado na prática clínica.

O desafio de lidar com problemas de ordem 
psíquica ocorre no contexto geral da APS, 
em que se verifica que médicos costumam 
apresentar resistências em abordar casos de 
saúde mental28. Lima29 ressalta que persistem 
constrangimentos em se conceber a comuni-
dade como espaço de cuidado dos usuários 
de saúde mental.

Em contraste ao estudo de Girardi et al.8, 
em que mais de 85% dos médicos relataram 
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saber fazer procedimentos técnico-cirúr-
gicos selecionados, o grupo focal apontou 
que essa prática não era realizada por parte 
dos médicos, por falta de capacitação. Nesse 
sentido, vale ressaltar a potencialidade dos 
processos de aprendizagem relacionados à 
supervisão para melhoria e superação desses 
obstáculos. Engstrom et al.10 realçam essa po-
tência de desenvolvimento da força de trabalho 
no SUS pela identificação de necessidades edu-
cacionais e ofertas de formação no ambiente 
do trabalho a partir da supervisão.

Observaram-se achados semelhantes aos de 
Thumé et al.30, que mostraram que médicos 
com larga experiência na APS e especialistas 
nessa área podem agregar novos saberes. O 
estudo mostrou que a supervisão apresentou 
conceitos, discutiu casos e condutas e realizou 
capacitações técnicas. Achados semelhantes 
foram discutidos por Almeida et al.9. Melo31 
aponta que a supervisão tem potencialidades 
inexploradas e que apresenta limites ao ter 
foco no médico e não na equipe.

Considerações finais

Por fim, os resultados do estudo sinalizam 
que o Programa Mais Médicos tem ido além 
do acesso a consultas, procedimentos e da 
diminuição das iniquidades na distribuição de 
médicos. Destaca-se que a prática dos médicos 
cubanos possibilitou oferta de cuidados inte-
grais em saúde, contribuindo para concepção 

abrangente da APS e fortalecimento do SUS. A 
contribuição dos médicos cubanos no acesso à 
assistência integral pelo SUS em áreas remotas 
e desfavorecidas no Brasil já se tornou histó-
rica. Este artigo se soma a um conjunto de 
evidências que ratificam a importância da 
participação desses profissionais. Apesar de 
polêmicas muitas vezes infundadas sobre sua 
atuação, que foram maioria no PMM até a saída 
recente de Cuba da cooperação internacio-
nal com o Brasil, constata-se, nesta pesquisa, 
realizada no município do Rio de Janeiro, a 
integralidade em suas práticas.
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RESUMO Este estudo teve como objetivo investigar influências do Programa Mais Médicos 
sobre os atributos de longitudinalidade e integralidade na atenção básica, por meio de estudo 
de caso em dois municípios, utilizando etnografia, entrevistas e grupos focais. Os resultados 
indicam efeitos positivos em relação à longitudinalidade, proveniente da relação dos médicos 
com usuários de saúde, acolhimento humanizado, criação de vínculo terapêutico, disponibi-
lidade para realizar visitas domiciliares e apoiar a equipe de saúde. A despeito de os médicos 
do programa reconhecerem a importância do princípio da integralidade do cuidado na relação 
com os usuários, é restrita a efetiva consideração desse atributo, explicado pelo excesso de 
atendimentos diários, conflitos de perspectivas com outros trabalhadores e limites da estrutura 
e modo de funcionamento da rede de saúde. Conclui-se que características dos agentes médicos 
associadas ao formato de sua contratação para o provimento de médicos nas unidades de saúde 
contribuem para o alcance da longitudinalidade. Por outro lado, o alcance da integralidade, 
que exige mudanças estruturais, como a formação contínua das equipes e reorganização do 
trabalho, permanece pouco influenciada pelo programa abordado.

PALAVRAS-CHAVE Avaliação de programas e projetos de saúde. Consórcios de saúde. Integralidade 
em saúde. Continuidade da assistência ao paciente.

ABSTRACT This study aims to investigate influences of the More Doctors Program regarding the 
attributes of longitudinality and comprehensiveness in primary care, by means of a case study in 
two cities using ethnography, interviews, and focal groups. The results indicate positive effects 
regarding the longitudinality, coming from the relation of the doctors with the health users, hu-
manized reception, therapeutic bond creation, availability to make home visits, and supporting the 
healthcare team. Despite the doctors of the program recognize the importance of the principle of 
comprehensiveness of care in the relation with the users, the effective consideration of such attribute 
is restrict, which is explained by the excess of daily attendance, perspective conflicts with other 
workers, and limits in the structure and working method of the healthcare network. In conclusion, 
the characteristics of the doctors associated with the format of their contracting for the provision 
of doctors in the health units contribute to reach of longitudinality. On the other hand, to reach 
comprehensiveness, structural changes are required, such as the continuous training of the teams 
and a rearrangement of the work, and it remains barely influenced by the addressed program.

KEYWORDS Program evaluation. Health consortia. Integrality in health. Continuity of patient care.
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Introdução

 As mudanças no modelo assistencial de saúde 
no Brasil, a partir do final da década de 1980, 
incidiram no aumento dos postos de trabalho 
médico, em parte por conta da expansão da 
atenção básica ao longo do desenvolvimento 
do Sistema Único de Saúde (SUS). A imple-
mentação da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
favoreceu esse processo por meio da expansão 
da cobertura assistencial1, de modo que as 
temáticas de formação e trabalho passaram 
a se tornar eixos estratégicos para o desen-
volvimento desse sistema2. Do ponto de vista 
do funcionamento do SUS, há a compreensão 
de que problemas em torno da concentração 
geográfica desigual dos profissionais de saúde 
impedem a materialização de seus princípios, 
como a universalização, a integralidade e a 
descentralização3.

A chamada crise global da força de trabalho 
em saúde é determinada, entre outros fatores, 
por mudanças no perfil demográfico e epi-
demiológico da população mundial4. Essas 
mudanças têm criado distorções no mercado 
global do trabalho em saúde no tocante à distri-
buição desigual de profissionais, em uma lógica 
de alocação da força de trabalho a partir de 
melhores condições de remuneração dos pro-
fissionais, principalmente médicos, e não em 
função das necessidades regionais em saúde4.

No Brasil, houve um aumento da densida-
de de médicos nos últimos anos, enquanto 
a distribuição regional e até a falta desses 
profissionais em algumas localidades chama 
a atenção5. Dados mais recentes sobre a de-
mografia médica no Brasil indicam que a 
região Sudeste concentra 54,1% dos médicos 
e uma população de 41,9% do País, enquanto 
as regiões Norte e Nordeste possuem 4,6% e 
17,8% dos médicos brasileiros, tendo, respec-
tivamente, 8,6% e 27,6% do total da popula-
ção6. A oferta de vagas e cursos de medicina 
também apresenta maior concentração na 
região Sudeste, que conta com 120 cursos e 
13.222 vagas em 2018, o que representa 45,2% 
de todas as vagas disponíveis no País6.

Diante desse quadro, o governo federal 
instituiu, por meio da Lei nº 12.871, de 22 de 
outubro de 2013, o Programa Mais Médicos 
(PMM), com os objetivos de diminuir a carên-
cia de médicos em regiões prioritárias para o 
SUS, aumentar e distribuir vagas para forma-
ção médica e residência e fortalecer a educação 
permanente pela integração ensino-serviço7. 
O Programa possui um eixo de provimento 
emergencial de médicos em regiões com escas-
sez desses profissionais, chamado de Projeto 
Mais Médicos para o Brasil (PMMB), cuja 
distribuição se deu em localidades prioritárias, 
caracterizadas por um baixo desenvolvimento 
social e econômico, como regiões periféri-
cas de grandes cidades, regiões interioranas 
– sobretudo das regiões Norte e Nordeste, 
populações indígenas e ribeirinhas7. 

Os resultados do PMM têm sido constatados 
em diferentes dimensões, como seu impacto 
na escassez de médicos, principalmente nas 
regiões Norte e Nordeste e nos municípios de 
pequeno porte8, o aumento de procedimentos 
em regiões de alta vulnerabilidade social9, a 
satisfação dos usuários em relação ao atendi-
mento dos médicos do programa10 e tensiona-
mentos do modelo biomédico de trabalho em 
saúde no interior das equipes, a partir de uma 
atuação clínica sensível a elementos da cultura, 
território e condições de vida dos pacientes11. 
Embora relevantes para a compreensão do 
alcance do Programa, análises centradas na 
produção, como número de consultas mensais 
realizadas pelos médicos e número de encami-
nhamentos12, bem como estudos de satisfação 
da população atendida, sujeitos ao chamado 
viés de gratidão13, podem constituir parâmetro 
restrito, uma vez que a ocorrência de grande 
número de procedimentos e elevada satisfa-
ção, se tomados isoladamente, podem não ser 
equivalentes à qualidade do cuidado ofertado. 

Faz-se necessário, portanto, aprofundar a 
análise das possíveis mudanças produzidas no 
trabalho das equipes a partir da implantação 
do Programa, considerando o conjunto de in-
terações que permitem compreender como a 
estratégia produz determinados efeitos. Nesse 
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sentido, este estudo tem como objetivo investi-
gar influências do PMM sobre os atributos de 
longitudinalidade e integralidade na atenção 
básica, por meio de estudo de caso em dois 
municípios, utilizando etnografia, entrevistas 
e grupos focais.

Integralidade e 
longitudinalidade na 
avaliação do PMM

Para Starfield14, o atributo de longitudinalidade 
caracteriza-se pela existência de laços interpes-
soais de confiança, que se refletem na cooperação 
em longo prazo entre os usuários e profissionais 
de saúde. Cunha e Giovanella15 reconhecem três 
dimensões deste atributo: a) o reconhecimento 
de uma fonte regular de cuidados em Atenção 
Primária à Saúde (APS); b) o estabelecimento de 
vínculo terapêutico duradouro entre usuários do 
serviço e equipe de profissionais; c) a continui-
dade informacional. 

O atendimento a esse atributo está relacionado 
com a maior efetividade das ações e satisfação do 
usuário com o serviço de saúde15. A longitudina-
lidade contribui ainda para a criação de corres-
ponsabilização entre profissionais e usuários ao 
longo do tempo, além de representar em si um 
componente terapêutico16.

O atributo de integralidade, por sua vez, 
implica uma oferta ampla de serviços de 
atenção à saúde por parte da atenção primária, 
ainda que alguns destes não sejam oferecidos 
em seu interior16. Do ponto de vista do SUS, a 
integralidade tem como objetivos: a integração 
de ações programáticas e demanda espontânea, 
articulação entre ações de promoção, preven-
ção e reabilitação, trabalho multiprofissional, 
interdisciplinar e a centralidade do processo de 
trabalho nos usuários16. Kalichman e Ayres17 

sistematizam quatro eixos da integralidade: a) 
necessidades: no que diz respeito à capacidade 
e sensibilidade em compreender a demanda de 
atenção à saúde, de modo a responder de forma 
mais ampla possível; b) finalidades: oferta de 

ações integradas entre diferentes níveis do 
cuidado, com atenção sinérgica, resolutiva e 
eficiente; c) articulações: trabalho interdis-
ciplinar, multiprofissional e intersetorial; d) 
interações: construção de relações intersub-
jetivas de qualidade, que se desenvolvam no 
cotidiano do trabalho em saúde. 

Os dois atributos contêm dimensões que 
se concretizam nas relações interpessoais, 
compreendidas aqui como aspectos da hu-
manização do cuidado e como tecnologias 
leves empregadas no trabalho vivo e em ato 
em saúde18. Essas dimensões se constituem 
enquanto critérios para a avaliação do alcance 
do atributo de longitudinalidade e integralida-
de do cuidado por estarem relacionadas com 
a qualidade da assistência e com a percepção 
de satisfação da população atendida19.

Métodos

Foi realizado um estudo de caso, cuja com-
preensão de um fenômeno se dá a partir da 
indissociabilidade de seu contexto real, no qual 
as fronteiras entre o saber e a realidade não 
são claramente evidentes e cuja aproximação 
requer a utilização de múltiplas fontes20. O 
estudo de caso busca contribuir para um enten-
dimento amplo da problemática em questão, a 
partir de possíveis generalizações teóricas21. 

Foi dada ênfase na compreensão da expe-
riência dos sujeitos nos contextos reais nos 
quais estes atribuem sentido a suas práticas 
e operacionalizam seus saberes22. O estudo 
foi orientado por abordagem etnográfica, 
que pressupõe a produção de uma ‘descrição 
densa’ para compreensão em profundidade 
do contexto estudado23. Nessa abordagem, a 
busca dos significados da experiência humana 
não se refere apenas ao ‘objeto’ de pesquisa, 
envolvendo também o pesquisador, em uma 
relação entre diferentes subjetividades24.

O processo de construção das informações 
baseou-se em constantes diálogos com os 
stakeholders participantes, por meio de trian-
gulação de métodos25, buscando agrupar o 
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máximo de perspectivas possíveis no intuito de 
estabelecer consensos temporários acerca do 
objeto de avaliação26. Com base na literatura, 
foram definidos os seguintes critérios para 
avaliação dos atributos: longitudinalidade: 
a) desenvolvimento de relações que permi-
tam o seguimento e a responsabilização de 
pacientes; b) criação de vínculo terapêutico; 
c) percepção da satisfação da população com 
a constância do atendimento. Em relação à 
integralidade, foram definidos os seguintes 
critérios: a) criação de relações intersubje-
tivas entre membros da equipe e destes com 
usuários; b) sensibilidade da equipe de saúde 
em reconhecer e responder às necessidades da 
população; c) desenvolvimento de prevenção, 
promoção e assistência; d) desenvolvimento de 
ações conjuntas com profissionais de outras 
profissões e setores. 

Caracterização das atividades de 
campo

O estudo de caso compreendeu dois mu-
nicípios do estado de São Paulo, selecio-
nados a partir de amostragem intencional. 
Três Unidades de Saúde da Família (USF) 
distribuídas em dois municípios da região 
da Baixada Santista constituíram os casos 
acompanhados (quadro 1). A identificação 
dos municípios será mantida em sigilo 
para resguardar a identidade das unidades 
de saúde e das pessoas envolvidas com o 
estudo. No total, quatro médicos oriundos 
do Programa estiveram envolvidos neste 
estudo: USF1 – uma médica cubana; USF2 
– um médico brasileiro com formação em 
Cuba (M1); USF3 – uma médica cubana e 
um médico boliviano (M2, M3). 

Quadro 1. Cidades, unidades de saúde, participantes e estratégias de construção das informações

Município 1 Município 2

USF 1 USF 2 USF 3

Observação Participante (OP1) no período de maio de 
2016 (aproximadamente 50 horas)

Observação Participante (OP2) no período de 
julho a setembro de 2016 (aprox. 100 horas)

Observação Participante (OP3) no perío-
do de julho a setembro de 2016 (aprox. 
100 horas)

Entrevistas semiestruturadas com: chefia da divisão 
de atenção básica (E1), duas assessoras que atuam no 
acompanhamento do PMM (E2, E3), chefia da divisão 
de atenção à saúde (E4), enfermeira (E5), duas Agen-
tes Comunitárias de Saúde – ACS (E6, E7), e gestora 
da unidade (E8)

Oficina de validação das informações com 
médico do PMM (OF1: M1)

Oficina de validação das informações 
com ACS (OF2)

Grupo Focal (GF1) com Agentes Comunitários de 
Saúde – ACS

Oficina de validação com dois médicos do 
PMM (OF3: M2, M3)

Fonte: Elaboração própria.

Foram elaborados diários de campos com 
notas intensivas e descritivas acerca da experi-
ência etnográfica, bem como transcrições das 
entrevistas, grupos focais e oficinas. A análise 
do material empírico construído envolveu o 
julgamento de valor sobre o objeto avaliado, 
a partir dos critérios estabelecidos13. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo sob o registro nº 
13332, Projeto 223/15, em atendimento aos pre-
ceitos da Resolução nº 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde. 
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Resultados e análise

Longitudinalidade

DISPOSIÇÃO RELACIONAL PARA O SEGUIMENTO 
E RESPONSABILIZAÇÃO

As características relacionais dos médicos 
são frequentemente relatadas pelos demais 
trabalhadores das equipes, que afirmam que os 
usuários mantêm uma boa relação e valorizam 
os médicos do Programa (OP1, OP2 e OP3). O 
discurso dos médicos converge com a prática 
observada nas consultas, visitas domiciliares e 
demais espaços de interação com os usuários. 

Eu entendo que temos que tratar como eu ou 
como nós gostaríamos que outro médico tratasse 
a nós como pacientes. Primeiro temos que criar 
uma boa relação como o paciente. Dar bom dia, 
falar ‘como vai? Tudo bem?’. Então o paciente, 
com isso, vai se sentir mais querido. Porque mui-
tos comentam que quando vão em outros médi-
cos eles não são bem recebidos. (OF3:M1). 

É consenso entre os entrevistados que as 
consultas mais longas, em que os pacientes 
dispõem de mais tempo para conversar com 
os médicos, são motivo de satisfação entre 
os usuários, que consideram um avanço 
do PMM. Os participantes entrevistados 
relatam que alguns pacientes reagiram 
com surpresa diante da diferença entre os 
médicos do Programa e aqueles que atuaram 
na unidade anteriormente quanto ao tempo 
de consulta (E2 e E3). 

A boa relação dos profissionais do Programa 
com os usuários dos serviços e com os membros 
das equipes é constantemente citada, assim 
como sua dedicação (OP1, OP2 e OP3). Há 
falas que remetem a uma maior proximidade 
com a população, com o território e com as 
equipes de saúde, como demonstra o trecho 
a seguir oriundo da fala de uma assessora que 
acompanha o trabalho dos médicos:

[...] elas são muito envolvidas com a comunida-
de. São pessoas que se envolvem muito com os 
funcionários das unidades, com as agentes. Se 
convidam para almoçar na casa delas, elas vão, 
vai numa festinha, elas vão, não tem essa dife-
rença. (E2). 

Um dos grandes desafios em torno do tra-
balho médico no interior das equipes das USF, 
entre os municípios estudados, refere-se à 
dedicação exclusiva ao trabalho nos serviços 
(E1, OF1: M1 e OF2). Além da rotatividade de 
médicos nas equipes de saúde, há um histórico 
de médicos que trabalham em outras locali-
dades; e, por isso, não cumpriam os horários 
adequadamente (E4 e E8). O regime exclusivo 
de dedicação no PMM parece facilitar a par-
ticipação dos médicos em muitas atividades 
relacionadas com o trabalho (OP1, OP2 e OP3).

Nas unidades onde há mais de um médico, 
os usuários costumam solicitar atendimento 
com os mesmos profissionais (participantes do 
Programa), o que indica a criação de vínculo 
(OP1, OP2 e OP3). Em períodos de férias, por 
exemplo, os pacientes costumam reclamar 
muito da ausência desses profissionais, às 
vezes se negando a serem atendidos por outros 
médicos, conforme nos relata um gerente de 
unidade, uma médica do Programa e assessores 
de secretaria de saúde (E2, E8 e M2).

A possibilidade de ser atendido regular-
mente pelo mesmo profissional em procedi-
mentos de rotina constitui um dos requisitos 
para a criação de vínculo longitudinal15, e 
a demanda da população por atendimento 
desses mesmos médicos, devido à qualidade 
que reconhecem em seus atendimentos, é 
um componente que demonstra o alcance 
desse atributo. Foi relatado por Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) que a dispo-
nibilidade dos médicos do Programa para 
realizar visitas domiciliares está relacionada 
com o aumento da frequência dos usuários 
no serviço e maior aceitação aos tratamen-
tos propostos, uma vez que os pacientes se 
sentem mais valorizados com a visita desse 
profissional (OF2 e GF1). 
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CRIAÇÃO DE VÍNCULO TERAPÊUTICO

Os médicos do Programa afirmam que a criação 
de vínculo com os pacientes é essencial para o 
cuidado em saúde, sendo unânimes em afirmar 
que se trata de uma premissa do trabalho da 
ESF (OF1: M1, OF3: M2, M3). 

Os vínculos são em todos os pilares. Na consulta 
individual, na visita domiciliar, nas palestras co-
letivas, nas capacitações, então todos os profis-
sionais estão criando vínculo o tempo todo. No 
acolhimento. O acolhimento é a primeira parte 
do vínculo. Quando a gente vê que o vínculo deu 
certo é quando o paciente vê que a unidade de 
saúde é sua segunda casa. Quando ele tem a 
confiança da unidade de saúde como sua segun-
da casa. (OF1: M1).

A disponibilidade de tempo e escuta aten-
ciosa são características das relações inter-
pessoais que contribuem para práticas que 
favorecem a criação de vínculos, uma vez que 
permite aos usuários se expressarem livre-
mente, sanar eventuais dúvidas e sentirem-se 
valorizados e respeitados15. Sobre essa questão, 
os médicos acompanhados salientam que o 
primeiro contato com o paciente é essencial 
para efetivar uma relação de confiança (OF1: 
M1, OF3: M2, M3). 

Às vezes você tem que falar alguma coisa que nada 
tem a ver com a medicina, falar de outra coisa. Esse 
primeiro contato é muito importante, porque desse 
primeiro contato a pessoa decide se volta ou não 
volta. Ou como vai voltar na próxima vez. Desse 
primeiro contato se deriva se o paciente vai fazer o 
tratamento, ou se não vai fazer o tratamento, se vai 
seguir suas indicações ou não. (OF3: M1).

Um desafio frequentemente relatado pelos 
profissionais do Programa consiste em insistir 
na realização de uma escuta atenta diante da 
grande demanda de atendimentos (OF1: M1, 
OF3: M2, M3). Os médicos concordam que se 
trata de um número excessivo e que isso difi-
culta a realização de outras atividades ligadas 

à prevenção e promoção em saúde a partir da 
abordagem de grupos (OF1: M1, OF3: M2, M3, 
OP1, OP2 e OP3).

INTERAÇÃO COM O TERRITÓRIO E VISITAS 
DOMICILIARES

O envolvimento comunitário é apontado pelos 
entrevistados participantes do estudo enquan-
to característica da atuação dos médicos do 
Programa. Ao se disporem a participar de 
eventos no território, realizar visitas domici-
liares com mais frequência e aceitar convites 
da população para, por exemplo, ‘tomar um 
café’ ou ‘participar de festinhas’, os médicos 
desenvolvem uma relação muito próxima 
com os pacientes (E1, E2, E3, E5, GF1, OP1, 
P2 e OP3). Segundo os atores entrevistados, 
tal relação é valorizada tanto pela população 
atendida quanto pelos membros das equipes de 
saúde. Um dos participantes ligado ao nível de 
gestão relata que “a melhor forma de expressar 
a característica das médicas é o alto grau de 
envolvimento comunitário” (E4). 

Os médicos do Programa compreendem 
as visitas como parte da rotina e se dispõem 
com facilidade quando solicitados por outros 
profissionais da equipe (OF1:M1, OF3:M2, 
M3, OP1, OP2 e OP3). A experiência com os 
médicos do Programa, enfermeiras e ACS per-
mitiu compreender que as visitas domiciliares 
representam momento importante do cuidado 
em saúde, dotado de vários significados (OP1, 
OP2 e P3). Foi possível acompanhar inúmeras 
situações nas quais as pessoas recepciona-
vam os médicos, as enfermeiras e os ACS de 
forma calorosa e amigável, convidando-os a 
permanecer por mais tempo em suas casas 
(OP1, OP2 e P3). 

Na ocasião de uma visita acompanhada em 
campo, o médico foi convidado para almoçar 
na casa de um casal de idosos, e foi preciso 
muita insistência e explicação de que havia 
mais visitas a serem feitas para convencer essas 
pessoas de que o médico não poderia ficar 
por mais tempo (OP2). Em outra visita para 
acompanhar um homem adulto acamado com 
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muitas feridas nas pernas, os familiares e o 
próprio paciente também se emocionaram ao 
agradecer a forma atenciosa com que a médica 
do Programa tratou seu caso, sobretudo por 
não se incomodar com o aspecto de sua perna 
e examiná-la (OP3). 

Essas manifestações da boa relação e recep-
tividade dos pacientes são aspectos convergen-
tes com o atributo de longitudinalidade, por 
proporcionar a criação de vínculo terapêutico 
baseado em afetividade e confiança e uma 
perspectiva de satisfação com a constância e 
qualidade do atendimento recebido15. A ida 
dos médicos ao território onde as pessoas 
vivem também parece contribuir para relações 
menos horizontalizadas, além de favorecer 
uma compreensão sobre aspectos cotidianos 
dos modos de vida delas, favorecendo a criação 
de vínculos. 

Integralidade

RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Os profissionais médicos oriundos do PMM 
têm um papel importante na composição 
das equipes acompanhadas neste estudo, 
mas não reproduzem a hierarquia tradi-
cional presente na relação entre médico e 
os demais trabalhadores da saúde27 (OP1, 
OP2 e OP3). Os médicos do PMM buscam 
em sua prática profissional estabelecer 
relações mais horizontais em relação aos 
demais membros das equipes, nas diversas 
atividades cotidianas, conforme observação 
realizada e relatos dos entrevistados (E1, E2, 
E3, E5, GF1, OF2, OP1, OP2 e OP3). 

A minha relação com meus colegas de traba-
lho é muito diferente das relações que os outros 
médicos tinham. Muda a perspectiva dos pa-
cientes ao ver o médico e dos meus colegas de 
trabalho também. Meus colegas de trabalho não 
têm receio de me fazer uma pergunta, eles não 
têm o pé atrás comigo, eles sabem que podem 
contar comigo, sabem que não vou molestá-los 

por alguma coisa que ache que seja bobeira. Eles 
sabem que a partir do momento que eu cheguei 
aqui era para trabalhar em equipe. (OF1: M1).

É comum que outros profissionais recorram 
aos médicos do Programa para tirar dúvidas 
ou passar-lhes informações em qualquer 
momento que seja necessário. Por diversas 
vezes, foi possível presenciar ACS e enfermei-
ros entrarem para conversar com os médicos 
nos consultórios, sem que isso gerasse quais-
quer constrangimentos (OP1, OP2 e OP3).

As dinâmicas das reuniões de equipe eram 
conduzidas por enfermeiros e ACS, de forma 
que os médicos colaborassem para discussões 
sobre os casos, mas sem que seu discurso fosse 
o condutor das ações ou se sobrepusesse aos 
outros profissionais (OP1, OP2 e OP3). Nas reu-
niões acompanhadas, os médicos aproveitavam 
para realizar tarefas como renovações de recei-
tas e pedidos de exames, o que parece impedir 
a participação mais ativa nestes espaços (OP1, 
OP2 e OP3). O fato de os médicos terem que 
lidar com muitas tarefas mesmo durante os 
espaços das reuniões de equipe pode indicar 
o grau de importância que esses profissionais 
adquirem nas equipes de saúde da família, já 
que muitas atividades da equipe dependem 
de suas decisões. 

Por outro lado, demonstra o quanto eles estão 
envolvidos com as atividades relacionadas com a 
alta demanda por assistência, o que lhes obriga 
a preencher um número muito grande de do-
cumentos. Essa ambiguidade revela o quanto 
é complexa a questão em torno do papel dos 
médicos nas equipes de saúde, e o quanto suas 
atribuições podem acabar se limitando ao con-
junto de processos secundários relacionados com 
a demanda assistencial. 

DISPUTAS IDEOLÓGICAS E IMPLICAÇÕES NA 
INTEGRALIDADE DO CUIDADO

Segundo os atores entrevistados, houve epi-
sódios de preconceito e resistência de outros 
médicos da rede municipal no início da im-
plantação do Programa (E1, E2, E3, E8, OF1: 
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M1, OF2). Em um dos municípios estudados, 
um dos médicos brasileiros se negava a cum-
primentar os médicos cubanos, e ainda cri-
ticava a formação desses profissionais (E1). 

Em um dos casos acompanhados, percebeu-se 
a diferença sensível entre a concepção de tra-
balho em saúde do médico do Programa e um 
profissional de enfermagem, que por vezes se 
manifestava nas reuniões de equipe e demais 
espaços de diálogo (OP2 e OF1: M1). Por apresen-
tarem posicionamentos políticos distintos, havia 
casos de discussões entre esses profissionais, 
que acabavam discordando durante a condução 
dos casos, em que o médico manifestava um 
posicionamento e discurso político de defesa 
do direito à saúde, enquanto o outro profissio-
nal se concentrava mais na dimensão prática e 
demandas imediatas trazidas pela população, 
afirmando que a postura do médico era mais 
idealista do que prática (OP2 e OF1: M1). 

Estas diferenças em relação às perspectivas 
de trabalho e posições políticas podem acarre-
tar entraves para estratégias que necessitem de 
integração entre relações e práticas, elemen-
tos necessários para um trabalho em grupo 
sinérgico. A comunicação entre os membros 
da equipe busca estabelecer, a partir de cons-
tante diálogo, caminhos em comum entre os 
profissionais, de forma a assegurar uma maior 
qualidade na oferta de atenção integral28.

Não é possível, todavia, reduzir os conflitos 
observados às questões típicas do trabalho 
em grupo. O advento do PMM transpôs para 
o interior das equipes de saúde uma acirrada 
disputa política e ideológica presente na socie-
dade brasileira atual, como é possível constatar 
na forma pela qual os veículos midiáticos e as 
organizações médicas reagiram à implemen-
tação do Programa, notadamente em relação 
aos profissionais oriundos de Cuba28,29. 

RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 
ADSCRITA

Aspectos como a centralidade do processo 
de trabalho nos usuários, a compreensão am-
pliada e sensível acerca das suas necessidades 

e a atenção à dimensão ética e política não 
parecem nortear o trabalho cotidiano nos casos 
estudados (OP1, OP2 e OP3). Há entre parte 
dos membros das equipes acompanhadas re-
ferencial moralizante no trabalho em saúde, 
que muitas vezes atribui culpa aos usuários 
por aspectos como sua situação de pobreza, 
arranjos familiares tidos como não tradicio-
nais, a ausência em atividades propostas ou 
tratamentos oferecidos (OP1, OP2, OP3, GF1, 
OF1: M1 e OF2). É possível identificar ainda um 
discurso autocentrado, o que parece indicar 
um individualismo no que tange à perspectiva 
do trabalho no interior das equipes da saúde 
(OP1, OP2, OP3, GF1, OF1: M1 e OF2). Essa 
tendência à construção de identidades res-
tritas a seus próprios núcleos de saber torna 
difícil a interação em espaços constituídos 
por profissionais de diferentes formações30.

Não foi observada, por parte dos profis-
sionais médicos, estratégia específica para 
lidar com a questão da formação de outros 
membros das equipes (OP1, OP2, OP3), uma 
atribuição que lhe é conferida nas diretrizes da 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)17. 
Em muitos espaços em que tais caracterís-
ticas emergiram (perspectiva moralizante 
em relação aos pacientes, ausência de uma 
concepção ampliada de saúde que envolva 
a consideração das desigualdades sociais), 
como nas reuniões de equipe, os médicos do 
Programa não realizaram mediações, a des-
peito de suas próprias concepções e práticas 
apontarem para uma compreensão ampliada 
de saúde (OP1, OP2, OP3, OF1: M1, OF3, M2 
e M3). Esse é um aspecto problemático que 
emerge dos casos acompanhados, uma vez 
que a integralidade do cuidado tem como um 
de seus eixos a capacidade e sensibilidade por 
parte da equipe em compreender a demanda 
de atenção à saúde, de modo a responder de 
forma mais ampla possível, ou a habilidade de 
distinguir diferentes necessidades da popula-
ção e indivíduos31.

É importante ressaltar que os médicos 
do Programa recebem supervisão profissio-
nal, além de realizarem curso sobre a ESF, 
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diferentemente dos outros membros das 
equipes32. Essa possibilidade de formação 
parece aprofundar as diferenças entre as pers-
pectivas de trabalho em saúde dos demais 
profissionais das equipes e médicos do PMM. 

PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA

Foi possível acompanhar ações de promoção 
e educação em saúde para grupos específicos 
de idosos, gestantes e pessoas tabagistas (OP1, 
OP2 e OP3). A participação dos médicos do 
Programa nesses grupos é restrita, pois a alta 
demanda por atendimentos ocupa a maior 
parte da agenda desses profissionais (OP1, OP2, 
OP3, OF1: M1, OF3: M2, M3). Enfermeiros, 
ACS, estagiários e outros profissionais da rede 
são responsáveis pela condução dos grupos, 
que também varia em função da existência de 
programas municipais de promoção da saúde 
(OP1, OP2 e OP3).

Um dos médicos do Programa relata que, a 
partir de sua chegada, houve um esforço em 
planejar as ações e ofertas de atenção à saúde 
que rompessem com o excessivo número de 
demandas espontâneas na unidade e a ênfase 
na perspectiva curativa (OF1: M1). Foram 
feitas análises de demanda para organização 
da agenda de modo a organizar o atendimento 
a gestantes, puérperas, pessoas com diabetes 
e hipertensão, além de abrir a possibilidade 
para a realização de grupos de promoção e 
educação em saúde com o médico (OF1: M1). 
Ainda com esse esforço, é difícil para o médico 
dispor de tempo e planejamento adequado 
para realização dessas atividades.

Essas ações convergem com o eixo das 
finalidades da integralidade, que se articula 
com o eixo das necessidades17, uma vez que 
a sensibilidade das equipes e a capacidade 
para responder as diferentes demandas da 
população se dão mediante o alcance e a oferta 
de ações adequadas para cada caso.

Nos casos acompanhados, há a oferta de 
ações de prevenção e de promoção da saúde 
por meio de grupos, indo além do atendi-
mento às demandas assistenciais imediatas, 

mas os profissionais médicos acabam se res-
tringindo a atendimentos individuais dada 
a grande demanda dos serviços (OP1, OP2 e 
OP3). Mattos31 compreende que é por meio 
da articulação entre a capacidade de ofertar 
assistência a um determinado sofrimento e a 
oferta de ações ou procedimentos de caráter 
preventivo que se constitui uma das dimensões 
da integralidade. Embora haja espaços coleti-
vos para estratégias de prevenção e promoção, 
impera nas unidades a ênfase na dimensão 
assistencial individual, dado o número redu-
zido de participantes dos grupos estabelecidos 
e a grande demanda diária de atendimentos 
(OP1, OP2 e OP3).

AÇÕES CONJUNTAS COM A REDE DE SERVIÇOS

A oferta de atenção em saúde integral pode 
se dar de forma articulada com outros níveis 
de cuidado, uma vez que determinadas ações 
podem não ser oferecidas na própria unidade 
básica14. Os médicos entrevistados relatam 
muita dificuldade em dar seguimento aos 
pacientes encaminhados, em função da in-
disponibilidade do atendimento com espe-
cialistas quando demandados e da dificuldade 
de comunicação com os profissionais da rede 
(OF1: M1 e OF3: M2, M3). A referência e a 
contrarreferência dificilmente ocorrem, sendo 
esta última quase inexistente nos casos estu-
dados (OP1, OP2 e OP3). 

Os ACS e os médicos do Programa afirmam 
que os próprios usuários trazem as informa-
ções recebidas durante atendimento de outros 
profissionais e serviços (OF1: M1, OF3: M2, M3, 
GF1 e OF2). Foi ainda relatado que os profissio-
nais do PMM já foram vítimas de preconceito 
por parte de outros profissionais médicos da 
rede de saúde, que os acusavam de ser ‘pouco 
profissionais’ e ignoravam as informações re-
passadas dos pacientes encaminhados sob sua 
responsabilidade (OF2, OF3: M2, M3). 

As características estruturais necessá-
rias para o alcance da integralidade devem 
ser levadas em consideração, uma vez que 
os limites físicos relacionados com o acesso 
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podem configurar barreiras que comprometem 
o alcance da integralidade33. Dada esta relação 
entre as dimensões do acesso e integralidade, é 
importante verificar as dimensões estruturais 
do acesso, já que a existência de recursos que 
possam responder às demandas solicitadas 
são condições para a oferta de uma atenção à 
saúde integral33.

Dados os objetivos deste estudo, não foi 
realizada uma análise que pudesse avaliar 
conjuntamente o atributo de acesso e inte-
gralidade, mas as dificuldades apontadas pelos 
participantes indicam a existência de limites 
estruturais de acesso. 

RELAÇÃO COM AS EQUIPES DE 
MATRICIAMENTO

Somente em um dos municípios foi observado 
trabalho do médico do Programa em parceria 
com profissionais de apoio matricial de um 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf ) 
e um Centro de Atenção Psicossocial (Caps). 
Foram acompanhadas reuniões de equipe com 
profissionais desses serviços, sendo possível 
identificar um esforço por parte das equipes 
de matriciamento em auxiliar o trabalho na 
atenção básica (OP2). 

Foi possível constatar situações em que 
ocorreu o chamado obstáculo epistemoló-
gico, que dificulta o trabalho entre equipes 
de referência e equipes de matriciamento 
por confrontar referenciais distintos sobre o 
processo saúde-doença30. A forma como uma 
profissional do Nasf compreendia a demanda 
de um caso atendido em conjunto era tido por 
algumas ACS e enfermeiras como pouco útil 
e pouco importante, chegando até mesmo a 
desqualificar as contribuições dessa profis-
sional, que chamava a atenção para aspectos 
relacionados com as desigualdades sociais para 
compreensão do caso acompanhado (OP2, OP3 
e OF2). Por outro lado, foi possível verificar 
um trabalho colaborativo entre um médico do 
Programa e um médico psiquiatra de um Caps 
que acompanhava um caso grave no território 
(OP2). Nesse caso, o médico psiquiatra fez uma 

série de orientações ao médico do Programa e 
ao enfermeiro sobre aspectos da psiquiatria, 
auxiliando na condução do caso pela equipe 
de referência. 

Foi observada disponibilidade dos médicos 
do PMM em trabalhar com outros profissio-
nais da rede, ao passo que outros profissionais 
criticaram a atuação das equipes de matricia-
mento (OP2, OP3 e OF2).

Conclusões

Neste estudo, foi observada a existência de boa 
relação entre médicos e usuários, e a valoriza-
ção destes em relação aos cuidados recebidos. 
O acolhimento atencioso e humanizado foi 
um dos traços marcantes observados e rela-
tados. Os médicos acompanhados orientam 
suas práticas para a criação de vínculo de res-
ponsabilização e respeito com os pacientes 
atendidos, mas lidam com dificuldades para 
realizar o acompanhamento de usuários que 
são encaminhados para outros serviços ou 
especialidades da rede de saúde, devido à falta 
de contrarreferência.

O trabalho das equipes de saúde se bene-
ficiou com a presença dos médicos nas uni-
dades, pois a boa relação estabelecida facilita 
o fluxo de informações e decisões acerca do 
acompanhamento de cada caso, que é feito 
em conjunto com enfermeiros e ACS. A per-
manência dos médicos nas unidades de saúde 
também auxilia no acompanhamento e na 
criação de vínculos com usuários, visto que 
a alta rotatividade e o não cumprimento da 
carga horaria foram tidos como elementos que 
dificultavam o trabalho das equipes antes da 
implementação do Programa. Dessa forma, 
é possível asseverar que o advento do PMM 
produziu efeitos positivos na dimensão prática 
do atributo de longitudinalidade do cuidado.

Há ainda muitos desafios para consolidar 
uma atenção pautada pela integralidade no 
interior dos serviços de saúde que receberam 
médicos do Programa. São entraves estruturais: 
o grande volume de atendimentos realizados 
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pelos médicos, que dificulta a atuação pre-
ventiva e educativa com grupos populacionais 
e reafirma a ênfase na assistência curativa 
e individual; problemas relacionados com a 
própria rede de serviços, que dificultam a arti-
culação entre os diferentes níveis de atenção; e 
a ausência de uma perspectiva da integralidade 
enquanto atributo da atenção primária por 
parte das equipes. 

Foram constatados ainda problemas rela-
cionados com a rede de serviços, que inviabi-
lizam a articulação entre os diferentes níveis 
de atenção devido à dificuldade de realizar 
encaminhamos para especialistas e de obter 
informações dos casos encaminhados. O pouco 
número de especialistas nas redes municipais, 
as filas para atendimento e uma cultura de 
pouca comunicação entre os diferentes níveis 
foram apontados pelos participantes enquanto 
principais desafios. Foram observadas algumas 
experiências exitosas em relação ao trabalho 
com equipes de apoio matricial, mas, em geral, 
essa articulação está pouco estruturada e ainda 
falta clareza em relação aos papéis desempe-
nhados por cada ator. 

Gestores, equipes e usuários parecem ter 
criado um padrão de atendimento e dedica-
ção dos médicos, baseado na humanização do 
atendimento, consultas mais longas, disponi-
bilidade do médico para trabalho de dedica-
ção exclusiva e boa relação com as equipes 
de trabalho. As preocupações desses agentes 
em relação à continuidade do Programa e à 
qualidade de possíveis médicos substitutos 

apontam que o PMM tem aumentado a expec-
tativa por uma atenção básica melhor e mais 
resolutiva, o que leva a indagar se esse novo 
padrão manterá sua influência após possível 
fim do Programa.

A presença dos médicos do Programa nas 
equipes tem ampliado o acesso da população 
ao atendimento médico, mas o modelo da ESF 
vai além do atendimento assistencial e das 
capacidades desses profissionais isoladamente. 
Há, portanto, potencialidades para um trabalho 
em equipe pautado pela integralidade a partir 
da inserção de profissionais médicos do PMM 
que atuam nessa perspectiva, porém, faz-se 
necessário investir na formação adequada e 
contínua, que permita às equipes convergir 
para uma atuação sensível às demandas de 
saúde da população, a partir de uma concepção 
ampliada de saúde e seus determinantes. 
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RESUMO A provisão dos cuidados de saúde implica o princípio dos direitos fundamentais do 
homem, enfatizado por Moçambique, uma nação emergente, ao considerar a saúde como um bem 
para o desenvolvimento sustentável previsto na Constituição da República, e garantida de forma 
equânime. Contudo, observa-se o ingresso preocupante no sistema prisional de mulheres com 
crianças pequenas que carecem de garantia do acesso a cuidados de saúde especiais. O estudo 
teve como objetivo fundamental analisar e descrever de que maneira a política de atenção integral 
à saúde da criança dos 0-5 anos, estabelecida pelo Serviço Nacional de Saúde em Moçambique, 
está incorporada no Serviço de Cuidados Sanitários Penitenciários. A abordagem qualitativa 
incidiu sobre as mães de crianças pequenas que vivem no presídio de Ndlavela, tendo em conta 
as variáveis que descreveram as condições socioeconômicas, demográficas e as relativas às 
condições biológicas da mulher com crianças. Participaram do estudo, por meio de entrevistas, 
duas gestantes e cinco mães em coabitação com crianças. Os dados coletados foram tratados por 
meio da análise de conteúdo segundo Bardin. Essas mulheres são jovens, solteiras, com baixa 
escolaridade, sem suporte nutricional e de saúde adequados e foram abandonadas pelas suas 
famílias de origem ou de formação, as quais realizavam atividades domésticas e de comércio 
informal. Observou-se que esse grupo é duplamente vulnerável e socialmente marginalizado, 
por ser pouco favorecido pelas políticas públicas de saúde. Conclui-se que a política de saúde 
necessita ser desdobrada, voltar-se para a necessidade e a importância de uma atenção à saúde 
mais igualitária, adequada e resolutiva, independentemente da situação legal, razão por que 
sublinha-se que essa realidade ainda está distante do preconizado sobre a assistência sanitária 
nos estabelecimentos penitenciários. 

PALAVRAS-CHAVE Atenção à saúde. Cuidado pré-natal. Gravidez. Prisões. Defesa da criança.  

ABSTRACT The provision of health care implies the principle of fundamental human rights, empha-
sized by Mozambique, an emerging nation, when considering health as a good for the sustainable 
development provided for the Constitution of the Republic, and assured in an equitable manner.  
However, there is a worrying entrance into the prison system of women with young children who 
lack access guarantee and special health care. The main objective of this study was to analyze and 
describe how the comprehensive health care policy for children aged 0-5 years, established by the 

SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 120, P. 43-53, JAN-MAR 2019

43

Política prisional e garantia de atenção 
integral à saúde da criança que coabita com 
mãe privada de liberdade, Moçambique
Prison policy and guarantee of comprehensive care to the health 
of the child who lives together  with mother deprived of freedom, 
Mozambique 

Edgar Luís Arinde1, Maria Helena Mendonça2

DOI: 10.1590/0103-1104201912003

1 Direcção Provincial de 
Saúde de Niassa (DPS), 
Núcleo de Investigação 
Operacional de Niassa 
(Nion) – Niassa (Niassa), 
Moçambique.
edarinde@yahoo.com.br

2 Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio 
Arouca (Ensp) – Rio de 
Janeiro (RJ), Brasil.

ARTIGO ORIGINAL  |  ORIGINAL ARTICLE

Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative 
Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer 
meio, sem restrições, desde que o trabalho original seja corretamente citado.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 120, P. 43-53, JAN-MAR 2019

Arinde EL, Mendonça MH 44

Introdução

Nas últimas décadas, a privação de liberdade está 
ganhando contornos dramáticos ao registar um 
crescimento rápido e implacável da população 
prisional em países como China (1,6 milhão), EUA 
(2,2 milhões), Rússia (674 mil) e Brasil (607 mil), 
que possuem os maiores números de encarcera-
dos em âmbito planetário1,2.

Moçambique apresenta uma população 
jovem e representada, na sua maioria, pela 
camada feminina, com cerca de 12.614.000 
habitantes, em relação a 11.752.000 da po-
pulação masculina, perfazendo um total de 
24.366.000 habitantes. O informe referente ao 
ano 2015 da Procuradoria-Geral da República 
de Moçambique e o Instituto Nacional de 
Estatística3 denotam que, do universo po-
pulacional em Moçambique, 15.203 pessoas 
correspondem à população privada de liber-
dade em diversos estabelecimentos peniten-
ciários do país, sendo que, dos 9.882 (60.0%) 
condenados a penas de prisão efetiva, 5.321 
(40.0%) se encontram em prisão preventiva; 
dessa população presidiária, 80.0% são jovens 
com menos de 35 anos de idade.

No entanto, a permanência de crianças que 
coabitam com as mães privadas de liberdade 
nas instalações para a execução penal é fato 
social que afeta a vida psicológica dos inter-
nados inocentes de forma permanente e con-
tundente, suscitando na família uma reflexão 
sobre a estrutura da convivência familiar, na 
qualidade de guardiã da criança, e no Estado, 
sobre como garantir a legalidade e a respon-
sabilidade dos estabelecimentos penitenciá-
rios por evitar o processo de mortificação da 
identidade da criança4.

A humanização das condições de encar-
ceramento, o uso de modelos e políticas in-
ternacionalmente estabelecidos e acordados 
sobre os serviços correcionais, de saúde, de 
educação e de assistência social dentro do 
sistema prisional apoiam-se em fundamentos 
universais, dos quais Moçambique é signatário.

A política prisional de Moçambique susten-
ta que as crianças que coabitam com as suas 
mães reclusas recebem atenção à saúde ade-
quada ao seu estado no estabelecimento pri-
sional, sem explicitar a forma como a criança 
deve introduzir-se no meio social em igualdade 
com as demais crianças livres e o período que 

National Health Service in Mozambique, is incorporated into the Prison Health Care Service. 
The qualitative approach focused on mothers with small children residing in the Ndlavela prison, 
taking into account the variables that only described the socioeconomic, demographic conditions 
and the ones related to biological conditions of women with children. Two pregnant women and 
five mothers in cohabitation with children participated in the study, through interviews. The 
data collected were treated by the Bardin content analysis. These women are young, single, low 
schooling, without adequate nutritional and health support and were abandoned by their families 
of origin or formed, and who were engaged in domestic activities and informal trade activities. 
It was observed that this group is doubly vulnerable and socially marginalized, because it is 
not favored by public health policies. It is concluded that the health policy needs to be unfolded,  
turning to the need and importance of a more egalitarian, adequate and resolutive health care, 
regardless of the legal situation, which is why it is emphasized that this reality is still far from the 
one recommended for health care in prisons.

KEYWORDS Health care. Prenatal care. Pregnancy. Prisons. Child advocacy.
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a criança menor de idade será cuidada e per-
manecerá com a mãe, durante o cumprimento 
da pena juridicamente instituída5.

Assim, avança-se, através do presente 
estudo, em uma perspectiva sociossanitária, 
com a descrição do grau de prestação de cui-
dados de saúde primários a crianças entre 0 
a 5 anos de idade que coabitam com a mãe 
apenada no presídio de Ndlavela. A preocu-
pação é preencher o vazio de informações e 
de conhecimentos que tratam da organização 
dos serviços de saúde, do acesso a cuidados de 
saúde e das condições de exercício da medicina 
no Serviço Nacional Penitenciário (Sernap), 
em Moçambique.

Contexto de implementação 
dos cuidados de 
saúde da criança nos 
estabelecimentos 
penitenciários em 
Moçambique

A Constituição da República de Moçambique 
define a dignidade da pessoa humana como 
um elemento essencial da expansão da liber-
dade, valor intrínseco e subjacente à condição 
humana. Os direitos humanos das pessoas 
privadas de liberdade não podem ser esque-
cidos nem negligenciados, para resguardar a 
sociedade de ações criminosas, que desrespei-
tam os princípios da convivência social, e para 
promover a construção de uma vida societária 
responsável e saudável de longo prazo6.

O governo de Moçambique, por meio do 
Ministério de Saúde, organizou políticas pú-
blicas intersetoriais e integrativas para melho-
rar os níveis de vida e de saúde da população 
moçambicana, estabelecendo quatro níveis de 
organização dos cuidados em saúde com vistas a 
prevenir, tratar e estabelecer ações para promo-
ção da saúde, consoante com o posicionamento 
da Organização Mundial da Saúde (OMS)7.

As unidades de saúde dos estabelecimentos 
penitenciários pertencem ao primeiro nível de 

atenção à saúde e se articulam por referencia-
mento e contrarreferenciamento com hospitais 
dos níveis subsequentes, localizados nas áreas 
geográficas a elas circunscritas. Em face da 
vulnerabilidade e do desencadeamento de 
doenças entre a população prisional, torna-se 
inadiável a integração dos estabelecimentos 
penitenciários aos serviços de saúde local, 
condizente com a promoção de atenção inte-
gral a toda população confinada, em especial, 
as crianças que vivem com as mães. 

A função essencial dos cuidados primários, 
quando integrados às ações de saúde pública, 
é ampliar intervenções de saúde pública na-
cionais para que as comunidades sejam mais 
saudáveis. Sistemas de saúde contribuem para 
a equidade em saúde, justiça social e o fim da 
exclusão, se direcionados ao acesso universal 
e à proteção social8. 

A disponibilidade dos serviços de diagnósti-
co e terapêuticos pode facilitar ou dificultar o 
acesso e o uso dos serviços de saúde dos grupos 
de populações socialmente menos privilegia-
dos por estarem fortemente associados aos 
padrões de desigualdades sociais existentes 
na mesma comunidade e à sua distribuição 
geográfica9. Essas dimensões condicionantes 
do acesso e da utilização dos serviços de saúde 
têm expressões na presença física desses servi-
ços e na disponibilidade de recursos humanos 
qualificados, representando condição neces-
sária à garantia de atenção integral à saúde. 

O Serviço de Cuidado Sanitário das 
Penitenciárias (SCSP), criado em 2013, é 
um órgão do Sernap, responsável pela saúde 
física, psíquica e social, com ênfase na pre-
venção, no tratamento e na reabilitação dos 
detidos preventivamente e condenados, e o 
Estabelecimento Penitenciário Especial para 
Mulheres (Epem) de Ndlavela faz parte dele. 
A atenção à saúde e ao bem-estar da mãe e 
da criança no estabelecimento prisional com 
cuidados pré-natais, do puérpero e da criança 
de 0 a 5 anos, privados de liberdade, são fatores 
importantes no processo de reeducação e na 
reintegração social da mulher.

As informações oficiais ilustram que o Epem 
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de Ndlavela abrigava, até ao final do período da 
recolha de dados, 125 mulheres, distribuídas 
em 8 celas com 20 mulheres. As celas menos 
lotadas estavam destinadas às mulheres grávi-
das ou com crianças menores de cinco anos de 
vida, em sua maioria, provenientes da região 
Sul de Moçambique10.

O estudo objetiva conhecer de que maneira a 
política de atenção integral à saúde da criança, 
estabelecida pelo Serviço Nacional de Saúde em 
Moçambique, traduz-se e está incorporada ao 
Serviço de Cuidados Sanitários Penitenciários, 
onde se enquadra o Posto de Saúde em funcio-
namento no Estabelecimento Penitenciário 
Especial para Mulheres de Ndlavela.

Todavia, o estudo tem como questão central 
investigar se os cuidados de saúde ofertados à 
criança que coabita com a sua mãe privada de 
liberdade são capazes de assegurar o acesso 
ampliado e universal à assistência curativa, 
preventiva e nutricional de forma adequada, 
preservando a responsabilidade criminal que 
recai sobre as mães e as políticas voltadas para 
a sua ressocialização e reintegração social. 

Metodologia 

O estudo descritivo transversal com abordagem 
qualitativa foi realizado no Epem de Ndlavela, 
localizado no município de Matola, província 
de Maputo, em Moçambique, e incidiu sobre a 
população de mulheres reclusas com crianças dos 
0-5 anos de vida internadas no estabelecimento 
de execução penal feminino, através da amostra-
gem não probabilística acidental11, durante o II 
Semestre de 2016. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com as mães das crianças e 
observação direta junto às estruturas de atenção 
após anuência da Direção Geral do Serviço 
Nacional Penitenciário, por parecer favorável 
do Comitê Institucional de Bioética para Saúde 
– Instituto Nacional de Saúde, sob registro 008/
CIBS-INS/2016, e da devida aprovação do Comitê 
Nacional de Bioética para Saúde do Ministério 
da Saúde, sob registro número 33/CNBS/2016 e 
referência 221/CNBS/2016. 

Assim, todas as mães foram previamen-
te informadas sobre o objetivo do estudo e, 
ao aceitarem participar, assinaram o termo 
específico que garante o anonimato e a sua 
confidencialidade. As entrevistas das parti-
cipantes não foram gravadas, como inicial-
mente previsto, devido às normas vigentes 
no estabelecimento penitenciário. Foram, no 
entanto, redigidas no respectivo instrumento 
de recolha de dados e, em seguida, digitaliza-
das no programa informático Qualitative Data 
Analysis Software (WebQDA), versão II, criado 
em 2010, na República Portuguesa.

Os dados foram trabalhados com a técnica 
de análise de conteúdo proposta por Bardin12, 
que compreende uma pré-análise das narra-
ções contidas nas entrevistas devidamente 
transcritas e lidas de forma flutuante, com a 
finalidade de saber como é que as mulheres 
grávidas e mães com crianças de 0-5 anos de 
vida receberam a atenção à saúde e o atendi-
mento nutricional dentro do estabelecimento 
prisional. Ainda se levantaram outras formas 
de intervenção que apoiam o desenvolvimento 
integral da criança.

Posteriormente, a exploração do material 
se deu por meio de leituras detalhadas e me-
ticulosas, das quais resultou a codificação do 
material, em função das decisões científicas 
previamente formuladas, que permitiu elabo-
rar o quadro de referência que organizou os 
fragmentos de informação, facultando uma 
certa organização lógica, onde foram defini-
das categorias e subcategorias e a respectiva 
interpretação dos dados.

Resultados e discussão 

Com base na matriz temática que explorou 
‘como é que as mulheres grávidas e mães 
com crianças de 0-5 anos de vida receberam 
a atenção à saúde e atendimento nutricio-
nal dentro do estabelecimento prisional, e 
demais formas de intervenção que apoiam 
o desenvolvimento integral da criança’, este 
estudo inicialmente destaca a caracterização 
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do grupo de participantes (quadro 1) e siste-
matiza uma categoria empírica – a presença 
de atenção especial à criança que vive com a 
mãe encarcerada e suas subcategorias sobre 
atendimento atempado, alimentação adequada 
e recreação das crianças (quadro 2).

Caracterização sociodemográfica das 
participantes da pesquisa

O estudo perscrutou sete mulheres, sendo que, 
destas, somente cinco eram mães que coabi-
tam com crianças entre 0-5 anos. As demais 
eram gestantes. As mulheres são negras, com 

idade cronológica compreendidas entre 20-42 
anos e mães de crianças com idades entre 1 
e 4 anos, provenientes da zona periurbana 
(2) e rural (5) da região Sul da República de 
Moçambique, destacando-se a Província de 
Maputo. A maior parte professava a religião 
cristã protestante (5). 

A maioria das entrevistadas afirmou ser 
solteira, com baixo nível de escolaridade 
e apresentava como ocupação profissional 
emprego doméstico e em restaurante ou traba-
lho no campo, antes do cumprimento das penas 
em regime fechado naquele estabelecimento 
penitenciário. 

Quadro1. Perfil sociodemográfico das mulheres grávidas e das mães com crianças dos 0-5 anos de idade privadas de 
liberdade na penitenciária de Ndlavela, Moçambique

  P Instrução      Raça E. Civil Proveniência Ocupação Idade Religião 

P01 Médio Negra Solteira Periurbana Desempregada 20 Anos Protestante

P02 Elementar Negra Solteira Periurbana Emp. Doméstica 22 Anos Protestante 

P03 Sem nível Negra Solteira Rural Desempregada 42 Anos Protestante 

P04 Sem nível Negra Solteira Rural Emp. Doméstica 28 Anos Protestante 

P05 Elementar Negra Solteira Rural Emp. Restaurante 25 Anos Católica 

P06 Elementar Negra Solteira Rural Emp. Restaurante 37 Anos Católica 

P07 Sem nível Negra Solteira Rural Emp. Doméstica 28 Anos Protestante 

Fonte: Arinde EL22.

Os achados assemelham-se aos documen-
tados13 em estudo que traçou o perfil interna-
cional dos prisioneiros do continente africano, 
identificando o perfil da população prisional 
feminina – maioria de jovens solteiras com 
filhos, baixo nível de escolaridade e renda fa-
miliar precária. Em Moçambique, os empregos 
domésticos e em restaurantes mencionados são 
atividades informais pouco remuneradas e ca-
rentes de uma legislação protecionista robusta.

Assim, as mães reclusas nessas condições 
de coabitação veem-se obrigadas a aceitar o 
que for estabelecido como o melhor e a confiar 

em quem lhe presta assistência, embora possa 
se sentir desamparada.

Ação das agentes penitenciárias em 
face das solicitações das presidiárias 
em condição anormal no cárcere

As entrevistadas relatam que, perante as difi-
culdades decorrentes das fragilidades físicas 
súbitas e com sinais de gravidade, são pontu-
almente atendidas pelas profissionais de se-
gurança, conferindo-lhes apoio para diminuir 
problemas de saúde física e bem-estar para si 
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ou para as crianças, estabelecendo elos afeti-
vos entre elas e a segurança, o que favorece o 
reconhecimento da dignidade humana pelas 
profissionais.

Desde que estou grávida, passei mal de saúde 
duas vezes. No primeiro dia, foi durante a noite 
que comecei a sentir dores por baixo da barriga. 
As minhas amigas bateram o portão da cela com 
muita força a chamar os chefes que geralmente 

ficam por perto, daí o carro Isuzu veio até a porta 
a levar-me até o hospital de Ndlavela e me dis-
seram que estava com ameaça de aborto e devia 
repousar. (P02). 

Assim, no estabelecimento penitenciário de 
Ndlavela, observa-se a efetivação da dignidade, 
em respeito aos princípios da universalidade 
e igualdade firmados e garantidos a todos os 
cidadãos moçambicanos14.

Quadro 2.  Matriz temática sobre a assistência à criança de 0-5 anos que coabita com mãe privada de liberdade no 
estabelecimento penitenciário especial para mulheres em Ndlavella, Moçambique

Categoria de Análise Subcategoria de Análise

Presença da atenção à saúde especial à criança que 
vive com a mãe encarcerada

Atendimento à criança da mulher reclusa
Alimentação adequada para o crescimento saudável da criança
Material lúdico e espaço para recreação das crianças

Fonte: Arinde EL22.

Contudo, nota-se, também, a fraca capacida-
de desses profissionais da Justiça no que tange 
à visão generalista sobre os cuidados de saúde 
imprevistos, e afere-se que priorizam questões 
de segurança em detrimento das respostas 
aos gritos das mulheres com crianças pela 
saúde e pelo bem-estar, conforme explica a 
participante do estudo: 

Esse assunto de interação com os chefes, princi-
palmente durante a noite, não é fácil, depende de 
cada pessoa que está a trabalhar nesse dia. Eles 
demoram muito para atender às nossas preocu-
pações. Quando eles vêem que a coisa é séria, aí 
levam-te e metem-te no carro até ao hospital de 
Ndlavela. (P01).

A desqualificação das lamentações das pre-
sidiárias de Ndlavela sobre o seu estado de 
saúde e bem-estar, principalmente no período 
noturno, por parte dos profissionais de segu-
rança penitenciária, centra-se na lógica de que 
as suas falas são pouco críveis. A demanda por 

alocação de pessoal de saúde de nível superior 
e técnico visa a garantir uma atenção à saúde 
de qualidade no âmbito local, integrada a ser-
viços mais complexos, e diminuir a exclusão 
social em face das situações de vulnerabilidade 
nos estabelecimentos penitenciários15.

Ressalta-se, na incapacidade de alocação 
imediata desses recursos, a importância de 
oferecer treinamento aos profissionais de se-
gurança penitenciária para reconhecimento 
de sinais de gravidade de certas doenças e 
eventos, bem como técnicas de atenção ime-
diata no local no período em que o Posto de 
Saúde se encontra encerrado. 

Atenção especial à saúde da criança 
que vive com a mãe encarcerada

O esforço concentrado na atenção à saúde 
da população infantil vivendo no estabele-
cimento penitenciário estudado é percebido 
pela organização, assim como a prontidão 
no acolhimento e a oferta desses serviços, 
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que contemplam desde o primeiro contato 
no Posto de Saúde do presídio até a atenção 
especializada dos casos mais graves, com in-
ternação nas unidades sanitárias de média e 
alta complexidade de atenção para evitar a 
mortalidade infantil.

Apuraram-se, junto às participantes do 
estudo, as responsabilidades do Posto de Saúde 
do Epem de Ndlavela quanto à proteção in-
tegral da criança e aos cuidados primários 
de saúde, conforme as tendências mundiais 
e a situação da privação da liberdade da mãe.

Quando se trata de crianças, não há nenhuma 
dificuldade. Atendem muito rapidamente, basta 
comunicar à chefe de saúde da cela, e ela fala 
com os chefes, e atendem mesmo se for à noite. 
Elas levam ao hospital do estado com o carro que 
temos aqui na cadeia. (P03).

O Posto de Saúde do Epem de Ndlavela 
funciona como a primeira porta de contato 
dos indivíduos em situação prisional com o 
Sistema Nacional de Saúde, levando a atenção 
à saúde o mais próximo possível do local onde 
as pessoas vivem. 

[...] Se você informar para eles que está se sentido 
mal ou a sua criança está com febre, ou mesmo 
que chegou o dia do peso, eles não têm demos-
trado resistência e nem problemas para cuidar da 
nossa saúde, apesar duma ou outra pessoa ter 
comportamento de agressividade... (P04).

Entretanto, as anotações de alguns dos 
casos nos gráficos de peso e crescimento não 
estavam sempre adequadas, e as orientações 
sobre a alimentação da criança não efetiva-
das no cartão de saúde. Assim, o presente 
estudo considera que a unidade sanitária do 
presídio, embora preocupada com a resolu-
bilidade dos problemas de saúde das popu-
lações de maior vulnerabilidade mediante o 
atendimento e os cuidados imediatos, falha 
no acompanhamento e na preservação das 
condições de vida das crianças que ali vivem 
com suas mães.

Alimentação oferecida às crianças 
pela instituição para o seu cresci-
mento saudável

Essas crianças sofrem as consequências diretas 
da falta de autonomia e limitação dos meios 
de subsistência das suas parentes em adqui-
rir alimentos adequados e suficientes para o 
crescimento saudável, contribuindo para sua 
vulnerabilidade. 

Falar de alimentação numa cadeia eu acho que 
é muito sensível… [risos] porque, se não fosse 
uma necessidade da vida, nos deixaria assim 
mesmo sem comer, por isso nos dão sempre fei-
jão, peixe, xima, arroz... essa coisa de frutas ou 
sumo, eu nunca vi… e para mim, que estou grávi-
da, é bastante preocupante. (P02).

As crianças que vivem aqui, quando vão para a 
creche, lhes dão papas de farinha de milho, ou 
mesmo um pedacinho de pão ao mata-bicho; e 
no almoço, comem a mesma coisa que as mães 
comem... Mas, às vezes, não tem sido suficiente, 
porque quando voltam da creche, dizem: mãe, 
estou com fome, e aí é mesmo difícil, porque não 
temos onde recorrer para satisfazer as barrigas 
das nossas crianças... (P03).

Entende-se que se deveria desenvolver e 
adotar prioridades alimentares e nutricio-
nais especiais para a população infantil para 
melhoria da atenção nutricional, promoção e 
proteção da saúde da criança. 

Eu cheguei aqui quando a criança tinha 3 sema-
nas e se alimentava somente de leite do peito, e 
deixou de mamar quando tinha 1 ano e 2 meses… 
é muito difícil, porque aos finais de semana e fe-
riados a creche não abre, e quando a mãe rece-
be ½ pão, deve se sacrificar e dar à criança para 
não passar fome... Outra coisa é que aqui não há 
comida especial para criança… tudo que a mãe 
come a criança é obrigada a comer […]. (P04).

Certamente, nota-se que as mulheres pre-
sidiárias que coabitam com as suas crianças 
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reconhecem a necessidade de privilegiar o 
aleitamento materno e de integrar outros ali-
mentos, incluindo o leite artificial, mesmo sem 
recursos financeiros ou ajuda das familiares:

A única coisa especial que dão para as crianças é 
o leite lactogênio (3 latas por mês) [...] A minha 
criança chegou aqui quando estava a mamar e 
deixou quando tinha 1,3 anos […] é muito difícil 
mesmo para as pessoas adultas comerem a mes-
ma coisa todos os dias, refiro-me de: arroz, feijão, 
xima, peixe […]. (P05).

O perfil alimentar oferecido às crianças 
que vivem com as mães inclui cereais (arroz 
e farinha de milho), leguminosa (feijão), 
mariscos (peixe), leite artificial de fórmula 
infantil (Lactogênio), repartidos em duas re-
feições diárias: almoço e pequeno-almoço16. 
Incentivam-se as mães com crianças menores 
de 2 anos à prática e à continuação do aleita-
mento materno, recomendado pela OMS, mas 
sua efetivação é comprometida pela ausência 
de horários ou local dentro do presídio para 
que pratiquem tal atividade. 

As propriedades nutricionais e imunológi-
cas do leite materno protegem o recém-nascido 
de infeções gastrointestinais, respiratórias e 
urinárias, permitem o crescimento e o desen-
volvimento saudável e fortalecem o vínculo 
mãe-filho, além de serem um fator de redução 
do índice de mortalidade infantil17,18.

Desenvolvimento integral das 
crianças e atividades lúdicas e de 
recreação 

As mães do estudo consideraram a brinca-
deira infantil espontânea e livre, mesmo no 
ambiente carcerário, uma atividade social, 
prazerosa e fundamental para que as crian-
ças sejam estimuladas cognitivamente, ad-
quirindo conhecimentos sobre a realidade 
da vida, e desafiadas a realizar atividades 
corporais em diferentes planos. Essa inte-
ração entre elas e uma personalidade adulta 
no local tem o papel de supervisionar as 

brincadeiras e garantir o acesso e a utili-
zação adequada dos brinquedos:

A escolinha daqui tem alguns brinquedos para 
as crianças quando querem se distrair, mas não 
podem levá-los para as celas ou mesmo para 
casa quando as mães tiverem solturas. Devem 
deixar aqui! ... todas nós temos conhecimento so-
bre isso... muitos brinquedos aqui existentes são 
oferecidos pelas organizações da sociedade civil 
quando vêm nos visitar. (P06).

Tem uma escolinha aqui dentro da cadeia para 
as crianças. Como pode ver, tem baloiços ali fora 
onde as crianças brincam. Mas esse ambiente 
não é adequado para as crianças se sentirem à 
vontade. Digo isso porque sou uma das titias que 
cuidava ao tempo inteiro dessas crianças, e elas 
mostram-se meio tímidas para brincarem. (P03).

A presença do ato de brincar e de se divertir, 
como um direito da criança, está garantida 
pelo Epem de Ndlavela por um espaço espe-
cial equipado com brinquedos recreativos. A 
hermenêutica da brincadeira deve ser encara-
da de forma séria e cautelosa, compreendida 
como relações e interações estabelecidas entre 
crianças usando ou não brinquedos no meio 
onde se insere. A reprodução de valores hege-
mônicos forja subjetividades, inicia princípios 
e mantém correspondências com a sociedade19.

As crianças têm um espaço para brincarem aqui 
dentro, que é na escolinha delas, mas, mesmo 
assim, as brincadeiras que elas fazem têm sido 
reflexo daquilo que têm visto no seu dia a dia 
aqui dentro. Chegam até a encenarem um encar-
ceramento entre elas, e isso não é bom... (P05).

A brincadeira para reprodução e imple-
mentação ativa das situações vivenciadas 
corresponde à forma mais elevada da ativi-
dade intelectual na infância, aprendizagem 
fundamental que permite o surgimento da 
linguagem, do desenho, da imitação e da dra-
matização20. Nesse sentido, o comportamento 
dos meninos que coabitam com as mães em 
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Ndlavela está de acordo com a literatura sobre 
o comportamento infantil. A atuação das mu-
lheres, com papel de educadoras na creche, 
geralmente presidiárias bem-comportadas, 
é importante no desenvolvimento de brin-
cadeiras e atividades que incidam sobre a 
construção da estrutura cognitiva positiva.

Considerações finais 

Os muros da prisão não marcam apenas a 
ruptura do tempo e dos afetos que precisam 
ser ressignificados em outras dimensões 
estruturais e intervenções com intuito de 
alcançar condições humanas aceitáveis21. O 
estudo indica que a situação de encarcera-
mento fragiliza as fontes de apoio familiar 
no que concerne à alimentação saudável, ao 
material de higiene e ao apoio socioafetivo das 
mulheres que convivem com as suas crianças 
nos espaços de execução penal. 

Os propósitos do estudo foram alcança-
dos satisfatoriamente, na medida em que se 
observaram os cuidados de saúde prestados 
no Posto de Saúde do Epem de Ndlavela, e 
conclui-se que transcendem a perspetiva bio-
lógica dessas mulheres, que coabitam com 
as suas crianças em tenra idade, e cumprem 
certa abordagem humanística voltada para a 
proteção da criança. A presença de marcas de 
atenção especial pode ser vista pelo acolhi-
mento às demandas de ações de saúde; pelo 
incentivo às mães com crianças em idade de 
amamentação da prática e da continuação do 
aleitamento materno, mesmo que não estejam 
especificadas regras para a sua efetivação, pela 

oferta de alguns recursos de recreação e apren-
dizado cognitivo. 

Contudo, não há uma percepção única da 
questão. Algumas mães não vêem o local como 
ambiente mais adequado para permanência 
com as suas crianças, mesmo que reconheçam 
a importância de sua presença como laço social 
nos primeiros anos de vida e como condição 
que se sobressai às demais circunstâncias 
vividas, como baixo apoio moral e afetivo de 
seus familiares. A análise ainda sublinha que 
tanto o Estado como a sociedade necessitam 
incrementar medidas legais previstas para a 
proteção integral e estabelecer mais diálogo 
com mulheres grávidas e mães com filhos de 
0-5 anos encarceradas acerca das restrições 
impostas à socialização primária das crianças.

A realidade sociossanitária desse grupo du-
plamente vulnerável, socialmente marginaliza-
do e pouco favorecido pelas políticas públicas 
de saúde e pela assistência ainda está distante 
do que é preconizado sobre a assistência sani-
tária nos estabelecimentos penitenciários. Ela 
indica a necessidade e a importância de seu 
desdobramento, com vistas a se alcançar uma 
atenção à saúde mais igualitária, adequada e 
resolutiva, independentemente da situação 
legal das mulheres-mães.  
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RESUMO A incorporação dos diferentes interessados ao processo avaliativo é estratégica para 
facilitar a compreensão da avaliação e a apropriação de seus resultados. Este artigo se propõe 
a descrever e analisar criticamente a participação dos atores (stakeholders) no processo de 
avaliação, utilizando a pesquisa avaliativa do Projeto de Formação e Melhoria da Qualidade 
de Rede de Atenção à Saúde (Projeto QualiSUS-Rede). Para isto, foram tomadas como base as 
memórias das reuniões de trabalho, das oficinas de alinhamento conceitual e de validação dos 
Modelos Lógicos dos seminários realizados, assim como dos relatórios elaborados no período 
de agosto de 2012 a dezembro de 2015. A abordagem colaborativa envolveu inúmeros desafios, 
englobando 15 projetos, com distintos níveis de abrangência e complexidade, e com diversos 
stakeholders, com diferentes tipos e níveis de colaboração, o que condicionou os limites e as 
possibilidades de participação. Esta experiência gerou a adaptação do Modelo de Avaliação 
Colaborativa de Rodriguez-Campos e Rincones-Gomez (2013). A abordagem colaborativa exige 
por parte dos avaliadores um exercício de flexibilização e de ajuste às distintas particularidades 
e aos contextos locais, sem perder de vista o alinhamento às teorias da intervenção e ao modelo 
teórico da avaliação. 

PALAVRAS-CHAVE Avaliação em saúde. Avaliação de programas. Participação dos interessados.

ABSTRACT Stakeholder approaches to evaluation imply the incorporation of different stakeholders 
in the evaluation process as to facilitate its comprehension and the appropriation of its results. 
This article aims to describe and critically analyze the participation of the stakeholders in the 
evaluation process taking into account the evaluation study Projeto de Formação e Melhoria da 
Qualidade de Rede de Atenção à Saúde (Projeto QualiSUS-Rede). For this purpose, we analyzed 
the reports regarding work meetings, workshops for conceptual alignment and validation of the 
projects Logical Models, seminars, as well as partial and final reports, during the period of August 
2012 to December 2015. The collaborative approach involved numerous challenges encompassing 15 
projects, with different levels of complexity, and with a diverse number and variety of stakeholders, 
which brought us to the limits and possibilities of participation of the different actors. We adapted 
the Collaborative Evaluation Model, from Rodriguez-Campos and Rincones-Gomez (2013). This 
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Introdução

Este artigo se propõe a descrever e analisar 
criticamente a participação dos atores no 
processo de avaliação, utilizando a pesquisa 
avaliativa de implementação do Projeto de 
Formação e Melhoria da Qualidade de Rede 
de Atenção à Saúde (Projeto QualiSUS-Rede). 

Facilitar a utilização da avaliação é parte 
fundamental do trabalho do avaliador. Para 
isso, é importante que a avaliação seja respon-
siva aos interesses e às necessidades de sua 
audiência1. A incorporação de diferentes inte-
ressados – ou stakeholders – ao processo ava-
liativo é considerada uma forma de aumentar a 
relevância e a apropriação dos resultados, bem 
como a utilização da avaliação2.  A inclusão 
de diferentes opiniões, valores e expectativas 
possibilita que os sujeitos se tornem parte 
da mudança, comprometidos com ela. Além 
disso, nas fases de implementação, ou seja, 
de desenvolvimento das ações, essa inclusão 
possibilita a detecção precoce e possíveis al-
terações de rumos ou estratégias inadequadas, 
objetivando melhorar sua utilização. Pode-se 
afirmar que esta abordagem se constitui em 
uma atividade tripartite, que envolve pesquisa, 
educação e ação3,4.

O conceito de participação é polissêmico, 
abrangendo múltiplos sentidos. No campo 
da avaliação tem havido crescente interesse 
pela inserção de não especialistas, comumente 
identificados como ‘grupos de interesse’ – ou 
stakeholders – em processos avaliativos. Isto 
significa a entrada de outros atores, além dos 
avaliadores, como formuladores de políticas 

ou de programas, gestores, profissionais, par-
ceiros de outros setores, usuários, inclusive os 
segmentos mais distantes, como as clientelas 
não diretamente consideradas pelo objeto da 
avaliação5.

Cousins e Whitmore2 propõem a expres-
são ‘avaliação participativa’, apresentan-
do duas tipologias: Avaliação Participativa 
Pragmática (APP) e Avaliação Participativa 
Transformadora (APT). Assim, o espectro da 
avaliação participativa é construído por uma 
variação no grau de controle do processo ava-
liativo, compreendendo em um polo o controle 
exclusivo pelo avaliador, até o controle pelos 
grupos participantes. 

A APP surge primeiramente nos Estados 
Unidos e no Canadá. Parte do princípio de 
que a inserção dos stakeholders aumentará 
a relevância, a apropriação dos resultados e 
a utilização da avaliação. Desse modo, seria 
uma estratégia para facilitar a inclusão dos 
achados da avaliação na tomada de decisão, no 
desenvolvimento organizacional e na solução 
de problemas de políticas ou de programas. 
Na APP, os avaliadores assumem a responsa-
bilidade de realizar as tarefas técnicas, e os 
stakeholders atuam predominantemente na 
definição do escopo da avaliação e, posterior-
mente, no acompanhamento da interpretação 
dos achados. 

A segunda tipologia (APT) apoia-se nos 
princípios de emancipação e justiça social, 
buscando dar poder a membros de grupos 
comunitários de menor visibilidade, ou sub-
metidos a processos opressivos. Suas raízes 
histórico-ideológicas estão nos movimentos 

type of approach requires the evaluators to exercise flexibility and adjustment to different local 
contexts and particularities, without losing sight of conformity to the theory of intervention and 
to the evaluation theoretical model. 

KEYWORDS Health evaluation. Program evaluation. Stakeholder participation.
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comunitários, nos movimentos de educação 
de adultos e nos movimentos feministas, tendo 
como base filosófica, entre outras, a peda-
gogia transformadora de Paulo Freire6. Na 
avaliação transformadora e emancipatória, 
os participantes estão envolvidos de forma 
ativa na negociação e na hierarquização dos 
processos de valoração. 

Rodríguez-Campos e Rincones-Gómez7 
utilizam a expressão ‘avaliação colaborativa’ 
na perspectiva de ampliação do papel dos 
stakeholders. Para estes autores, os avalia-
dores criam intencionalmente um ambiente 
de parceria entre avaliadores e stakeholders. 
De acordo com o tipo e o nível de partici-
pação desses atores, os autores identificam 
as avaliações segundo três abordagens: (a) 
colaborativas; (b) participativas; e (c) de 
empoderamento. 

A avaliação colaborativa pressupõe uma 
aliança entre avaliadores e stakeholders, sendo 
os avaliadores os responsáveis pela condução 
do processo. O envolvimento dos stakeholders 
ocorreria para fortalecer o desenho avalia-
tivo, ampliando a coleta de informações e a 
compreensão dos resultados pelos interes-
sados, de forma a aumentar sua utilização e 
sua influência. Assim sendo, considerando-
-se o grau de inserção dos stakeholders no 
processo avaliativo, a abordagem colabora-
tiva aproxima-se da pragmática de Cousins e 
Whitmore2, mas diferencia-se dela por preco-
nizar sua participação em todos os momentos 
da avaliação, embora o controle do processo 
avaliativo continue nas mãos da equipe de 
avaliação.  Diferentemente da tipologia de 
Cousins e Whitmore2, Rodríguez-Campos e 
Rincones-Gómez7 propõem que a avaliação 
participativa seja compartilhada pelos atores 
desde a definição das perguntas, dos usos e 
dos propósitos, passando pela proposta do 
desenho, pela construção dos instrumentos 
de coleta e pela a análise dos achados, até 
a divulgação e a disseminação dos resulta-
dos. Na abordagem de empoderamento, os 
stakeholders controlariam todo o processo da 
avaliação, conduzindo a coleta e a análise das 

informações, assim como sua disseminação. 
A função dos avaliadores seria estimular a 
capacidade decisória e de ação dos envolvidos, 
mantendo o rigor e o foco da avaliação. Esta 
abordagem visa a mudança na postura dos 
diversos atores, estimulando a justiça social8. 

Na pesquisa avaliativa do Projeto QualiSUS-
Rede, a proposta foi desenvolver uma cons-
trução participativa fundamentada em uma 
abordagem formativa, enfatizando a relevância 
da perspectiva daqueles beneficiados pelo 
projeto, o aprendizado e a melhoria dos pro-
cessos organizacionais envolvidos. Embora 
a equipe de avaliadores tenha autonomia 
decisória e responsabilidade técnica sobre 
o processo avaliativo, a busca por uma in-
terlocução com os diversos atores-chave foi 
desenvolvida como ações estratégicas, que 
ocorreram desde o estudo de avaliabilidade, 
quando da identificação dos stakeholders, da 
descrição da intervenção e da definição do 
escopo da avaliação, até a caracterização do 
grau de implementação e a elaboração das 
recomendações. 

Assim, o objetivo deste artigo é descrever 
e problematizar, a partir de uma experiência 
de avaliação de implementação (Projeto de 
Formação e Melhoria da Qualidade de Rede de 
Atenção à Saúde – QualiSUS-Rede)9, a cons-
trução e a condução do processo avaliativo, 
sob a abordagem colaborativa.  

A intervenção: o Projeto 
QualiSUS-Rede 

O Projeto QualiSUS-Rede10 foi uma estratégia 
do Ministério da Saúde (MS), em parceria com 
o Banco Mundial (BM), para apoiar a orga-
nização de Redes de Atenção à Saúde (RAS) 
no Brasil, visando melhorar a qualidade da 
gestão e o desenvolvimento de tecnologias. 
Teve como base o desenvolvimento e a imple-
mentação de 15 projetos locais, abrangendo as 
cinco grandes regiões territoriais brasileiras. 
Estes projetos envolveram 485 municípios em 
17 estados, representando 20% da população 
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nacional. Entre as 15 experiências, dez con-
templaram regiões de saúde vinculadas às 
regiões metropolitanas, a saber, Belém/Pará, 
Recife/Pernambuco, Entre-Rios/Piauí, Rio 
de Janeiro/Rio de Janeiro, ABC/São Paulo, 
Região Integrada de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno (Ride)-Distrito 
Federal, Curitiba/Paraná, Florianópolis/
Santa Catarina, Porto Alegre/Rio Grande do 
Sul e a Macrocentro de Belo Horizonte/Minas 
Gerais; e cinco regiões denominadas Tipo, por 
apresentarem diferentes singularidades: Alto 
Solimões/Amazonas (área indígena), Cariri/
Ceará (semiárido), Dourados/Mato Grosso 
do Sul (fronteira internacional), Topama 
(Tocantins, Pará e Maranhão – fronteira in-
terestadual) e Peba (Pernambuco e Bahia – 
fronteira agrícola). 

Entre 2011 e 2012, cada uma das 15 regiões 
de saúde elaborou um projeto cujos objetivos 
e metas deveriam contemplar pelo menos um 
dos cinco eixos estruturantes para a opera-
cionalização das RAS no Sistema Único de 
Saúde (SUS), sendo eles: 1. Qualificação da 
Atenção Básica em saúde; 2. Redes temáticas 
(Cegonha, Urgência e Emergência e Atenção 
psicossocial); 3. Sistema de apoio diagnóstico 
e terapêutico; 4. Sistema de apoio logístico; e 
5. Governança regional10. Cada região reali-
zou primeiramente uma análise da situação 
regional e selecionou os eixos para ação de 
acordo com suas necessidades. A construção 
dos projetos foi atribuição das Secretarias 
Estaduais de Saúde (SES), por meio de um 
Grupo Condutor (GC) local, instituído para 
esse fim e para implementar e acompanhar 
a execução. A implementação contou com a 
colaboração de apoiadores institucionais con-
tratados pelo MS. A execução dos subprojetos 

foi acompanhada pela Unidade Gestora de 
Projeto (UGP/MS) do QualiSUS-Rede, con-
forme pactuado nos Planos Operativos e de 
Aquisições. Após a elaboração dos projetos, 
os mesmos foram analisados pelas equipes 
da UGP/MS e do BM, e, quando necessário, 
ajustados para obter aprovação e receber re-
cursos financeiros. 

Em 2012, a UGP/MS solicitou a uma equipe 
de avaliadores externos uma proposta de ava-
liação da implementação do projeto nas 15 
regiões envolvidas. A sistematização e a re-
flexão desse processo avaliativo colaborativo 
são objeto deste artigo.

A construção do processo 
colaborativo: o processo 
de documentação, as 
estratégias e as ações  

A reflexão apresentada neste trabalho é origi-
nária de uma análise qualitativa das memórias 
escritas das reuniões de consenso, das oficinas 
de alinhamento conceitual, de validação dos 
Modelos Lógicos (ML) e dos seminários rea-
lizados, assim como dos relatórios gerados no 
período de agosto de 2012 a dezembro de 2015. 
É importante destacar que foram realizadas 
entrevistas com os diversos atores envolvidos 
no projeto, como também foram analisadas 
atas da Comissão de Intergestores Regionais e 
dos Conselho Estadual e Municipal de Saúde, e 
documentos, como o Plano Estadual de Saúde 
e o Plano Diretor de Regionalização que sub-
sidiaram as reuniões e oficinas realizadas. O 
modelo avaliativo proposto é apresentado na 
(figura 1).  
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Desde o estudo de avaliabilidade, o processo 
de envolvimento dos interessados foi compre-
endido como a chave do processo avaliativo 
e de sua complexidade. Assim, o esforço para 
a identificação e o envolvimento dos prin-
cipais stakeholders abrangeu sua detalhada 

caracterização institucional, a função exercida, 
as estratégias de envolvimento apropriadas 
para a especificidade de cada caso, os inte-
resses e possíveis controvérsias, conforme 
sumarizado no (quadro 1).

 

Figura 1. Desenho da avaliação do Projeto QualiSUS-Rede

Usuários Função Estratégia de envolvimento Interesse na Avaliação

Instituição financia-
dora da intervenção

Financiador do Projeto QSR Reunião apresentação proposta avaliação
Reunião de apresentação dos resultados

Interesse primordial em avaliação 
de resultados

Unidade de Gestão 
do Projeto (UGP/
MS)
(2 membros)

Responsável pela gestão técnica e admi-
nistrativa
Organização da implementação nas 15 
regiões representando o MS 
Financiadores da avaliação

Reuniões e Oficinas de trabalho, alinha-
mento conceitos, elaboração e validação 
dos ML 
Pactuação das perguntas avaliativas 
Organização logística do trabalho de 
campo
Análise dos resultados
Seminário de devolução dos resultados
Elaboração de artigos

Interesse primordial em avaliação 
de implementação
Possibilidade de aprendizado com a 
implementação, de forma a repro-
duzir os processos em contextos 
similares

Departamento de 
Redes de Atenção 
(Daras/MS)
(2 membros)

Interface entre UGP e apoiadores Oficinas de trabalho: alinhamento de 
conceitos e validação ML

Reflexão sobre papel dos apoiado-
res e supervisores Daras/MS

Desenho do Estudo
Análise dos Dados e

Julgamento Recomendações

Elaboração de recomendações 
e validação das lições
aprendidas pelos stakeholders 
das regiões avaliadas.     

DisseminaçãoModelo Lógico do
Programa 

Caracterização do grau de 
implantação.

Descrição dos fatores explicativos 
para o grau de implementação: 
contextos externo e 
organizacional.    

Julgamento do mérito da
intervenção.

Análise do grau de 
implementação em relação aos 
fatores facilitadores e barreiras 
do contexto.

Análise das evidências.

Elaboração da síntese avaliativa.  
Apresentação dos resultados 
da avaliação de implementação 
em eventos científicos.

Seminário de apresentação
dos resultados para cada região.

Envio do relatório final para a 
Unidade Gestora de Projetos 
do Ministério da Saúde.

Apresentação formal dos
resultados para o financiador 
do projeto QualiSUS - Rede.

Oficina de validação dos
resultados e incentivo à 
utilização dos achados.

Elaboração de produção 
científica.             

Identificação das dimensões 
da avaliação.

Definição do desenho da
avaliação: estratégia de
pesquisa (Métodos Mistos),
identificação das fontes de 
informação e das técnicas de
coleta de dados (análise
documental e entrevistas).        

Elaboração e pactuação das
perguntas avaliativas.  

Elaboração da matriz de 
informação.

Elaboração da matriz de análise 
e julgamento.  

Trabalho de campo: 
coleta de documentos
e realização das entrevistas.  

Elaboração do MLP para cada 
eixo do Projeto QualiSUS.

Validação in loco dos ML.    

Formulação dos objetivos da 
avaliação.

Estruturação do projeto de
avaliação.

Identificação da
viabilidade de sua realização.     

Organização da equipe de
avaliadores.

Identificação dos problemas e
caracterização dos contextos.

Identificação e descrição da 
intervenção.

Identificação e caracterização 
dos stakeholders.      

Fonte: Elaborado a partir do desenho da avaliação do Projeto QualiSUS-Rede10.

Quadro 1. Perfil dos stakeholders
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Quadro 1. (cont.)

Fonte: Elaboração própria.

Apoiadores institu-
cionais dos projetos 
regionais (MS)
(15 apoiadores)

Interface UGP e GC
Organização da implementação localmen-
te: suporte cognitivo, logístico e estratégico

Reuniões e Oficinas: trabalho, alinhamento 
de conceitos, elaboração e validação ML
Pesquisa de campo
Seminário de devolução dos resultados
Elaboração de artigos

Diretamente interessados na ava-
liação, pois reflete o trabalho reali-
zado e intermediado por eles
Potencialização da atuação em 
rede

Apoiadores institu-
cionais temáticos 
(MS)

Apoio à UGP, apoiadores locais e GC 
Suporte para temas estratégicos: popula-
ção indígena, atenção primaria, educação 
em saúde, pesquisa e tecnologia

Oficinas de: trabalho: alinhamento concei-
tos e validação ML

Possibilidade de aprendizado com a 
implementação, de forma a repro-
duzir os processos em contextos 
similares
Potencialização da atuação em 
rede

Supervisores 
(5 membros)

Supervisão de atividades dos apoiadores 
locais QSR e apoiadores de redes

Oficinas de trabalho: alinhamento concei-
tos, elaboração e validação ML

Potencialização da atuação em 
rede

Grupo Condutor dos 
projetos
(15 GC)

Formuladores e implementadores dos 
projetos regionais
Arranjos de gestão regional diversificada 
envolvendo secretarias municipais e esta-
duais de saúde, universidades, conselhos 
locais, equipe técnica (planejamento, 
administração, Tecnologia da Informação – 
TI), saúde indígena, entre outros atores 

Oficinas de trabalho, alinhamento concei-
tos e validação ML

Diretamente interessados, pois a 
avaliação reflete o trabalho realiza-
do pela equipe do GC e sua capaci-
dade de articulação de interesses e 
integração de recursos

Para a contratação da equipe de avaliadores 
externos, pesquisadores e supervisores de campo, 
a pesquisa avaliativa foi formalizada entre o MS, 
a Presidência da Fiocruz e o Laboratório de 
Avaliação da Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz 
(Laser/Ensp/Fiocruz). Esse trabalho foi reali-
zado com a interveniência da Fundação para o 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 
Saúde (Fiotec), que presta serviços de apoio lo-
gístico, administrativo e financeiro aos projetos 
desenvolvidos pela Fiocruz.  

A implementação do processo avaliativo 
foi analisada criticamente por meio de três 
relatórios parciais e um relatório final, bus-
cando-se verificar e extrair as estratégias de 
indução aos processos colaborativos. A im-
portância da utilização das atividades e do 
material da avaliação como parte de um pro-
cesso formativo foi ressaltada desde o início 
do processo, propiciando revisões e ajustes, 
assim como o compartilhamento de todas as 
experiências. Nesse sentido, foram criados 
também centros de estudo no Laser/Ensp, 

com temáticas vinculadas à Política Nacional 
da Atenção Básica (PNAB), à regionalização, 
às redes de atenção à saúde, e sobre os di-
versos dispositivos legais existentes no SUS 
(Pacto de gestão, Norma Operacional Básica 
– NOB; Norma Operacional de Assistência à 
Saúde – Noas; Contrato Organizativo de Ação 
Pública da Saúde – Coap), de forma a capa-
citar a equipe de avaliação. Ficou acordada 
também a produção de artigos científicos a 
serem elaborados em conjunto pelos diversos 
stakeholders, descrevendo diferentes etapas 
da avaliação e os resultados. 

A revisão documental nos permitiu recons-
truir o passo a passo da trajetória dos diversos 
atores envolvidos na avaliação. Incluiu a iden-
tificação do contexto da implementação dos 
projetos, a delimitação dos problemas locais, 
a compreensão da proposta da intervenção e 
o mapeamento dos principais stakeholders. 
Naquele momento já era evidente a partici-
pação heterogênea dos stakeholders identi-
ficados. Enquanto alguns participavam de 
forma sistemática e contínua, outros tiveram 
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envolvimento mais pontual. Ocorreram as 
primeiras reuniões entre a equipe de ava-
liadores com UGP/MS e o Departamento de 
Articulação das Redes de Atenção à Saúde, da 
Secretaria Executiva (Daras/SE), que possibili-
taram conhecer os interesses desses grupos em 
relação à intervenção e ao processo avaliativo. 
Uma das questões problematizadas foi o foco 
da avaliação: enquanto os financiadores da 
intervenção sinalizavam a importância de uma 
avaliação de resultado, os gestores do nível 
central (UGP/MS) privilegiavam o processo 
de implementação das diferentes experiências 
em contextos tão diversificados. 

A equipe de avaliação teve acesso aos 15 
projetos de implementação, que variavam em 
tamanho, nível de complexidade e abrangên-
cia. Alguns incorporavam os cinco eixos do 
QualiSUS-Rede, outros limitavam-se a dois ou 
três eixos. Apenas um projeto restringiu-se a 
um único eixo.  Outra questão problematizada 
a partir da leitura das 15 propostas regionais foi 
a necessidade de alinhamento conceitual sobre 
Monitoramento e Avaliação (M&A), incluindo 
a pactuação de uma linguagem comum entre os 
diversos interessados. Foram realizadas ofici-
nas específicas para esse fim com as equipes da 
UGP/MS, Daras/MS e coordenadores de GC.

Como atividade subsequente, os 15 subpro-
jetos foram revisitados pelos GC e apoiadores 
do QualiSUS-Rede, com ênfase em objetivos, 
metas e indicadores. Em conjunto com os 
apoiadores, os membros dos GC retornaram 
aos 15 subprojetos, redefinindo as priorida-
des e o detalhamento das etapas seguintes. 
A equipe de avaliadores ofereceu apoio para 
o processo de revisão, tendo feito encontros 
presenciais em Brasília (oficinas de trabalho), e 
por Skype, principalmente com os apoiadores 
locais do QualiSUS-Rede. Esses apoiadores 
facilitaram o processo de revisão dos subpro-
jetos, uma vez que, em sua maioria, haviam 
participado de forma ativa na construção das 
propostas em conjunto com os GC.

Esta fase inicial, com duração de um ano – 
de setembro de 2012 até setembro de 2013 –, 
envolveu ainda a descrição da intervenção, por 

meio da construção dos 15 ML. A apresentação da 
primeira versão dos ML foi realizada em Brasília, 
em dois dias de oficina de trabalho, com a pre-
sença dos coordenadores dos GC, apoiadores do 
QualiSUS-Rede e UGP/MS. Após essa primeira 
rodada de apresentação e pré-validação, foram 
feitos ajustes considerando-se o tipo de atividade 
a ser realizada, o tempo para sua realização e a 
possibilidade de cumprimento dentro do prazo 
planejado. Os coordenadores dos GC solicitaram 
que membros da equipe de avaliação fossem às 
respectivas regiões para validação dos ML junto 
aos GC – um processo que envolveu a realização 
de oficinas, com grande variedade e quantidade 
de participantes, algumas com seis, outras com até 
cinquenta integrantes. As oficinas evidenciaram 
interesses diversos, especialmente após a troca da 
figura do gestor municipal, pelo protagonismo de 
múltiplos atores, incluindo as gestões estaduais e 
municipais de saúde, a inserção de representantes 
de universidades, do exército, de comunidades 
indígenas etc. A coordenação da UGP/MS nesses 
momentos sinalizava a necessidade de cumprir 
o acordado nos projetos, não sendo possível in-
troduzir modificações substanciais. 

Entre a primeira versão dos subprojetos 
regionais submetida ao MS e os ajustes soli-
citados pela equipe de avaliação ocorreram 
eleições municipais e nacionais, o que pro-
duziu mudanças na composição de vários dos 
membros dos GC. Os novos membros pre-
cisavam apropriar-se do que estava contido 
nos projetos, assim como do cronograma de 
execução e do fluxo de recursos. Em alguns 
casos, repactuações precisaram ser realiza-
das, em função de novos arranjos político-
-institucionais. Durante essa primeira fase, a 
UGP/MS e os apoiadores do QualiSUS-Rede 
desempenharam um papel de interlocução 
estratégica. Por intermédio deles foi possível 
para a equipe de avaliação aproximar-se e co-
nhecer as distintas realidades locais, identifi-
car e compreender os problemas que haviam 
suscitado as intervenções propostas, como 
também identificar os principais stakeholders 
regionais e as modificações em curso. 

A elaboração do plano de avaliação 
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constituiu o passo seguinte. Embora a ideia 
inicial dos financiadores da intervenção 
tivesse como foco uma avaliação de resulta-
do, a equipe de avaliadores sugeriu que fosse 
feito um acompanhamento do processo de 
implementação, pois os projetos estavam em 
fase de pré-implantação, a maioria em preparo 
para a contratação, não havendo, portanto, 
resultados a serem apresentados. O Laser/
Ensp e a UGP/MS promoviam e acompanha-
vam a implementação da intervenção, assim 
como a avaliação. Foi apresentada, então, uma 
primeira proposta de avaliação para o grupo 
da UGP/MS, de coordenadores dos GC, de 
supervisores Daras e apoiadores, considerado 
pertinente por todos. 

A definição do escopo da avaliação e a pac-
tuação das perguntas avaliativas foram reali-
zadas de maneira colaborativa entre equipe de 
avaliadores e os diversos stakeholders. A pro-
blematização foi realizada por meio de oficinas 
temáticas, enfocando a Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB), a regionalização, redes 
de atenção à saúde, concomitantemente a con-
sultas aos diversos dispositivos legais do SUS 
relacionados ao objeto da intervenção. Além de 
ser uma opção para a capacitação da equipe de 
avaliação, essa estratégia foi fundamental para 
o alinhamento conceitual e metodológico entre 
os grupos envolvidos. Ficou estabelecido entre 
a UGP/MS, apoiadores, supervisores e coor-
denadores dos GC que a pergunta avaliativa 
focaria no grau de implementação das ações 
do QualiSUS-Rede nas 15 regiões envolvidas, 
considerando critérios e normas previamente 
definidos. Inúmeras questões foram pautadas 
pelos diversos stakeholders para subsidiar o 
processo avaliativo, tais como: o alinhamento 
das RAS aos processos de regionalização; a 
definição e/ou planejamento das RAS a partir 
das discussões do projeto; a existência de plano 
de ação elaborado para implantar a política 
nacional de regulação das ações e dos servi-
ços de saúde; o mapeamento de instituições 
participantes da discussão sobre RAS em cada 
projeto; a existência de estudos de análise de 
suficiência de profissionais em relação às 

necessidades de assistência à população local; 
e a existência de proposta de cofinanciamento 
para dar continuidade ao processo de organi-
zação das RAS. Essas questões passaram a ser 
debatidas nos diversos espaços de encontro 
dos atores, evoluindo por diferentes etapas 
de priorização, originando as perguntas ava-
liativas e as dimensões a serem contempladas 
na avaliação. 

A equipe de avaliadores propôs o estudo de 
caso como sendo o desenho mais apropriado 
para a análise de implementação, por permitir 
uma descrição aprofundada da intervenção 
em relação com o contexto11, considerando 
cada um dos 15 projetos um caso. Na visão 
dos avaliadores, os desafios impostos pela 
abrangência e pela diversidade dos projetos 
exigiu a utilização de metodologias e técnicas 
de coleta de informações de cunho quantita-
tivo e qualitativo. A utilização dos Métodos 
Mistos permitiu a análise por triangulação 
(convergência/divergência dos achados) e 
complementaridade entre as informações 
quantitativas e qualitativas12,13. 

Foi necessário estabelecer um compromisso 
coletivo, definindo-se os papéis dos diferentes 
atores e as respectivas responsabilidades. O 
projeto da avaliação foi apresentado em di-
ferentes instâncias (agência financiadora do 
QualiSUS-Rede e MS), contemplando os inte-
resses dos diferentes stakeholders. Uma cópia 
do projeto foi encaminhada às respectivas 
Secretarias de Estado de Saúde no momento de 
solicitar autorização para proceder à avaliação 
nas 15 regiões envolvidas. 

Foram definidos também os canais de comuni-
cação e as formas como os resultados da avaliação 
seriam divulgados. Os canais de comunicação 
englobaram desde encontros presenciais, em 
reuniões e oficinas em Brasília e no Rio de Janeiro, 
e nas regiões envolvidas, como também foram 
utilizadas diversas ferramentas eletrônicas, como 
e-mails, WhatsApp e Skype. 

A fase seguinte incluiu o trabalho de campo 
realizado por pesquisadores locais, com acom-
panhamento dos avaliadores e supervisores. 
Para a execução dessa etapa, foi realizado um 
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treinamento de três dias na Ensp/Fiocruz, com 
42 profissionais da área da saúde. Os mais ex-
perientes foram selecionados para a função de 
supervisão de campo. A maioria dos subproje-
tos contou com dois pesquisadores locais para 
a coleta de dados e um supervisor. É interes-
sante destacar que vários desses profissionais 
cursavam à época programas de mestrado ou 
doutorado na área de saúde pública ou coletiva. 
Além de atuar nas atividades preparatórias 
para a entrada no campo, os supervisores 
deram apoio na elaboração dos relatórios ao 
final da coleta de dados. Com exceção de uma 
única localidade, todas as equipes residiam 
na mesma cidade ou em cidades próximas, 
o que viabilizou a realização de encontros 
presenciais, facilitando a coordenação e a 
integração do trabalho. A entrada no campo 
foi mediada pela coordenação dos GC e pelos 
apoiadores locais, que facilitaram o acesso 
aos documentos que foram analisados e aos 
atores a serem entrevistados. Esta dinâmica 
variou de acordo com o local, muitas vezes em 
função do acesso geográfico, do compromisso 
político com o projeto por parte das instâncias 
estaduais e municipais, e da participação direta 
do apoiador local. A coleta de dados explicitou 
as diferentes expertises para elaboração e a 
implementação dos 15 projetos e, em alguns 
momentos, a pouca experiência dos grupos 
regionais na condução de contratos com a 
agência financiadora da intervenção.

Deve-se destacar que, com as mudanças 
ocorridas nos GC após processos eleitorais, as 
figuras do apoiador e, muitas vezes, do coorde-
nador do GC mantiveram-se estáveis, e como 
elos de ligação com a UGP/MS. Na relação 
com a equipe de avaliadores, os apoiadores 
intermediaram diretamente as idas às regiões 
para pactuação dos ML, e posteriormente 
auxiliaram na coleta de dados, facilitando a 
marcação de entrevistas e a identificação de 
documentos a serem analisados. Segundo os 
apoiadores, a participação nas oficinas de ali-
nhamento de conceitos de M&A e de revisão 
dos subprojetos ofereceu a eles um ferramental 

que permitiu desenvolver com mais proprie-
dade suas funções no acompanhamento da 
implementação da intervenção, e apreender 
os propósitos da avaliação.

O trabalho de campo foi continuamente 
acompanhado a distância por equipes de apoio, 
valendo-se de todos os meios de comunicação 
disponíveis. A equipe de avaliadores realizou 
presencialmente pelo menos uma visita em 
cada região, quando foram feitas as entrevistas 
com os gestores estaduais de saúde e coorde-
nadores dos GC. 

Embora a análise dos dados tenha sido con-
duzida pelos avaliadores, a equipe da UGP/
MS e os apoiadores locais participaram em 
diversos momentos, em reuniões presenciais 
ou a distância, para interpretação e corrobo-
ração de informações, dirimindo dúvidas e 
alinhando alguns achados. 

Em relação à qualidade, a avaliação seguiu 
os princípios das boas práticas e da ética em 
pesquisa. Todas as SES das regiões incluídas 
receberam cópia do projeto e forneceram 
termo de anuência para a realização do levan-
tamento de informações. Os responsáveis por 
bancos de dados e por sistemas de informação 
forneceram os Termos de Consentimento de 
Utilização de Dados (TCUD). A equipe de 
avaliadores buscou constituir um vínculo de 
transparência e confiança, por meio do com-
partilhamento de responsabilidades e de em-
poderamento, principalmente nos processos 
de qualificação e capacitação. 

Evidências de construção de 
um processo colaborativo 

O tipo de abordagem adotada na avaliação 
do QualiSUS-Rede aproximou-se da abor-
dagem colaborativa de Rodríguez-Campos 
e Rincones-Gómez7, que prevê uma aliança 
entre avaliadores e stakeholders, com a con-
dução do processo a cargo dos avaliadores. 
O Modelo de Avaliação Colaborativa (MAC) 
destes autores é apresentado na figura 2.
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Este modelo, representado em forma de 
mandala, envolve um conjunto de seis com-
ponentes interativos, em que estão incluídas 
atividades voltadas para o planejamento e a 
execução da avaliação e da divulgação dos 
achados. No modelo não existe necessaria-
mente uma sequência cronológica, mas um 
arranjo flexível e de superposição, no qual 
o primeiro componente deve permitir iden-
tificar a situação como um todo, incluindo 
os diversos stakeholders, e a intervenção que 
será avaliada. São realizadas a modelização 
da intervenção, a identificação do escopo da 
avaliação e a pactuação das atividades prio-
ritárias. Em seguida, tornando explícitas as 
respectivas funções e responsabilidades, são 
esclarecidas as expectativas em torno do papel 

dos avaliadores e dos demais atores envolvidos. 
São pactuados o plano de avaliação, com seus 
respectivos critérios e padrões de julgamento, 
e seu orçamento. Busca-se estabelecer um 
compromisso coletivo de trabalho conjunto, 
compartilhando uma visão sobre a interven-
ção e o processo avaliativo. Confirmam-se 
os processos de participação e comunicação 
dos atores, assegurando a autoria de ideias e 
o protagonismo dos participantes nas ações. 
São estabelecidos também os canais de co-
municação. O quinto componente valoriza o 
incentivo a práticas efetivas, motivando a ex-
pressão das diversidades, o aprendizado cole-
tivo, com foco nos melhores padrões vigentes. 
O último componente destaca a importância de 
seguir as diretrizes que regem a qualidade dos 

Figura 2. Componentes do Modelo de Avaliação Colaborativa

Fonte: Traduzido de Rodriguez-Campos e Rincones-Gomez7. 
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processos avaliativos (utilidade, viabilidade, 
acurácia e propriedade), assim como da ava-
liação colaborativa: empatia, empoderamento, 
envolvimento, qualificação, apoio e confiança.  

Tal como representado no modelo, no 
processo avaliativo do QualiSUS-Rede foram 
planejadas atividades conjuntas e foram pro-
blematizadas questões nas diversas fases. A 
implementação do projeto envolveu relações 
entre diversas instâncias e atores estratégicos. 
O compromisso de envolvimento coletivo dos 
diversos atores foi estabelecido desde o início 
do processo avaliativo e pactuado ao longo do 
caminho, em diferentes momentos. As questões 
problematizadas abrangeram o foco, o escopo 
e a terminologia em M&A, o conteúdo dos pro-
jetos, as dimensões da avaliação, entre outras.  
Em cada etapa do processo avaliativo, por meio 
de reuniões de trabalho e oficinas, os diversos 
atores foram sensibilizados e motivados para 
encaminhamentos, resolução e alinhamento 
das controvérsias existentes. Na etapa de defi-
nição do foco e dos propósitos da avaliação, as 
ações colaborativas ocorreram principalmente 
entre a instituição financiadora, a UGP/MS e 
o Laser/Ensp. O diálogo colaborativo entre 
esses atores viabilizou uma repactuação do 
foco e do propósito anteriormente definidos, 
realinhando-os com o objetivo de apreciar a 
implementação. A apreciação de viabilidade 
da avaliação apontou a precocidade de uma 
avaliação de resultado para o projeto. A ideia 
inicial de realizar uma avaliação de resultado 
foi problematizada pela equipe de avaliação 
por meio de argumentos técnico-operacionais, 
que indicavam a incipiente maturidade das 
iniciativas e a previsão de duração do projeto, 
incompatível com a mensuração de resultados. 

Da mesma forma, na etapa de construção e 
validação dos 15 ML regionais, as relações de 
cooperação foram convergentes no sentido da 
aproximação das intervenções com os contextos 
locais. Nesse momento, foi fundamental a intera-
ção de UGP/MS, apoiadores locais, GC, apoiado-
res temáticos e equipe de avaliação. Ressalta-se 
que o processo eleitoral concomitante a esta 
etapa requereu a reformulação dos processos 

de implementação dos projetos. A atuação inte-
grada entre UGP/MS, GC e equipe de avaliação foi 
decisiva para a repactuação e a legitimação junto 
às novas gestões das secretarias de saúde parti-
cipantes. A produção de evidências fidedignas 
e legítimas compreendeu predominantemente 
a atuação de apoiadores locais e coordenadores 
dos GC, além do suporte da UGP/MS e da própria 
equipe de avaliação.     

Esse envolvimento intencional dos múlti-
plos atores, cada qual com uma função e in-
serção para o desenvolvimento das ações, foi 
caracterizado como um processo formativo. 
Experiências em pesquisas de cunho partici-
pativo14,15 sinalizam que, para que as ações e 
conhecimentos circulem em rede, os pesquisa-
dores/avaliadores devem ter o conhecimento 
necessário da condução do processo, e devem 
manter os atores mobilizados e motivados. A 
experiência e a qualificação dos pesquisadores 
e supervisores de campo contribuiu substan-
cialmente para o acesso às fontes de informa-
ção e a qualidade das evidências produzidas. 

No processo analítico das evidências, a inte-
ração envolveu principalmente a UGP/MS e a 
equipe de avaliação. Ao término da avaliação, foi 
efetuada uma devolutiva formal aos financiado-
res da intervenção e da avaliação. Foi realizado 
também um seminário aberto de apresentação 
dos resultados da pesquisa avaliativa, com a 
participação dos principais atores envolvidos. 
Devido aos limites orçamentários, não foi pos-
sível uma devolutiva por local ou por região 
conforme previamente acordado. 

Desafios e lições aprendidas

A equipe de avaliação defrontou-se com inú-
meros desafios ao longo do processo. Entre 
eles, diversidade de stakeholders; pluralidade 
de interesses; rotatividade e número de parti-
cipantes; resistência de alguns stakeholders a 
incluir-se nas atividades propostas; 15 projetos 
diferentes, com distintos níveis de abrangência 
e complexidade; regiões muito diversas do 
ponto de vista epidemiológico, econômico e 
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sociocultural; diferentes expertises locais para 
elaboração dos subprojetos. A simultaneidade 
entre a ocorrência de eleições e a implemen-
tação da avaliação demandou a intensificação 
dos processos de interação, evidenciando a 
importância dos arranjos colaborativos nesses 
contextos de transição. 

A iniciativa de prover uma rede de apoia-
dores institucionais pelo MS para atuar no 
QualiSUS-Rede, exercendo funções de me-
diação e comunicação entre os GC, a UGP/
MS e a equipe de avaliação, foi crucial para 
os processos colaborativos descritos16. A 
maioria conhecia detalhadamente o contex-
to e o projeto que acompanhavam, à medida 
que participavam de sua construção e/ou da 
revisão de seus objetivos, metas e indicadores. 

Ao longo desse processo, foi possível des-
tacar algumas condições facilitadoras para 
apoiar os processos de colaboração em ava-
liação. A construção dos ML e sua posterior 
pactuação junto aos principais interessados 
nos seus locais de implementação permitiu 
uma aproximação dos avaliadores com os 
implementadores. O ML tornou-se uma fer-
ramenta importante de comunicação entre 
os diversos atores, tendo inclusive servido 
de apoio no processo de implementação, na 
medida em que nele se encontravam des-
critos os insumos e as ações necessários 
para alcançar os efeitos a curto, médio e 
longo prazos, nos 15 projetos. Tornou-se 

assim uma ferramenta de monitoramento 
do processo de implementação. 

O fim do Daras/MS, como instância de 
articulação das redes, durante o processo de 
implementação do QualiSUS-Rede, denotou 
um importante entrave dentro do que fora 
concebido e implementado para dar susten-
tação à rede de apoiadores. Em contextos com 
maior capacidade de governança, a posição 
do apoiador no acompanhamento dos des-
dobramentos das tarefas foi compartilhada, 
tornando-se mais efetiva.

O projeto, que em sua totalidade compreen-
dia 15 experiências diferentes e complexas, foi 
um desafio instigante para a equipe de avalia-
ção. Envolvia inúmeras e diversas instituições 
governamentais e não governamentais, com 
diferentes densidades de poder, nos níveis 
federal, estadual e municipal, com variadas 
expectativas em relação à implementação das 
intervenções e a avaliação17. 

A dinâmica de interação de atores, com suas 
diferentes inserções e relações de poder, não 
aparecem de forma explícita no modelo de 
Rodríguez-Campos e Rincones-Gómez7. O 
modelo atende aos componentes técnicos 
operacionais, mas é limitado em relação à 
discussão das conexões que potencializam 
o processo colaborativo. Buscamos adaptar 
a mandala de avaliação colaborativa, privile-
giando a inter-relação de os atores, conforme 
apresentado na figura 3.
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Contudo, reflexões ainda são necessárias 
diante de avaliações colaborativas que envolvam 
intervenções abrangentes e complexas. Que 
pontes um processo avaliativo pode construir 
de forma a atravessar estas transições? Quem 
realmente controla uma avaliação que se propõe 
reflexiva, situada e que instrumentalize pro-
cessos de gestão? Quem de fato se sensibiliza, 
se mobiliza e se alinha a processos avaliativos 
que se proponham resolutivos aos problemas 
que lhes deram origem? Como lidar com as 
diferenças de poder e influência entre os par-
ticipantes? Isto exige por parte dos avaliadores 
um exercício de flexibilização e de ajuste às 

diferentes particularidades e contextos locais, 
sem perder de vista a conformidade à teoria da 
intervenção e ao modelo teórico da avaliação. 
Nesse sentido, o modelo utilizado atendeu 
à organização e ao mapeamento lógico dos 
componentes técnicos operacionais, mas foi 
limitado quanto à discussão das conexões que 
potencializam o processo colaborativo. 

Colaboradores

Cardoso GCP (0000-0002-4014-0951)* 
e Oliveira EA (0000-0001-5877-9879)* 

Figura 3. Componentes da interrelação entre os stakeholders - adaptação do Modelo de Avaliação Colaborativa

Fonte: Traduzido de Rodriguez-Campos e Rincones-Gomez7. 
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RESUMO A partir da descentralização da gestão Sistema Único de Saúde (SUS), surge a necessidade 
de se discutir a capacidade de governo, ou de gestão, no âmbito municipal, para a implementação 
dessa política. Este estudo objetiva analisar a capacidade de governo de Secretarias Municipais de 
Saúde em municípios baianos, tendo por base a experiência dos gestores. Foi aplicado questionário 
on-line, subdividido em 03 dimensões, a 15 gestores representantes de Secretarias de municípios 
de pequeno (porte I) e grande porte (porte II), nas 09 macrorregiões de saúde do estado. Foi utili-
zada uma matriz de pontuação, que permitiu a quantificação e a classificação dos municípios em 
cada uma das dimensões e quanto à sua capacidade de governo. Obteve-se que 12 dos municípios 
apresentaram capacidade moderada, e 03 apresentaram baixa capacidade de governo. A dimensão 
relacionada ao desenho organizativo das Secretarias foi aquela em que os municípios apresentaram 
melhor desempenho, seguida por sistemas de trabalho nessas organizações e trajetória profissional 
dos gestores. Ainda, municípios de porte I e os situados em regiões mais desenvolvidas obtiveram 
melhores resultados globais. Para a qualificação das gestões, considera-se essencial o investimento 
em iniciativas de formação e de apoio institucional, priorizando municípios de pequeno porte e 
situados em regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica. 

PALAVRAS-CHAVE Saúde pública. Gestão em saúde. Planejamento em saúde.

ABSTRACT From the decentralization of Unified Health System (SUS) management, there is a need to 
discuss the capacity of government, or management, at the municipal level, to implement this policy. This 
study aims to analyze the capacity of government of Municipal Health Departments in municipalities 
of Bahia, based on the experience of managers. An online questionnaire, subdivided into 03 dimensions, 
was applied to 15 managers representing municipal departments of small size (size I) and large size 
(size II) in the 09 macro regions of health of the state. A punctuation matrix was used, which allowed 
the quantification and classification of municipalities in each of the dimensions and their capacity to 
govern. It was obtained that 12 of the municipalities presented moderate, and 03 presented low capacity 
of government. The dimension related to the organizational design of the Secretariats was the one in 
which the municipalities presented better performance, followed by work systems in these organizations 
and professional trajectory of managers. Still, municipalities of size I and those located in more developed 
regions obtained better overall results. To qualify the managements, it is considered essential to invest 
in training initiatives and institutional support, prioritizing small size municipalities and located in 
regions of greater socio-economic vulnerability.

KEYWORDS Public health. Health management. Health planning.
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Introdução

Desde as mais significativas vitórias do movi-
mento pela reforma sanitária brasileira, com 
a inserção, no texto Constitucional, da saúde 
como um direito de todos e dever do Estado, 
e a consequente criação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), obstáculos de distintas naturezas 
têm se apresentado à implementação dessa 
política, e grande parte desse debate tem se 
desenrolado em torno de uma falsa dicotomia 
entre financiamento e gestão do sistema. 

O aporte financeiro do SUS é temática 
recorrente de estudos, sendo o seu subfinan-
ciamento fortemente demarcado na literatura 
do campo da saúde coletiva1-5. No início da 
década de 19902,4, houve um intenso movi-
mento de descentralização da gestão a partir 
da publicação das Normas Operacionais 
Básicas, contendo diretrizes, como a orien-
tação federativa com divisão de competências, 
a natureza dos instrumentos e requisitos de 
adesão à estratégia de descentralização, os me-
canismos de coordenação regional e o modelo 
de transferências financeiras entre os níveis 
governamentais6.

Os regramentos constantes desses docu-
mentos, reforçados pelas diretrizes da hie-
rarquização e do planejamento ascendente, 
apresentadas no Decreto Presidencial nº 
7.508, de 28 de junho de 2011, implicaram 
a assunção de novas responsabilidades por 
outras esferas de governo, passando a exigir 
dos estados e, sobretudo, dos municípios que a 
partir de então se encarregassem da gestão de 
maior parte dos serviços de saúde. Para isso, 
urge a necessidade de maior qualificação de 
atores locais para gerenciar um sistema com 
a desafiadora proposta da universalidade e 
integralidade, considerando, acima de tudo, as 
grandes disparidades regionais de um país com 
a dimensão do Brasil, com suas desigualdades 
socioeconômicas.

Coloca-se, então, o debate sobre a capacida-
de de governo, ou de gestão, entendida como 
o conjunto de técnicas, métodos, destrezas, 
habilidades e experiências acumuladas por 

um ator, sua equipe de governo e pela organi-
zação que dirige, para a condução da máquina 
pública, dada a governabilidade propiciada 
pela estrutura estatal, até o conteúdo pro-
positivo do projeto de governo7-9, para que 
promova assistência integral à saúde dos ci-
dadãos brasileiros.

De modo a contribuir para as reflexões 
acerca da capacidade de governo, Carlos 
Matus7,10-13, a partir da sua experiência com 
diversos governos latino-americanos, propôs a 
articulação de três variáveis mutuamente con-
dicionadas e interdependentes, no chamado 
Triângulo de Governo. Nesse modelo, além 
dos vértices da governabilidade e do projeto 
de governo, a capacidade de governo é apre-
sentada com a seguinte composição: perícia 
dos dirigentes – conjunto de qualidades, 
conhecimentos e habilidades adquiridas ao 
longo das posições escolares, profissionais 
etc., ocupadas em um ou mais campos da vida 
social, ou seja, a ‘trajetória profissional’14; sis-
temas de trabalho de uma organização – que 
guardam relação com os ‘sistemas da alta 
direção’ dessa organização e o Planejamento 
Estratégico Situacional (PES); e desenho da 
organização – que se refere à autonomia e ao 
apoio que essa organização possui diante dos 
demais entes da administração11.

Em que pese a importância de estudos sobre 
capacidade de governo, parece oportuno apro-
fundar tal debate, tendo em vista, sobretudo, 
a alta rotatividade dos atores inseridos nos 
espaços de gestão15. Ante o exposto, este tra-
balho tem como objetivo analisar a capacidade 
de governo de Secretarias Municipais de Saúde 
(SMS) em municípios baianos, tendo por base 
a experiência dos gestores.

Métodos

Fundamentada no Triângulo de Governo de 
Matus7,10-13, centralmente, no vértice da capa-
cidade de governo, desenvolveu-se um estudo 
descritivo, transversal, com abordagem quali-
-quantitativa, com secretários municipais de 
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saúde do estado da Bahia, durante o período de 
26 de agosto de 2016 a 31 de outubro de 2017.

A Bahia possui um total de 417 municí-
pios, subdivididos, segundo o Plano Diretor 
de Regionalização estadual para a saúde16, 
em 09 macrorregiões de saúde. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
a população total do estado, em 2017, chega 
a 15.344.447 habitantes, e sua extensão 
territorial a 564.732,642 km². O Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
alcança uma média de 0,660, o que coloca o 
estado em 22º lugar no ranking nacional de 
desenvolvimento do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD-2010).

Participaram como informantes-chave da 
pesquisa 15 secretários municipais de saúde. A 
amostragem do estudo foi feita por conveniên-
cia, considerando os gestores que se prontifi-
caram a colaborar com a pesquisa. Entretanto, 
preconizou-se a inclusão de dois municípios 
em cada uma das nove macrorregiões de saúde 

do estado, sendo um município de grande porte 
populacional, ou porte I, preferencialmente, o 
maior município da macrorregião, e um muni-
cípio de população inferior e mais aproximada 
de 20.000 habitantes, considerado de pequeno 
porte, ou porte II. Necessariamente, esses ges-
tores encontravam-se à frente das respectivas 
SMS entre os meses de dezembro de 2016 e 
janeiro de 2017.

Entre os participantes, 08 secretários eram 
de municípios de porte I, e 07 municípios de 
porte II, alcançando, ao menos, 01 município 
de cada macrorregião de saúde do estado. Para 
identificação dos municípios participantes, 
adotou-se uma nomenclatura específica, que 
considerou o porte do município, seguido 
por uma letra correspondente à respectiva 
macrorregião de saúde, sendo que, nos casos 
onde houve mais de um município do mesmo 
porte e da mesma macrorregião, foi inserido 
um apóstrofo (‘) (quadro 1).

Quadro 1. Identificação dos municípios participantes

Porte Macrorregião Letra associada à macrorregião Nomenclatura adotada

I Extremo Sul A IA

II Extremo Sul A IIA

II Sul B IIB

II Sul B' IIB'

I Centro-Norte C IC

II Centro-Norte C IIC

I Leste D ID

II Leste D IID

II Leste D' IID'

I Oeste E IE

II Oeste E IIE

I Centro-Leste F IF

I Sudoeste G IG

I Nordeste H IH

I Norte I II

Fonte: Elaboração própria.
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Aos participantes foi encaminhado um ques-
tionário on-line (quadro 2), desenvolvido através 
da ferramenta FormSUS (versão 3.0, desenvol-
vido pelo Departamento de Informática do SUS 
do Ministério da Saúde – Datasus). O acesso 
aos contatos dos gestores foi possível através 
dos dados disponíveis no portal do Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems), além de ter sido solicitado acesso ao 
banco de contatos de gestores do Departamento 
de Atenção Básica do Ministério da Saúde.

O questionário foi elaborado considerando 
a discussão de Matus7,10-13 sobre capacidade de 
governo, agregada a componentes metodoló-
gicos e discursivos dos trabalhos de Lotufo17 e 
Vilasbôas18. Como produto dessa formulação, 
obteve-se um instrumento composto pelas 
três dimensões da capacidade de governo: 
1 – Trajetória profissional dos secretários; 2 
– Sistemas de trabalho das Secretarias; e 3 – 
Desenho organizacional dessas instituições.

Quadro 2. Questionário de coleta de dados com valores atribuídos a cada tipo de resposta

QUESTÕES - DIMENSÃO 01 VALORES*

1) Tempo à frente desta Secretaria Municipal de Saúde (SMS) (em meses): > 24 = 1,00; 12 - 24 = 0,50; < 12 = 0,25

2) Graduação Universitária: ( ) Sim ( ) Não ( ) N.A. Sim = 0,50; Não = 0

2.1) Área do curso: Saúde = 0,50; Administração = 0,25; Outra área = 0

3) Pós-Graduação (especialização): ( ) Sim ( ) Não ( ) N.A. Sim = 0,50; Não = 0

3.1) Área do curso: Saúde Pública = 0,50; Administração = 0,25; Outra área = 0

4) Pós-Graduação (stricto sensu): ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) N.A. Sim = 0,50; Não = 0

4.1) Área do curso: Saúde Pública = 0,50; Administração = 0,25; Outra área = 0

5) Os conhecimentos e habilidades adquiridos na academia influenciaram positiva-
mente a função atual de secretário(a) de saúde**: ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) N.A.

4 e 5 = 1,00; 3 = 0,50; 1 e 2 = 0

6) No último ano, fez algum tipo de formação voltada para o trabalho (educação 
permanente):

Sim = 0,50; Não = 0

6.1) Qual(is) área(s): Saúde pública ou administração = 0,30; Outras = 0

6.2) Carga horária semanal: ( )Até 2 horas ( )Até 4hs ( )Até 6hs ( )Até 8hs ( ) 
Mais de 8hs ( ) N.A. 

Mais de 8 horas = 0,20; Até 8 horas = 0,10

7) Já atuou como secretário(a) de saúde antes: ( ) Sim ( ) Não Sim = 1,00; Não = 0

7.1) Em qual esfera:                                      Estadual e municipal = 0,50; Municipal = 0,25; Estadual = 0,15

7.2)Tempo (meses): > 24 = 0,50; 12 - 24 = 0,25; < 12 = 0,15

8) Já atuou em outras áreas (fora saúde) da gestão pública antes: Sim = 0,50; Não = 0

8.1) Em qual esfera de governo: Nas 03 esferas = 0,50; 02 esferas = 0,25; 01 esfera = 0,10

9) Já exerceu cargo eletivo (vereador(a), deputado(a), prefeito(a) etc.): Sim = 1,00; Não = 0

9.1) Qual(is) cargo(s): Cargo o federal = 0,50; Estadual = 0,25; Municipal = 0,15

9.2) Tempo (meses): > 48 = 0,50; 24 - 48 = 0,25; < 24 = 0,15

10) Os conhecimentos e habilidades adquiridos em outros espaços de gestão 
influenciaram positivamente a função atual de secretário(a) de saúde**:

4 e 5 = 1,00; 3 = 0,50; 1 e 2 = 0

11) Participou/participa de movimentos sociais: Sim = 0,50; Não = 0

11.1) Função: Dirigente = 0,30; Membro = 0

11.2) Tempo (meses): > 24 = 0,20; 12 - 24 = 0,10; < 12 = 0,05
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Quadro 2. (cont.)

12) Participou/participa de partidos políticos: Sim = 0,50; Não = 0

12.1) Função: Dirigente = 0,30; Membro = 0

12.2) Tempo (meses): > 24 = 0,20; 12 - 24 = 0,10; < 12 = 0,05

13) Os conhecimentos e habilidades adquiridos através do envolvimento com 
movimentos sociais e/ou partidos políticos influenciaram positivamente a função 
atual de secretário(a) de saúde**:           

4 e 5 = 1,00; 3 = 0,50; 1 e 2 = 0

QUESTÕES - DIMENSÃO 02 VALORES*

14) A sua agenda é na maior parte do tempo ocupada com ações do planejamen-
to da secretaria e adequações feitas por iniciativa própria**: 

4 e 5 = 1,00; 3 = 0,50; 1 e 2 = 0

15) A sua agenda é na maior parte do tempo ocupada com agendas atravessadas 
ou estabelecidas por iniciativa de agentes externos à SMS**: 

1 e 2 = 1,00; 3 = 0,50; 4 e 5 = 0

16) Há um Plano de Gerenciamento de Crises (epidemias, catástrofes etc.) que 
oriente a SMS**: 

4 e 5 = 1,00; 3 = 0,50; 1 e 2 = 0

17) É realizado Planejamento das ações, para a implementação do projeto de 
governo**: 

4 e 5 = 1,00; 3 = 0,50; 1 e 2 = 0

17.1) Participam do planejamento: ( ) Secretário(a) ( ) Equipe gestora ( ) 
Trabalhadores

Os 03 entes listados = 0,25; 02 entes = 0,15; 01 dos entes 
listados = 0

17.2) Outros. Quais: Controle social = 0,25; Executivo, legislativo ou judiciário = 0,15

17.3) Regularidade dos encontros para revisão do Plano: Trimestral = 0,25; Semestral = 0,15; Anual = 0,05

17.4) O planejamento da SMS é sistematizado em documentos (políticas, projetos 
etc.) de fácil acesso e entendimento por todos os membros da equipe:

Sim, de todos = 0,25; Sim, de parte = 0,10; Não = 0

18) A equipe gestora monitora a execução de cada ação planejada**: 4 e 5 = 0,25; 3 = 0,15; 1 e 2 = 0

18.1) O monitoramento resulta em um retorno ao corpo gestor, para revisão das 
ações planejadas**: 

4 e 5 = 0,25; 3 = 0,15; 1 e 2 = 0

18.2) O monitoramento considera os compromissos assumidos por cada setor ou 
indivíduo**:

4 e 5 = 0,25; 3 = 0,15; 1 e 2 = 0

18.3) Responsáveis são premiados ou penalizados conforme alcance de objetivos**: 4 e 5 = 0,25; 3 = 0,15; 1 e 2 = 0

19) Os compromissos individuais e coletivos do plano são acordados entre todos 
trabalhadores**: 

4 e 5 = 0,50; 3 = 0,25; 1 e 2 = 0

19.1) Há apoio para auxiliar esses trabalhadores no alcance dos seus objetivos**: 4 e 5 = 0,50; 3 = 0,25; 1 e 2 = 0

20) A gestão promove interação entre os dirigentes**: 4 e 5 = 0,50; 3 = 0,25; 1 e 2 = 0

20.1) Como: ( ) Colegiados ordinários ( ) Encontros aleatórios ( ) Reuniões con-
forme necessidade ( ) Oficinas de formação/treinamento/educação permanente 
( ) N.A.

Todos os itens listados = 0,50; 03 dos itens listados = 0,40; 02 
dos itens listados = 0,30; 01 dos itens listados = 0,20

21) No projeto de governo da SMS, os recursos são pensados para cada objetivo**: 4 e 5 = 1,00; 3 = 0,50; 1 e 2 = 0

QUESTÕES - DIMENSÃO 03 VALORES*

22) A gestão da SMS conta com apoio político de outras entidades/instituições: Sim = 0,50; Não = 0

22.1) Qual(is) entidades(s): ( ) Prefeito(a) ( ) Conselho Municipal de Saúde(CMS) 
( ) Setor privado ( ) Governo do estado ( ) Câmara de Vereadores ( ) Trabalhado-
res(as) da SMS ( ) Mídia local ( ) N.A.

7 ou mais entidades = 0,50; 05 ou 06 entidades = 0,40; 03 ou 
04 = 0,30; 02 = 0,20; 01 = 0,10; Nenhuma entidade = 0

23) A SMS busca apoio político para o desenvolvimento de suas ações**: 4 e 5 = 0,50; 3 = 0,25; 1 e 2 = 0

23.1) Como: ( ) Debates abertos com a população ( ) Pactuação com o CMS ( ) 
Discussão do projeto com o legislativo municipal  ( ) Discussão do projeto com 
o(a) chefe do executivo ( ) N.A.

4 ou mais das ações listadas = 0,50; 02 ou 03 ações = 0,30; 01 
ação = 0,10

24) A gestão da SMS possui autonomia diante da gestão municipal (prefeitura)**: 4 e 5 = 1,00; 3 = 0,50; 1 e 2 = 0

25) O secretário possui autonomia na gestão dos recursos financeiros da saúde**: 4 e 5 = 1,00; 3 = 0,50; 1 e 2 = 0

25.1) Existe uma comissão de licitações específica para a SMS: Sim = 0,50; Não = 0
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Associada ao questionário foi desenvolvida 
uma matriz de pontuação atribuindo valores 
específicos relacionados a cada tipo de respos-
ta possível de ser emitida pelo participante, e, 
a partir desses valores, foi feita uma padroni-
zação (de 0 a 100) para se chegar ao valor de 
cada dimensão, sendo eles: dimensão 1 = 52,63 
pontos; dimensão 2 = 31,58 pontos; e dimensão 
3 = 15,79 pontos. 

A partir do somatório das notas dos muni-
cípios em cada dimensão, obteve-se o escore 
final, que indicava a capacidade de governo em 
cada SMS. Esse escore, cujo valor máximo foi 
de 100 pontos, possibilitou a aferição, melhor 
visualização e a comparabilidade entre os dis-
tintos graus da capacidade de governo das SMS. 
Os diferentes pesos e valores das dimensões 
são fundamentados nos escritos de Matus13, 
onde o autor afirma que para a construção e a 
análise da capacidade de governo, o peso das 
variáveis relevantes pode variar, conforme o 
objetivo (projeto) e as capacidades técnica 
e política do governante. Assim, a dimensão 
relacionada à trajetória profissional dos secre-
tários foi destacada com maior valor na matriz 
de pontuação, pois, além de possuir um maior 
número de questões, esse componente exerce 
forte influência, podendo impor um teto de 

qualidade a todos os demais constituintes da 
capacidade de governo em uma organização13.

Para analisar o desempenho dos municí-
pios em cada dimensão isoladamente, foram 
considerados, de forma crescente, os resulta-
dos mais próximos do valor máximo possível 
em cada uma delas. Da mesma forma, com o 
objetivo de possibilitar uma melhor visualiza-
ção da capacidade de governo de cada SMS, 
a partir dos escores finais, foi feita a seguinte 
categorização: escore final > 75 = elevada ca-
pacidade de governo; escore final > 50 e < 75 
= capacidade de governo intermediária ou 
moderada; e escore final < 50 = baixa capaci-
dade de governo. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
de Brasília (parecer 1.910.491). 

Resultados

A média populacional entre os municípios 
participantes de porte I foi de 168.432 habitan-
tes, e a média do IDHM igual a 0,665, índice 
classificado pelo PNUD como médio, sendo su-
perior à média estadual (IDHM = 0,660). Entre 
os municípios de porte II, a população média 
de cada município foi de 16.860 habitantes, e 

Quadro 2. (cont.)

25.2) O gestor do Fundo Municipal de Saúde é indicação do secretário: Sim = 0,50; Não = 0

26) O secretário possui autonomia na seleção e nomeação de técnicos para os 
cargos**:

4 e 5 = 1,00; 3 = 0,50; 1 e 2 = 0

27) O organograma atual da SMS é conhecido por todos os trabalhadores da 
gestão:

Sim, por todos = 0,50; Sim, por parte = 0,25; Não = 0

27.1) Existem conflitos/desentendimentos de função dentro da equipe gestora: Não = 0,50; Sim = 0

28) Quantos técnicos atualmente compõem a equipe de gestão da SMS: ( ) 1 - 3  
( ) 4 - 6 ( ) 7 ou mais

07 ou mais = 0,50; 04 a 06 = 0,30; 01 a 03 = 0,20

28.1) Como você avalia a qualificação desta equipe de gestão: Excelente ou Boa = 0,50; Regular = 0,30; Ruim ou péssima = 0

29) Trabalhadores sentem-se participantes e motivados com o com o projeto de 
governo da SMS**:

4 e 5 = 1,00; 3 = 0,50; 1 e 2 = 0

Fonte: Elaboração própria.

*Valores atribuídos a cada tipo de resposta possível no questionário.

**As respostas corresponderão a: 1 – discordo totalmente; 2 – discordo parcialmente; 3 – nem discordo nem concordo; 4 – concordo parcialmente; 5 – concordo totalmente.

N.A.= Não se Aplica.
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o IDHM médio, 0,595, classificado (PNUD) 
como baixo e inferior à média estadual. Entre 
os gestores participantes, 08 (municípios de 
porte I = 05; municípios de porte II = 3) foram 
do sexo masculino, e 07 (porte I = 03; porte II 
= 04) do sexo feminino. A média de idade dos 
secretários foi de 39 anos (porte I = 40; porte 
II = 37), sendo a idade máxima igual a 53, e a 
mínima igual a 31 anos de idade. A média de 
tempo à frente das SMS foi de 26 meses (porte 
I = 26; porte II = 26), o tempo máximo igual a 73 
(porte II) e o mínimo igual a 01 mês (porte I).

Quanto ao desempenho dos municípios em 
cada uma das dimensões, observou-se que, 

no que se refere à trajetória profissional dos 
gestores (dimensão 1), os municípios de porte I 
obtiveram os 03 melhores resultados, além de 
06 dos 07 melhores, enquanto que entre os 08 
piores resultados, 06 foram de municípios de 
porte II (tabela 1). Esse bom desempenho dos 
municípios de porte I também se apresentou 
ao se observarem os diferentes portes em uma 
mesma região, exceto na região Oeste. Entre 
municípios situados em regiões distintas, os do 
Extremo Sul (porte I), Leste (porte I), Norte, 
Sul (porte II) e Centro-Leste obtiveram re-
sultados mais expressivos.

Tabela 1. Desempenho por dimensão e classificação da capacidade de governo dos municípios

MUNICÍPIOS
DESEMPENHO POR DIMENSÃO

ESCORE FINAL
(Nota Máxima = 100)

CAPACIDADE DE 
GOVERNO

DIMENSÃO 1
(Nota Máxima = 52,63)

DIMENSÃO 2
(Nota Máxima = 31,58)

DIMENSÃO 3
(Nota Máxima = 15,79)

IA 37,72 21,05 10,18 68,95 Moderada

IC 25,44 26,84 11,49 63,77 Moderada

ID 31,58 14,04 15,26 60,88 Moderada

IE 11,40 25,44 12,72 49,56 Baixa

IF 28,42 28,25 15,79 72,46 Moderada

IG 18,42 25,61 15,09 59,12 Moderada

IH 24,74 24,39 14,04 63,16 Moderada

II 30,88 20,53 10,09 61,58 Moderada

IIA 23,51 30,00 13,33 66,84 Moderada

IIB 28,60 21,75 11,84 62,19 Moderada

IIB’ 19,47 24,91 14,12 58,51 Moderada

IIC 22,46 25,79 14,21 62,46 Moderada

IID 18,60 26,14 11,93 56,67 Moderada

IID’ 11,40 18,60 4,56 34,56 Baixa

IIE 15,26 11,75 7,46 34,47 Baixa

Fonte: Elaboração própria.

Na dimensão relacionada aos sistemas de 
trabalho das Secretarias (dimensão 2), per-
cebeu-se que houve certa heterogeneidade 
na classificação, com um município de porte 
II ocupando a primeira colocação, seguido de 

02 municípios de porte I e 02 municípios de 
porte II, consecutivamente. Esse resultado 
heterogêneo também se repetiu ao se compa-
rarem municípios de portes diferentes em uma 
mesma região, com destaque para o município 
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IIA, que obteve o melhor resultado entre todos 
os participantes. Entre as diferentes regiões, os 
municípios das regiões Extremo Sul (porte II), 
Centro-Leste, Centro-Norte (porte I), Leste 
(porte II) e Centro-Norte (porte II) foram os 
que obtiveram os melhores resultados.

No que diz respeito à dimensão que trata 
do desenho organizacional das Secretarias 
(dimensão 3), os municípios de porte I apre-
sentaram desempenhos mais satisfatórios, 
obtendo as 03 melhores pontuações. O mesmo 
se deu ao comparar municípios de mesma 
região, com destaque para o município ID, que 
mais se distanciou dos demais municípios de 
sua região. Entre as distintas regiões, houve 
variação entre os melhores resultados, com um 
município da região Centro-Leste ocupando 
o 1º lugar, seguido de municípios das regiões 
Leste, Sudoeste, Centro-Norte e Sul. 

Conforme os critérios de classificação, a 
partir dos escores, a capacidade de governo 
observada neste estudo foi moderada em 12 
e baixa em 03 municípios, logo, nenhum dos 
participantes apresentou elevada capacidade 
de governo (tabela 1). A ordem de classificação 
foi: 1º = IF (Centro-Leste), 2º = IA (Extremo 
Sul), 3º = IIA (Extremo Sul), 4º = IC (Centro-
Norte), 5º = IH (Nordeste), 6º = IIC (Centro-
Norte), 7º = IIB (Sul), 8º = II (Norte), 9º = ID 
(Leste), 10º = IG (Sudoeste), 11º = IIB’ (Sul), 
12º = IID (Leste), 13º = IE (Oeste), 14º = IID’ 
(Leste) e 15º = IIE (Oeste).

Discussão

Trajetória profissional e perícia dos 
dirigentes

A trajetória profissional possui relação com 
a sequência de ocupações sociais ao longo 
do tempo, envolvendo os ambientes formais 
de aprendizagem e valorizando a subjetivi-
dade individual na tomada de decisões. Ela 
é carreada por referências técnicas, políti-
cas, institucionais, sociais e pela percepção, 

potencializada pela experiência que o sujeito 
tem do tema em questão e com as intervenções 
possíveis, refletindo em suas escolhas para a 
formulação e a capacidade de implementação 
dos projetos de governo19,20. 

Tendo em vista que a garantia do direito 
à saúde dos cidadãos brasileiros passa, entre 
outros fatores, pela necessidade da atuação de 
profissionais e gestores com saberes e práticas 
que possibilitem a qualificação da sua atuação 
no SUS4,21, no presente estudo, pelos resultados 
menos expressivos entre todas as demais, essa 
dimensão se mostrou a mais desafiadora para 
o aperfeiçoamento da capacidade de gestão da 
saúde nos municípios. 

Esses resultados corroboram os achados de 
diversos estudos que apontam limitações na 
perícia dos gestores22-25. Cecílio e cols.1, inves-
tigando a trajetória profissional de gestores de 
municípios do estado de São Paulo, identifica-
ram que é grande o número desses atores sem 
formação nem experiência na gestão pública, 
sendo assim escassa a compreensão do SUS 
como política pública e do seu papel enquanto 
gestor frente a ela. 

Demonstrando a importância da variável 
qualificação/formação profissional para a ca-
pacidade de gestão local em saúde, Vilasbôas e 
Paim26 evidenciaram que a perícia do dirigente 
municipal foi uma das maiores virtudes para o 
desenvolvimento do SUS em um município do 
Nordeste do Brasil, cujo desempenho da gestão 
evidenciava grandes avanços no processo de 
descentralização. Da mesma forma, Santos e 
Giovanella15, estudando a governança em uma 
região de saúde do estado da Bahia, identifi-
caram que a formação deficiente dos gestores 
interferiu negativamente na compreensão e 
contribuição nos debates em espaços sobre 
temas relevantes para a gestão da saúde em 
seus municípios.

Um total de 07 gestores informou ter 
exercido previamente a função de secretá-
rio de saúde, e a capacidade de governo de 
seus respectivos municípios foi considera-
da intermediária/moderada. Esse exercício 
prévio não foi relatado nos municípios que 
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apresentaram resultados de mais baixa ca-
pacidade de governo, o que sugere que expe-
riência prévia em gestão pode cooperar para 
uma maior capacidade de governo.

Um inquérito nacional, realizado no ano de 
2006 por Fleury e Ouverney4, identificou que 
76,2% dos secretários não haviam ocupado esse 
cargo anteriormente. Há grande perda para a 
gestão das instituições e para a continuidade 
das políticas, que têm que suportar uma de-
saceleração ou ruptura gerencial24, além de 
comprometer o acúmulo de conhecimento e 
o aprendizado institucional15, notadamente, a 
cada pleito eleitoral municipal, dada a elevada 
rotatividade ou turnover27 nessa função.

De forma geral, a formação de gestores para 
o SUS tem sido um desafio para o aprimora-
mento do sistema. A limitação da capacidade 
gerencial dos atores envolvidos nesses pro-
cessos de gestão traz à tona o debate sobre o 
atual modelo da graduação universitária no 
País, sobre o grau de especialização e tecni-
cismo de gestores, bem como da demanda por 
efetivas políticas de educação permanente 
voltadas para esse público, que sejam capazes 
de contemplar uma integração entre educação 
e trabalho na gestão28,29.

Os sistemas de trabalho nas SMS

Essa dimensão dialoga com as macropráticas 
de trabalho, que determinam os sistemas de 
alta direção, decisivos para a capacidade ins-
titucional de governo, com forte relação com 
os modos de utilizar o tempo, analisar opções, 
calcular, decidir, avaliar, monitorar, dirigir 
e gerenciar, e que envolvem centralmente o 
planejamento estratégico situacional11, com 
diretrizes claras para o orçamento e a negocia-
ção com os trabalhadores e a equipe gestora.

O desempenho dos municípios nessa di-
mensão pode ser considerado satisfatório por 
conta do grande número de resultados próxi-
mos ao seu valor máximo. Ratificando a impor-
tância de sistemas de trabalho estruturados, 
Sampaio e cols.9 identificaram que a ausência 
desses componentes foi elemento central para 

a baixa capacidade de governo na Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) investigada. 

Ao observar essa questão central na dimen-
são, percebe-se que 14 gestores informaram 
realizar planejamento para a implementação 
dos respectivos projetos de governo. Ademais, 
segundo os mesmos, as características do plane-
jamento apontadas, sobretudo pelos municípios 
com melhores escores finais, resguardaram 
familiaridade metodológica com o planejamen-
to estratégico situacional. Esse fato fortalece 
a hipótese de que, nos municípios com maior 
capacidade de governo, os gestores não somente 
dominam, em alguma medida, técnicas de pla-
nejamento, mas também implementam, moni-
toram e avaliam o plano11. Assim, considera-se o 
planejamento uma ferramenta fundamental na 
organização de uma gestão, pois contribui para 
a capacidade de implementação de políticas de 
saúde no âmbito municipal26. 

Na contramão desse percurso, Cecílio e 
cols.1 identificaram que a maioria dos mu-
nicípios por eles estudados sequer tinha um 
plano municipal de saúde, não sabia produ-
zir um plano ou não se utilizava de um plano 
de saúde como instrumento de valor para a 
gestão no estabelecimento de prioridades, 
para avaliação e prestação de contas de suas 
atividades. Desse modo, apesar do elevado 
número de respostas positivas quanto à prática 
do planejamento no presente trabalho, a fim de 
averiguar a efetividade desse planejamento ou 
se ele tem sido feito meramente para atender 
a exigências legais, seria oportuno um estudo 
aprofundado, in loco, como fizeram Vilasbôas 
e Paim26, quando identificaram que a não ins-
titucionalização de práticas estruturadas de 
planejamento, bem como a incipiência dos 
sistemas de trabalho na SMS pesquisada con-
vergiram para a fragilização da capacidade de 
governo da equipe dirigente.

É importante salientar que nessa segunda 
dimensão também está envolvido o ‘triângulo 
de ferro’, de Matus11, que define a existência/
inexistência e a qualidade de todos os outros 
sete sistemas restantes de direção e gerência 
estratégicos (sistemas de alta direção) aqui 
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estudados. A quase totalidade dos municípios 
com a mais elevada capacidade de governo 
assinalou positivamente as questões focadas 
no triângulo de ferro, identificando que os 
secretários têm autonomia sobre a gestão da 
sua agenda, que os compromissos individuais 
e coletivos são pactuados com todos os traba-
lhadores e que os responsáveis pelas ações são 
premiados ou penalizados conforme o alcance 
dos respectivos objetivos. 

Fragilidades nas práticas de planejamento 
relacionadas a deficiências em componentes do 
triângulo de ferro, mesmo sendo esse planeja-
mento documentado no modelo do PES, foram 
identificadas por Lotufo17, analisando a capaci-
dade de governo de uma SES. A autora verificou 
que a Secretaria operava num ambiente de baixa 
responsabilidade, uma vez que o planejamento 
era muito formal, considerado dispensável e, 
portanto, supérfluo para maioria dos gestores, 
não havendo, na organização, um sistema eficaz 
de cobrança e prestação de contas.

Ainda foi possível verificar que a quase totali-
dade dos municípios cujos secretários encontra-
vam-se há mais tempo à frente das SMS obteve 
melhores resultados nessa dimensão. Novamente, 
pode-se perceber que a descontinuidade político-
-administrativa das gestões, a grande rotatividade 
e o despreparo dos gestores municipais, com 
reduzido potencial de formulação, implementa-
ção e acompanhamento dos projetos de governo 
locais, inviabilizam uma efetiva associação das 
ações de monitoramento e avaliação que são 
subsidiárias ou intrínsecas ao planejamento e à 
gestão e dão suporte à formulação de políticas, 
ao processo decisório e de formação dos sujeitos 
envolvidos30. Todo esse cenário se apresenta 
como entrave ao desenvolvimento da capacidade 
de governo e de governabilidade de uma gestão, 
comprometendo o seu desempenho1,31,32.

Autonomia e desenho organizacional

Para Matus13, a qualidade da organização do 
aparelho de governo é um aspecto da capacida-
de institucional de governo e também contri-
bui para a governabilidade. A abordagem feita 

no presente estudo sobre o desenho organi-
zacional partiu de requisitos técnicos, como 
do projeto organizacional e das micropráti-
cas de trabalho (nível do macroprojeto e do 
microprojeto, para Matus, respectivamente), 
além de elementos políticos intrínsecos da 
gestão, sobretudo relacionados à forma como 
essa organização é concebida ou busca sua 
concepção no maquinário público. 

Esses últimos elementos são baseados no 
que Vilasbôas18 chama de ‘cálculo técnico-
-político para a construção da viabilidade’, 
em estudo no qual a autora identificou que 
a capacidade de governo de uma equipe di-
rigente, no que se refere ao domínio sobre a 
realização de ações estratégicas (as diversas 
formas de negociação), parece ter contribuído 
para fortalecer a sua capacidade de implemen-
tação do projeto de governo da SMS.

Nessa dimensão 3 os resultados foram ainda 
mais expressivos que na dimensão 2, pois um 
número maior de municípios obteve nota 
próxima ao valor máximo da dimensão. Esse 
fato demonstra que as SMS têm apresentado 
um desenho organizativo favorável ao desen-
volvimento da sua capacidade de governo.

Os municípios com maior capacidade de 
governo apresentaram resultados positivos 
no que se refere à autonomia de sua gestão 
financeira, inclusive com independência na 
indicação de gestor para o fundo municipal 
de saúde, além de possuírem uma comissão de 
licitações específica para a SMS. Em outros tra-
balhos, a ausência desses atributos se colocou 
como barreira importante à capacidade de 
governo das Secretarias23,26,33,34.

A capacidade de mobilização de apoio 
também se mostrou uma iniciativa impor-
tante entre as SMS com melhor desempenho 
nessa dimensão, já que grande parte infor-
mou possuir boa adesão dos trabalhadores ao 
projeto, apoio político de outras entidades e 
instituições (prefeitura, câmara de vereado-
res, conselho municipal de saúde etc.). Esses 
componentes, somados à clara distribuição de 
funções entre a equipe gestora (coerência com 
o organograma), são elementos da capacidade 
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de governo, fundantes da governabilidade e, 
portanto, cruciais para a implementação do 
projeto de governo em uma gestão municipal26.

De modo geral, para o bom desempenho de 
uma gestão, é fundamental que haja capaci-
dade e autonomia decisória e administrativa 
por parte do gestor local. A inexistência desses 
princípios leva à necessidade de esforços por 
parte dos secretários e das equipes, comprome-
tendo suas agendas com convencimento, an-
gariação de cooperação e cooptação de outros 
atores relevantes para o projeto da saúde, caso 
esses gestores possuam legitimidade e habili-
dade técnica e política para fazê-lo18,33.

Capacidade de governo e a relação 
com o porte e a localização regional 

Neste estudo, a inclusão de municípios pos-
suindo distintos portes populacionais e situa-
dos em diferentes regiões do estado permitiu 
um olhar sobre os diferentes contextos regio-
nais em que cada um se encontra inserido, 
bem como sobre desafios e potencialidades 
relacionadas à sua demografia.

Os resultados dos escores finais demons-
tram capacidade de governo superior nos mu-
nicípios de grande porte e resultados pouco 
expressivos nos municípios de pequeno porte. 
Esse mesmo desfecho também pode ser obser-
vado ao analisar isoladamente cada dimensão 
e corrobora os achados de Fonseca e cols.35.

Os fracos desempenhos obtidos pelos mu-
nicípios de pequeno porte na dimensão 1 (tra-
jetória profissional) podem estar associados 
ao seu distanciamento dos grandes centros de 
formação universitária, que geralmente retêm 
os melhores quadros profissionais, além de 
concentrarem maior parte das ofertas educa-
cionais. Ademais, os baixos salários praticados 
nos pequenos municípios acabam tornando-os 
menos convidativos para os gestores mais bem 
qualificados, levando-os a, logo que adquirem 
certa experiência, migrar e permanecer nas 
grandes cidades4. Fleury e Ouverney4 identi-
ficaram que, nos municípios maiores (50 a 200 
mil habitantes), a frequência de secretários 

com experiência em gestão da saúde foi maior, 
resultado coerente com o identificado no pre-
sente trabalho. 

Somado ao déficit na formação de gradua-
ção, do mesmo modo que no trabalho de Castro 
e cols.36, ainda houve baixa prática de educação 
permanente nos municípios de pequeno porte, 
onde mais fortemente foram identificadas tra-
jetórias profissionais de pouco preparo para a 
gestão. Fica claro que, mesmo reconhecendo 
as lacunas de sua formação, a educação para 
o trabalho e no trabalho não tem sido uma 
constante no dia a dia desses gestores.

O fator socioeconômico também pode ser 
apontado como um dos grandes responsáveis 
pela maior capacidade de governo entre os mu-
nicípios de grande porte (possuem média de 
IDHM, Produto Interno Bruto – PIB per capita 
e arrecadação de Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS mais elevados). 
Olhando, assim, para a dimensão 3, percebe-se 
uma potência relacionada ao desenvolvimento 
de maior autonomia local e, consequentemen-
te, de capacidade de governo37, uma vez que, 
pelo volume de receitas, existem melhores 
condições de sustentação de um projeto 
próprio frente à forte indução financeira pelas 
políticas federais, enfatizando as prioridades 
e decisões técnicas locais.

Adicionalmente, a capacidade de governo e 
o consequente modelo de organização dos ser-
viços de saúde reproduzem as desigualdades 
entres as macrorregiões e entre os municípios 
do estado da Bahia, também determinadas em 
função do seu grau de desenvolvimento social 
e econômico34. Isso fica evidenciado quando, 
entre os 05 municípios com maiores escores 
finais, 04 deles ficam situados em regiões de 
alto desenvolvimento socioeconômico no 
estado. Antagonicamente, os piores resultados 
foram identificados em municípios localizados 
em regiões de médio a baixo desenvolvimento.  

Na região Leste, houve uma exceção aos 
padrões observados de bom desempenho 
entre os municípios de porte I e de regiões 
desenvolvidas, na qual os municípios apresen-
taram escores finais extremamente baixos. No 
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município de porte I, isso provavelmente está 
associado ao elevado quantitativo de questões 
não respondidas no questionário. Quanto aos 
municípios de porte II, apesar dessa região 
ser a mais desenvolvida do estado, há relação 
com as exorbitantes desigualdades socioeco-
nômicas intrarregionais. 

Apesar do elevado IDHM dos municípios da 
macrorregião Oeste, a trajetória profissional 
deficiente contribuiu grandemente para seus 
baixos escores finais. Essa região possui ofertas 
ainda muito restritas de formação, com criação 
recente de cursos universitários públicos na 
área da saúde e poucas ofertas locais de edu-
cação permanente. 

De todo modo, a formação de gestores para 
o SUS e o desenvolvimento da sua capacidade 
de gestão têm sido um desafio geral para o apri-
moramento do sistema, sobretudo nas áreas 
mais remotas, de contextos socioeconômicos 
extremos e onde o acesso à informação e à 
formação é ainda mais escasso. Para Mota38, 
se a estrutura organizacional é altamente de-
pendente do ambiente e este varia no tempo 
e no espaço, a sua gestão também deveria ser 
igualmente variável e fruto de uma adaptação 
constante aos diferentes contextos. 

Ao fazer o cotejamento entre os municípios 
de mesma macrorregião, as classificações pelos 
escores finais foram predominantemente pró-
ximas, o que indica características semelhan-
tes entre si quanto à capacidade de governo. 
Contudo, os municípios de porte I também 
apresentaram um discreto destaque, ratifi-
cando a tendência observada na classificação 
geral. Desse modo, pode-se considerar que o 
porte populacional do município, altamente 
relacionado com sua capacidade econômica, 
pode estar também associado à sua maior ca-
pacidade de governo34,37.

Considerações finais

O presente trabalho evidenciou capacidade de 
gestão da saúde de intermediária a baixa nos 
municípios baianos estudados. Na dimensão 1 

(trajetória profissional dos gestores) foi onde 
foram encontradas as maiores dificuldades em 
se alcançarem resultados que contribuíssem 
para a elevação da capacidade de governo, 
seguida das dimensões 2 (sistemas de trabalho 
das Secretarias) e 3 (desenho organizacional 
das instituições).

 A variação nos resultados mostrou, também, 
maior acúmulo de capacidade de governo entre 
os municípios com maior porte populacional e 
situados nas macrorregiões mais desenvolvi-
das do estado. Esse comportamento pode ser 
generalizado ao analisar isoladamente cada 
uma das dimensões.

Pode-se dizer que a opção pelo referencial 
teórico de Carlos Matus7,10-13 para embasar o 
presente trabalho foi apropriada, pois possibi-
litou um direcionamento metodológico, além 
do aprofundamento das reflexões acerca de um 
modelo teórico-prático de gestão pública e suas 
implicações. Entretanto, é mister que sejam 
empregados novos referenciais e metodologias, 
sobretudo que se utilizem de ferramentas que 
extrapolem a experiência dos secretários, com 
o objetivo de melhor descrever e analisar a 
capacidade de governo nas SMS, agregando 
novos elementos a esse debate.

As fragilidades identificadas na perícia 
dos dirigentes sugerem que a escolha dos se-
cretários de saúde pelos chefes do Executivo 
provavelmente tem se dado considerando, 
sobremaneira, a relação pessoal ou do campo 
político, em detrimento do perfil técnico ne-
cessário. Isso tende a se repetir na composição 
da assessoria das SMS e, além de comprome-
ter a implantação dos projetos de governo, 
ainda promove grande rotatividade da gestão, 
aqui apresentada como potencializadora de 
baixa capacidade de governo. Não é possí-
vel nem devido, em democracias, que sejam 
feitas exigências quanto à formação dos atores 
escolhidos pelo voto popular para o exercí-
cio de funções políticas12, porém, no caso de 
cargos não eletivos, é imprescindível que sejam 
priorizados critérios técnicos de capacidade 
individual para a sua ocupação.

Matus propõe11, e aqui se ratifica, a 
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necessidade da criação de Escolas de Governo, 
que promovam efetivamente a formação de 
gestores de uma forma diferente do atual 
modelo de formação universitária, departa-
mentalizada, superespecializada e centrada 
no procedimentalismo. Essa formação tem 
distanciado os atores da lógica da gestão da 
saúde nos municípios, que envolve uma série 
de determinantes sociais, hoje muitas vezes 
equivocadamente deixados à margem das 
análises situacionais, o que inviabiliza a in-
tervenção do Estado na base dos problemas 
de saúde da população. 

Ademais, é fundamental que os estados, 
Governo Federal e outras instituições envol-
vidas no desenvolvimento e na representação 
das SMS, como os Conselhos de Secretarias 
Municipais de Saúde (Cosems), comprome-
tam-se com a garantia da qualificação das 
gestões e com o apoio institucional, aproxi-
mando-se dos secretários e demais gestores 
nos municípios. Essas ações devem priorizar 
os municípios de pequeno porte e situados 
em regiões desprivilegiadas do ponto de vista 
socioeconômico, contribuindo para a minimi-
zação das barreiras comunicacionais e orga-
nizacionais entre formuladores e executores 
de políticas públicas de saúde. 

É essencial destacar que, uma vez que ocorra 
falência na esfera de gestão municipal, respon-
sável direta pela execução de grande parte dos 

serviços, sobretudo da Atenção Básica, que tem 
a atribuição de ordenar toda a rede de servi-
ços de saúde, pode haver comprometimento 
de toda uma cadeia de produção e gestão do 
cuidado à saúde dos cidadãos, atividade fim 
do sistema. Enquanto a capacidade de governo 
dos municípios não acompanhar a complexa 
dinâmica de gestão do SUS, levando-se em 
consideração seus componentes técnicos e 
políticos, poderão estar sendo colocados em 
risco os esforços empreendidos ao longo dos 
30 anos de existência dessa política.

Pode-se afirmar, ainda, que o aprimoramen-
to da capacidade de gestão mostra-se vital para 
o fortalecimento da correlação de forças em 
favor de um sistema universal, integral, total-
mente público e de qualidade, que impacte de 
forma positiva a vida dos cidadãos brasileiros 
ante a agenda neoliberal que tem ganhado 
espaço dentro do SUS nos últimos anos. 
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RESUMO O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado com a finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à saúde da população. O hospital, sendo uma instituição de elevada 
complexidade, surge como um dos mais importantes componentes desse sistema, principalmente 
por nele estar empregado grande investimento, assim, o SUS precisa enfatizar o seu controle de 
custos. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência de hospitais regionais das principais regiões do 
estado do Rio Grande do Norte, à luz de indicadores hospitalares. Trata-se de um estudo avaliativo 
de metodologia quantitativa, no qual foram selecionadas seis unidades hospitalares integrantes da 
rede estadual do estado brasileiro, sendo duas de cada porte, no ano de 2014. Todos os dados são 
secundários provenientes dos sistemas oficiais de informação e das secretarias de saúde. Os melhores 
desempenhos, diagnosticados a partir dos indicadores, foram encontrados nas unidades de grande 
porte, enquanto os de pequeno apresentaram baixa resolubilidade e eficiência. Considerando-se o 
papel das unidades de referência regionais, o qual é ofertar assistência médica de maior complexidade 
à população, observa-se que o excesso de hospitais regionais de pequeno porte, com baixa resolubi-
lidade e eficiência, mais onera o estado do que propicia melhoria da qualidade de vida da população.

PALAVRAS-CHAVE Hospitais gerais. Indicadores de serviços. Eficiência. Custos hospitalares. 
Avaliação em saúde.

ABSTRACT The Unified Health System (SUS) was created with the purpose of changing the situation of 
inequality in the health care of the population. The hospital, being a highly complex institution, emerges 
as one of the most important components of such system, mainly because there is a large investment 
employed in it, thus, it needs to emphasize its control of costs. The objective of this study is to evaluate 
the efficiency of regional hospitals in the main regions of the state of Rio Grande do Norte, in the light of 
hospital indicators. This is an evaluative study of quantitative methodology, in which six hospital units 
were selected from the state network of the referred Brazilian state, two of each in the year 2014. All data 
are secondary from the official information systems and the health secretariats. The best performances, 
diagnosed from the indicators, were found in the large units, while the small ones presented low solubility 
and efficiency. Considering the role of regional reference units, which is to offer more complex medical 
care to the population, it is observed that the excess of small regional hospitals, with low resoluteness and 
efficiency, generate more expenses to the state than improvement on the quality of life of the population.

KEYWORDS Hospitals, general. Indicators of health services. Efficiency. Hospital costs. Health 
evaluation.
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Introdução

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela 
Constituição Federal (CF) de 1988 e regula-
mentado pelas Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica 
da Saúde) e nº 8.142/90, com a finalidade de 
alterar a situação de desigualdade na assistência 
à saúde da população. Baseado nos princípios 
de universalidade de atendimento, integrali-
dade de ações e equidade, o SUS disponibiliza 
acesso a todos independentemente da cor, raça, 
religião, local de moradia, situação de emprego 
ou poder aquisitivo; compreendendo as pecu-
liaridades e a subjetividade de cada indivíduo, 
possibilitando um tratamento conforme as reais 
necessidades de cada sujeito1-3.

Desde a criação do SUS, muito se avançou 
em termos de descentralização, de pactuações 
de objetivos entre os representantes das três 
esferas de governo e da adoção de componen-
tes de planejamento, entre outros aspectos. 
Nesse sentido, a regionalização surge como 
estratégia de descentralização da oferta de 
assistência à população e possibilidade de re-
solução de grande parte dos agravos e doenças, 
o mais próximo possível da residência das 
pessoas, conferindo comodidade e facilitando 
o acesso à população. Ela se mostra, ainda, 
como uma diretriz organizativa capaz de 
melhorar a qualidade e a racionalidade da 
assistência de uma determinada região, unindo 
recursos econômicos, humanos, tecnológicos 
em um serviço regional a fim de que uma po-
pulação de determinado território tenha suas 
necessidades de saúde supridas4,5.

Nas regiões de saúde, as ações e serviços 
devem ser organizados com o objetivo de 
atender às demandas dos municípios a elas 
vinculados, garantindo o acesso, a equida-
de e a integralidade do cuidado com a saúde 
local. Para tanto, deve ser garantido o desen-
volvimento da atenção básica na assistência 
e parte da média complexidade, do mesmo 
modo com as ações de vigilância em saúde6. 
Além disso, deve-se ressaltar o papel funda-
mental do hospital, uma vez que, por mais 
que se construa um sistema forte de atenção 

domiciliar e ambulatorial, sempre existirão as 
condições que exigem atenção hospitalar, aqui 
destacando a realidade dos estados brasileiros, 
sobretudo da região Nordeste.

De acordo com Almeida7 e Abbas8, o hospi-
tal, no contexto assistencial, é uma instituição 
voltada ao diagnóstico e tratamento de pessoas, 
clientela com perfil interno e externo ao esta-
belecimento, que serve, ao mesmo tempo, para 
promover a saúde, assim como a manutenção 
e/ou restabelecimento da saúde do paciente. 
Evidencia-se sua caracterização como uma 
organização extremamente complexa, e com 
características técnico-assistenciais e admi-
nistrativas próprias. 

Antonio Nardi, presidente do Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 
em entrevista à revista Consensus, afirmou que o 
hospital precisa ter papel capilarizado nas Redes 
de Atenção à Saúde (RAS), com inserção matricial 
nos diferentes componentes do sistema.

 O hospital, além de referência para os casos 
de maior complexidade e consequente garan-
tia da continuidade do cuidado, precisa desen-
volver o papel de indução de mecanismos de 
capacitação e o aumento da resolubilidade da 
atenção básica e especializada ambulatorial9.

Muito embora os hospitais sejam preferên-
cia da população e dos trabalhadores, por sua 
robusta estrutura e pela cultura ‘hospitalocên-
trica’, na qual tudo pode ser resolvido nesse 
ambiente, a estrutura hospitalar representa 
custos elevados. Desse modo, enfatizar o con-
trole de custos nas organizações públicas cor-
robora a necessidade de imprimir resultados no 
processo de atenção e assistência, bem como 
confere status de qualificação para o exercício 
das funções de gerência e/ou de gestão8.

Os resultados desse processo são uma maior 
produtividade, uma maior qualidade na assis-
tência e um aumento na racionalização do uso 
de recursos. Destaque-se que, no Brasil, me-
diante busca em registros técnico-científicos, 
o achado mais significativo é que os hospitais 
não fazem uso de nenhum sistema de custos 
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que oriente e ofereça parâmetros para suas 
decisões administrativas, controle de ativi-
dades e investimentos10.

Assim, ainda segundo Oliveira10, a análise 
dos custos pode ser considerada o aspecto 
mais importante para a tomada de decisão, 
sendo de grande necessidade a sua implanta-
ção nos serviços de saúde, uma vez que, para 
promover a subsistência da organização, 
seus gerentes necessitam de informações 

precisas e adequadas sobre custos para 
tomar decisões estratégicas e para obter o 
aprimoramento operacional. Ademais, de 
acordo com Abbas8, ao conhecer os ver-
dadeiros custos dos serviços prestados, as 
instituições tornam-se capazes de cortar 
desperdícios, melhorar seus serviços, avaliar 
incentivos de qualidade e impulsionar para 
o melhoramento continuo por meio do ge-
renciamento baseado em atividade.

Quadro 1. Elementos de cálculo dos indicadores empregados no estudo da área hospitalar

Elemento de cálculo Definição

Número de pacientes-
-dia

É o número de medida que representa a assistência prestada a um paciente internado du-
rante um dia hospitalar. Será computado a partir da data de admissão do paciente, indepen-
dentemente do horário da admissão, desconsiderando o dia da saída.

Número de leitos-dia É o número que representa a quantidade de leitos disponíveis para internação em um dia 
hospitalar. Os leitos-dia correspondem a leitos operacionais ou disponíveis, aí incluídos os 
leitos extras com pacientes internados acima de 24 horas, o que significa que o número 
de leitos-dia pode variar de um dia para outro de acordo com o bloqueio e desbloqueio de 
leitos e com a utilização de leitos extras.

Total de saídas É número total de saídas dos pacientes da unidade de internação por alta (curado, melho-
rado ou inalterado), evasão, desistência do tratamento, transferência externa, interna (entre 
clínicas) ou óbito.

Número de internações/
ano

É o número de medida que representa a assistência prestada a um paciente internado. Será 
calculado levando em consideração a quantidade de internações registradas durante um 
ano.

Média de permanência Representa o tempo médio de permanência (dias) que os pacientes ficaram internados em 
cada clínica.

Número de leitos exis-
tente/ano

É o número que representa a quantidade de leitos disponíveis para internação em um ano.

Fonte: Anvisa11, ANS12 e Programa CQH13.

A utilização de indicadores (quadro 1) que 
permitam aferição de produção e qualidade, 
como a Taxa de Ocupação Hospitalar (TxOH) 
e a Média de Permanência (MP), entre outros, 
associados às informações de orçamento e 
custos, como o Valor Médio da Internação 
(VMI), são ferramentas importantes no plane-
jamento e na tomada de decisão dos gestores. 

Esses indicadores descrevem a realidade, 
ajudando a identificar problemas, mudanças e 
tendências, além de possibilitar comparar re-
alidades, do passado ou de outras instituições, 
avaliar a execução do planejamento e verificar 
o alcance das metas parametrizadas14,15. Pelo 

olhar de Bonacim16, esses instrumentos de 
gestão são notoriamente valiosos para a supe-
ração dos desafios impostos pela atualidade e 
para a busca da eficiência gerencial.

Nessa perspectiva, a utilização dos indica-
dores de saúde permite conhecer o status quo 
baseando-se em parâmetros de instituições re-
guladoras, além de identificar fatores de risco, 
evidenciar tendências, de modo a permitir 
mudanças nos processos e resultados. Assim 
sendo, são ferramentas que permitem iden-
tificar a eficiência, que, à óptica de Minayo17, 
consiste em obter o máximo benefício pos-
sível ao menor custo. Já para os Descritores 
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em Ciências da Saúde (DeCS), a eficiência 
pode ser definida como uma relação favorá-
vel entre os resultados obtidos e o custo dos 
recursos empregados, ou seja, é conseguir um 
resultado desejado a um custo mínimo18. Para 
Donabedian19, eficiência é a capacidade de 
obter a maior melhoria possível nas condições 
de saúde ao menor custo.

Nessa perspectiva, tem-se um questiona-
mento primordial que norteia este estudo, 
estando assentado na indagação: à luz dos 
principais indicadores, como TxOH, MP e 
VMI, é possível avaliar a eficiência dos hos-
pitais regionais presentes no estado do Rio 
Grande do Norte, a partir de um grupo de 
estabelecimentos selecionados de acordo 
com o seu porte assistencial? Essa questão 
tem por base verificar, por meio da avaliação 
normativa, o grau e/ou impacto dos objetivos 
e do custo-eficiência da unidade, comparando 
o perfil e o custo assistencial com fundamen-
to na potencialidade de informações que os 
indicadores oferecerem, além de atrelar essa 
gama de elementos, permitindo analisar a sua 
eficiência relativa.

Metodologia

Trata-se de um estudo avaliativo de metodologia 
quantitativa, que incorpora uma análise esta-
tística descritiva, e que promove uma pesquisa 
avaliativa, buscando estudar os componentes 
do objeto em relação às normas e critérios, bem 
como examinar as relações que existem entre os 
diferentes objetos da pesquisa. 

O período em análise foi o ano de 2016, os 
dados sobre produção hospitalar e ambulato-
rial foram coletados nas bases de dados oficiais 
do Ministério da Saúde (MS)20, como o Sistema 
de Informações Hospitalares (SIH) e o Sistema 
de Informações Ambulatoriais (SIA), além do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), nos quais constam os dados 
sobre leitos operantes de cada unidade; com 
base no documento ‘Conceitos e definições 
em saúde’21, o qual define que um hospital de 

pequeno porte possui capacidade normal ou 
de operação de até 50 leitos. 

Em um hospital de médio porte, a sua capa-
cidade é de 50 a 150 leitos, já em uma unidade 
hospitalar de grande porte, a capacidade deve 
ser superior a 150 leitos.

Para este estudo avaliativo, foram seleciona-
das seis unidades hospitalares integrantes da 
rede estadual do Rio Grande do Norte, Brasil, 
sendo duas de cada porte (pequeno, médio 
e grande). A escolha de duas unidades para 
cada classificação de porte é justificada pela 
possibilidade de comparação de desempenho 
entre unidades de mesma classificação, aferin-
do os indicadores e buscando possibilidades 
de nexos explicativos.

Os critérios de inclusão foram: ser um hos-
pital geral, ser de gerência estadual, número de 
leitos operantes de acordo com as categorias 
e ter expressividade dentro da região na qual 
está instalado. Os critérios de exclusão foram: 
existência de outra unidade sob gerência esta-
dual mais expressiva dentro da região e estar 
instalada em uma região que não esteja entre 
as seis mais populosas do estado.

A coleta dos dados ocorreu no dia primeiro 
de agosto de 2017, em que os arquivos ambula-
toriais e hospitalares em formato compactado 
(.dbc) foram baixados do Departamento de 
Informática do SUS (Datasus) na plataforma 
virtual do MS. A tabulação dos dados foi rea-
lizada no software Tabwin 3.6, também do MS.

Para os hospitais avaliados, na base de dados 
de informações hospitalares, relativas às in-
ternações, foram realizadas análises gerais e 
específicas por especialidade: (1) a quantidade 
de internações; (2) o seu respectivo valor total; 
(3) os valores dos serviços hospitalares; (4) os 
valores dos serviços profissionais; (5) os óbitos; 
(6) o tempo de permanência; (7) as diárias hos-
pitalares; (8) as diárias de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI); (9) as diárias de Unidades de 
Cuidados Intermediários (UCI); (10) o caráter 
de atendimento e (11) o motivo de saída.

Enquanto na base de dados de informa-
ções ambulatoriais, referente aos procedi-
mentos ambulatoriais, foram analisadas: (1) 
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a quantidade de atendimentos aprovados e (2) o 
seu respectivo valor. Na base de dados do CNES, 
cada hospital foi analisado de acordo com a 
quantidade de leitos operantes e disponíveis 
ao SUS em cada especialidade de atendimento. 
São as especialidades encontradas: (1) clínica 
cirúrgica; (2) clínica médica; (3) leitos com-
plementares (UTI, UCI); (4) clínica obstétrica; 
(5) clínica pediátrica e (6) clínica psiquiátrica.

A análise e tratamento dos dados já ta-
bulados se deu no Microsoft Office Excel® 
2010 por meio de uma leitura exploratória, 

que consiste na leitura do material visando 
destacar os pontos mais importantes com a 
finalidade de explorá-los. Nesse software, 
foram calculados os indicadores (quadro 2), 
considerando os parâmetros e as fórmulas das 
agências reguladoras e do MS.

Com relação aos aspectos éticos pertinen-
tes, a obtenção dos dados se deu mediante a 
consulta em caráter secundário, com omissão 
do nome dos referidos hospitais, de acordo 
com a Resolução nº 46622, de 12 de dezembro 
de 2012, do Conselho Nacional de Saúde.

Resultados e discussão

Entre os indicadores utilizados na análise, a 
TxOH busca avaliar a utilização dos leitos na 
unidade por meio de uma relação percentual 
entre o número de pacientes-dia e o número 
de leitos-dia em determinado período. A MP 
é usada como critério para aferir a quantida-
de de dias que um leito é ocupado. Já o VMI 
consiste no valor monetário médio para uma 
determinada internação. 

Taxa de Ocupação Hospitalar

A tabela 1 mostra que os indicadores de VMI, 
MP e TxOH tiveram seus maiores índices nos 

hospitais de grande porte, cujas médias foram, 
respectivamente, R$ 1.453,94, 7,5 e 71%; en-
quanto os de médio porte obtiveram R$ 409,10, 
4,0 e 41,4%. De acordo com o indicador da 
TxOH, os hospitais que apresentaram maior 
ocupação foram os de grande porte, sendo a 
sua média superior a 70%; seguidos das uni-
dades de médio porte, com média próxima a 
40% de ocupação, e dos estabelecimentos de 
pequeno porte, com média de ocupação na 
faixa de 35%. Faz-se necessário destacar que o 
maior valor do indicador foi encontrado em um 
hospital de grande porte (74,67%); e o menor, 
em um de pequeno (22,99%). Comportamento 
idêntico quando analisadas as especialidades 
separadamente.

Quadro 2. Caracterização e fórmula de cálculo dos principais indicadores da área hospitalar utilizados neste estudo

Indicador Objetivo Definição Cálculo Unidade

Taxa de Ocupação Hos-
pitalar (TxOH)

Medir o grau de ocupação do 
hospital

Relação porcentual entre o número de 
pacientes-dia e o número de leitos-dia 
em determinado período.

Número de pacientes-dia 
x 100 
Número de leitos-dia

Porcentagem

Média de Permanência 
(MP)

Acompanhar o tempo de inter-
nação de pacientes por clínica/
serviço

Relação entre o número de pacientes/dia 
por clínica e total de saídas por clínica 
em determinado período. Representa 
o tempo médio de permanência (dias) 
que os pacientes ficaram internados em 
cada clínica.

Número de pacientes/dia
Total de saídas 

Dias de Per-
manência

Valor Médio da Interna-
ção (VMI)

Acompanhar a média de valor de 
uma Autorização de Internação 
Hospitalar (AIH)

Calculado pela divisão do valor total 
pago pelas AIH consideradas, pelo nú-
mero total de internações consideradas.

Valor total pago pelas AIH 
Número total de inter-
nações

Reais

Fonte: Anvisa11, ANS12 e Programa CQH13.
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Nesse sentido, a afirmação de que quanto 
menor o porte do hospital, menores são as 
suas taxas de ocupação vem à tona, havendo 
registros que chegaram ao patamar de 22% 
em hospitais com menos de 50 leitos9. Isso 
significa baixa resolubilidade e má relação 
baixo custo-efetividade; e, via de regra, 
essas unidades não se caracterizam como 
um ponto de atenção em rede, ou seja, não 
possuem um papel claro de sua missão na 
rede em que estão inseridas. 

Considerando a portaria nº 1.631/201523 do 
MS, a TxOH média ideal para uma unidade 
hospitalar está entre 80% e 85%; e o TMI 
médio ideal é 5,5 (sendo para a clínica médica 
uma média de 8,0). Desse modo, é possível 
notar que os hospitais de grande porte são os 
que mais se aproximam dos padrões estabele-
cidos. Os hospitais de pequeno porte apresen-
tam índices bem abaixo do considerado ideal; 
e por realizarem mais procedimentos de média 
complexidade o retorno financeiro é menor, 
resultando em maior custo a sua manutenção 
pelo estado.

Média de Permanência

A média de permanência dos nosocômios 
seguiu o mesmo padrão, tendo seus maiores 
valores nas unidades maiores, com média 
de aproximadamente 9 dias, e registrando o 
menor valor nos de pequeno porte, 3,5 dias 
em média. Os estabelecimentos de médio 
porte tiveram média de internação próxima 
a 4 dias. O maior valor de permanência, 
11 dias, foi encontrado em um estabeleci-
mento de grande porte e de alta densidade 
tecnológica, o qual atende a casos de alta 
complexidade. 

Seguindo a mesma lógica, no detalha-
mento das clínicas, em razão das distintas 
complexidades de atendimento, a clínica 
cirúrgica teve média de 7,5 dias, de 3 dias e 
de quase 2 dias, respectivamente, nos hos-
pitais de grande, médio e pequeno porte. 
Já a clínica médica apresentou um resul-
tado um pouco diferente, a maior média 

de permanência continuou sendo do maior 
porte (10,5 dias), seguido dos Hospitais de 
Pequeno Porte (HPP) (7 dias) e dos de médio 
porte com média de 5 dias. Os hospitais 
de médio porte analisados não possuíam 
clínica pediátrica, entretanto a média de 
permanência foi de 6,5 dias nas unidades de 
grande porte e de 4,5 nas de pequeno porte. 
Os hospitais de grande e um de médio porte 
não possuíam leitos obstétricos, os hospi-
tais de pequeno porte analisado obtiveram 
média de 2,5 dias; e o de médio, 1,5 dia.

Com base na Portaria nº 1.631/201523, tem-se 
que a média da variação recomendada para o 
tempo médio de permanência nas internações 
em leitos gerais é de: 4,5 dias para a clínica 
cirúrgica, considerando 4 dias (variando de 3,6 
a 4,4) de 15 a 59 anos e 5,5 dias (de 4,6 a 6,5) nas 
internações de pacientes a partir de 60 anos. 
Para a clínica médica, 7,9 dias, considerando 7,5 
(6,5 – 8,5) de 15 a 59 anos e 8,5 dias (7,4 – 9,7) 
para os pacientes a partir de 60 anos. O valor 
médio na variação para a clínica obstétrica é 
de 2,7 dias, considerando a variação de 2,4 a 3,1 
dias. Já na clínica pediátrica, o valor médio é 
de 4,1 dias, considerando 5,15 (4,6 – 5,7) para os 
casos clínicos e 3,15 (2,4 – 3,9) nas internações 
em leitos cirúrgicos.

Desse modo, na clínica cirúrgica, cujo 
valor médio é 4,5, os hospitais de grande 
porte ficaram acima dos parâmetros com 
índices de 10,3 e 5,1 dias. Os de médio 
porte ficaram abaixo dos valores tidos 
como ideais, com índices de 2,7 e 3,6 dias. 
Já os de pequeno porte apresentaram os 
menores índices de tempo de permanência 
com médias de 1,2 e 2,3 dias. 

Na clínica médica, cujo índice médio é de 7,9 
dias, a mesma lógica foi seguida; os hospitais de 
maior porte também obtiveram valores acima 
dos parâmetros, sendo a média permanência 
de um 11,8 e do outro 9,1 dias. Os de porte in-
termediário e pequeno apresentaram valores 
abaixo dos considerados ideais, entretanto, 
os de médio obtiveram os índices 4,0 e 6,3 
dias, enquanto os menores apresentaram 7,7 
e 6,6 dias. 
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Tabela 1. Indicadores hospitalares por clínicas em porcentagem, considerando seus portes, no ano de 2014

Indicadores Grande porte Médio porte Pequeno porte

A B Média C D Média E F Média

Taxa de Ocupação Hospitalar (%)

Clínica Cirúrgica 75,33 64,18 69,75 16,81 34,24 25,52 32,06 16,94 24,50

Clínica Obstétrica - - - - 26,85 - 42,42 15,21 28,82

Clínica Médica 94,46 123,5 108,98 65,38 63,47 64,43 78,13 36,00 57,06

Clínica Pediátrica 25,05 38,32 31,68 - - - 41,81 6,83 24,32

Média Hospitalar 67,50 74,67 71,09 37,94 42,91 40,42 48,51 22,99 35,75

Média de Permanência

Clínica Cirúrgica 10,3 5,1 7,7 2,7 3,6 3,1 1,2 2,3 1,7

Clínica Obstétrica - - - - 1,6 - 1,9 2,2 2,0

Clínica Médica 11,8 9,1 10,5 4,0 6,3 5,1 7,7 6,6 7,1

Clínica Pediátrica 7,2 5,9 6,6 - - - 5,2 3,9 4,5

Média Hospitalar 11,1 6,8 8,9 3,6 4,1 3,9 2,7 4,2 3,5

Valor Médio de Internação (R$)

Clínica Cirúrgica 15.883,70 10.254,07 13.068,88 3.841,17 7.459,26 5.650,21 3.942,70 6.499,46 5.221,08

Clínica Obstétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 11.893,23 5.946,61 5.923,57 6.189,35 6.056,46

Clínica Médica 10.723,87 7.387,89 9.055,88 3.758,62 8.927,45 6.343,04 3.670,90 5.681,72 4.676,31

Clínica Pediátrica 17.314,13 3.738,97 10.526,55 0,00 0,00 0,00 3.873,99 5.133,56 4.503,77

Média Hospitalar 12.805,20 8.589,61 10.697,41 3.780,99 9.526,85 6.653,92 4.689,11 5.993,77 5.341,44

Fonte: Ministério da Saúde20 – SIA, SIH e CNES.

Valor Médio dos Procedimentos Hos-
pitalares e Ambulatoriais

O VMI, levando em consideração as despesas 
para execução e manutenção da unidade, de-
monstrou seguir a mesma lógica que a TxOH, 
tendo seus maiores valores nas unidades de 
maior porte, cuja média foi de R$ 10.697,41, 
seguidos pelos de porte intermediário, com 
média de R$ 6.653,92, e pelos de menor porte, 
com média de R$ 5.341,44. O hospital que re-
gistrou o maior valor médio foi um de grande 
porte, com valor de R$ 12.805,20, enquanto o 
que apresentou o menor valor médio foi um de 
médio porte, com valor de R$ 3.780,99, quase 
quatro vezes menos que o maior.

É de esperar que as unidades de maior com-
plexidade tenham valores médios mais altos, 
uma vez que internações de alta complexida-
de exigem insumos e equipamentos caros, a 
exemplo da nutrição enteral, órteses e material 
cirúrgico de alto custo. Da mesma forma que 
se espera que internações simples tenham 
valores médios mais baixos. Entretanto, os 
resultados demonstram que esses valores não 
seguem essa lógica, sendo o valor médio dos 
HPP apenas metade da média dos grandes 
hospitais. É importante evidenciar que os HPP 
atendem a casos de complexidade inferior.

Isso só reafirma o que Solla e Chioro24 de-
fendem, que o custo médio de cada serviço/
produto tende a ser menor com o aumento da 
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produção dos serviços. Bittar25 também acre-
dita que, por serem os custos do trabalho na 
maioria das instituições hospitalares o maior 
componente dos custos operacionais, uma 
alternativa para reduzi-los é investindo na 
elevação da produtividade. 

Ao detalharem-se as quatro especialidades 
atendidas pelos hospitais, nota-se que a clínica 
cirúrgica apresenta os maiores valores médio, 
sendo nas unidades de grande porte a média 
de R$ 13.068,88, nas de médio porte, de R$ 
5.650,21 e nas de pequeno, de R$ 5.221,08. 
Comportamento semelhante encontrado na 
clínica médica, cujas médias foram, respectiva-
mente, R$ 9.055,88, R$ 6.343,04 e R$ 4.676,31. 
A clínica obstétrica, por só ter leitos nos HPP 
e em um de médio porte analisado, teve valor 
médio de R$ 11.893,23 na unidade de médio 
porte e média de R$ 6.056,46 nas de pequeno. 
Já a clínica pediátrica teve valor médio de R$ 
10.697,41 nos estabelecimentos de grande porte 
e de R$ 5.341,44 nos de pequeno.

Solla e Chioro24 citam como um dos princi-
pais fatores para o crescimento de custos em 
saúde a constante atualização e incorporação 
tecnológica e o lançamento de drogas cada 
vez mais avançadas e caras. Trata-se do re-
sultado dos inúmeros estudos que objetivam 
a melhoria da qualidade na assistência e a 
efetividade no diagnóstico, entretanto, dife-
rentemente de outros setores nos quais novas 
tecnologias substituem as já existentes e geram 
redução do número de postos de trabalho, na 
área da saúde, essas tecnologias passam a ser 
agregadas ao sistema, tornando-se mais uma 
alternativa entre as existentes.

Os valores médios das internações realizadas 
pelos hospitais tiveram mais coerência com a 

complexidade dos atendimentos das unidades. 
As unidades de grande porte apresentaram 
valores médios de R$ 10.697,41, enquanto as 
de médio obtiveram média de R$ 6.653,92 e 
as de pequeno porte, de R$ 5.341,44. O maior 
valor médio de internação foi da maior unidade 
hospitalar, a qual atende aos casos de maior 
complexidade do estado, enquanto o menor 
valor médio foi de uma unidade de médio porte. 

Ao analisar o valor médio dos procedimen-
tos ambulatoriais, realizados de acordo com o 
porte das unidades objeto do estudo, é possível 
observar que os valores médios mais baixos são 
das unidades de grande porte (com média de 
R$ 56,88), seguidos das unidades de pequeno 
porte (com média de R$ 92,63). Já os esta-
belecimentos de médio porte apresentaram 
o maior valor, R$ 169,80, correspondente ao 
triplo do valor médio das unidades de maior 
porte. O menor valor médio de procedimento 
ambulatorial foi registrado em uma unidade de 
grande porte, enquanto o seu maior valor foi 
encontrado em uma unidade de médio porte.

Relação da produção ambulatorial 
versus a produção hospitalar

Nas análises das tabelas 2 e 3, foram consi-
derados o valor total da despesa hospitalar 
no ano de 2016, isto é, o levantamento dos 
gastos da unidade durante o ano feito pela 
Coordenadoria Hospitalar da Secretaria 
Estadual de Saúde, bem como as produções 
ambulatorial e hospitalar, do mesmo ano, apre-
ciando a quantidade e o valor dos procedimen-
tos realizados. Em cima disso, foram traçados o 
perfil da produção das unidades e o respectivo 
custo de cada categoria e procedimento.
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É imprescindível ressaltar que os atendi-
mentos ambulatoriais não devem ser o foco 
das unidades hospitalares, principalmente 
das sob gerência estadual. Nessas unidades, o 
atendimento ambulatorial deve, sim, existir, 
para os casos de urgência e emergência, en-
tretanto, a principal responsabilidade sobre a 
porta aberta do hospital é do município. Este, 
por sua vez, deve atender a casos ambulato-
riais em unidades básicas, mistas e de pronto 
atendimento, referenciando para as unidades 
de complexidade mais elevada apenas os casos 
com perfil para tais estabelecimentos. 

Ao analisar a participação dos setores 
ambulatorial e hospitalar nas seis unidades 
e identificar os seus portes, observa-se que, 
nos hospitais de grande porte, a média de par-
ticipação ambulatorial é de 25%, enquanto 

os procedimentos que geram internação têm 
75% de participação. As unidades de médio 
porte apresentam uma realidade diferente, 
onde 40% da produção da unidade diz res-
peito ao ambulatório; e 60%, às internações. 
Já os estabelecimentos de pequeno porte têm 
como característica o predomínio da produção 
ambulatorial, 53%, sobre a produção de pro-
cedimentos hospitalares como internações, 
que representam 47%. Quanto à participação 
do ambulatório na produção geral do hospi-
tal, observa-se que uma unidade de grande 
porte teve uma participação menor que 20%, 
enquanto em uma unidade de pequeno porte, 
ela foi de quase 65%. 

Como mostra a tabela 3, entretanto, alguns 
hospitais regionais possuem expressiva par-
ticipação nos atendimentos ambulatoriais, o 

Tabela 2. Valores médios de procedimentos por unidade hospitalar no ano de 2014

Porte Estabelecimento Valor médio ambulatorial Valor médio internação

Grande Hospital a  R$ 52,89  R$ 12.805,20 

Hospital b  R$ 60,88  R$ 8.589,61 

Médio Hospital c  R$ 117,28  R$ 3.780,99 

Hospital d  R$ 222,32  R$ 9.526,85 

Pequeno Hospital e  R$ 73,48  R$ 4.689,11 

Hospital f  R$ 111,78  R$ 5.993,77 

Fonte: Ministério da Saúde20 (Datasus – SIH e SIA).

Tabela 3. Participação da estrutura ambulatorial e hospitalar na produção das unidades hospitalares no ano de 2014.

Porte Estabelecimento Participação Ambulatorial Participação Hospitalar

Grande Hospital a 18,23% 81,77%

Hospital b 32,16% 67,84%

Médio Hospital c 43,25% 56,75%

Hospital d 37,49% 62,51%

Pequeno Hospital e 41,86% 58,14%

Hospital f 64,12% 35,88%

Fonte: Ministério da Saúde20 (Datasus – SIH e SIA) e Secretaria de Saúde.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 120, P. 84-97, JAN-MAR 2019

Análise da eficiência de hospitais regionais em um estado do Nordeste 93

que remete ao mau funcionamento da rede 
e à falta de compromisso dos municípios em 
solucionarem grande parte desses casos em 
suas unidades da rede própria.

Entraves na rede assistencial

De acordo com Solla e Chioro24, para que a 
atenção especializada seja, de fato, um território 
estratégico de intervenção, deve-se ter uma rede 
básica em pleno funcionamento e extremamente 
capilarizada, com unidades de pequeno porte 
distribuídas o mais próximo possível de onde os 
usuários vivem e trabalham; visto que a atenção 
especializada deve ser preferencialmente ofer-
tada de forma hierarquizada e regionalizada, de 
modo a permitir a escala adequada (economia 
de escala) para assegurar tanto uma boa relação 
custo/benefício quanto a qualidade da atenção 
a ser prestada. No entanto, o grande número de 
procedimentos ambulatoriais em estabelecimen-
tos hospitalares aponta para uma falha nessa rede.

Para Mendes4, a busca de escala é uma 
condição imprescindível para um sistema de 
atenção à saúde eficiente. Um exame da litera-
tura universal identificou, aproximadamente, 
cem estudos que mostraram evidências de 
economias de escala em hospitais. Além disso, 
eles revelaram que as economias de escala são 
encontradas em hospitais de mais de 100 leitos, 
ou seja, que o tamanho ótimo dos hospitais 
pode estar entre 100 e 450 leitos e que as ‘de-
seconomias’ de escala se tornarão importantes 
em hospitais de mais de 650 leitos. 

De acordo com estudos de Mendes26, o 
parque hospitalar público do SUS mostra 
uma situação de ineficiência sistêmica 
devido ao fato de que 79,9% das unidades 
em funcionamento têm menos de 100 leitos, 
o que significa que operam com significa-
tivas ‘deseconomias’ de escala. O mesmo 
fato é observado no cenário estudado, com 
grande número de unidades hospitalares de 
pequeno porte, muitas com caráter regional, 
em detrimento de uma rede de atenção pri-
mária frágil e ineficiente – sobrecarregando 
os grandes hospitais.

O planejamento como ferramenta 
para suprir as necessidades da rede 
regional

Em geral, de acordo com a World Health 
Organization (WHO)27, os serviços de menor 
densidade tecnológica como os da atenção 
primária devem ser dispersos; ao contrário, 
os serviços de maior densidade tecnológica, 
como hospitais, unidades de processamento 
de exames de patologia clínica, equipamen-
tos de imagem, entre outros, tendem a ser 
concentrados. 

A (re)organização das RAS, para ser feita de 
forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem 
de estruturar-se com base nos seguintes fun-
damentos: economia de escala, disponibilidade 
de recursos, qualidade e acesso; integração 
horizontal e vertical; processos de substitui-
ção; territórios sanitários; e níveis de atenção.

O padrão focado no grande número de uni-
dades de médio e pequeno porte espalhadas 
por diversas localidades tem sido trocado pelo 
novo modelo em que uma unidade de alta re-
solutividade, extremamente qualificada, é co-
locada como um nó na rede de atenção. Faz-se 
necessária, assim, uma melhor distribuição da 
oferta de hospitais no País. No entanto, impor-
tante se faz um desenho de necessidade de 
leitos, fundamentado no perfil epidemiológico 
regional, definindo com clareza a missão de 
todos os estabelecimentos hospitalares na rede 
em que está inserido. Esse foco deve preceder 
as decisões de construção de hospitais.

Dito de outra forma, Bittar25 coloca que, 
para ser um sistema eficiente, um hospital 
tem que ser planejado para prover unidades de 
tamanho certo, em locais certos, para admitir 
somente aqueles pacientes que necessitem ser 
admitidos e dispensados, tão logo não neces-
sitem de cuidados em hospital. Desse modo, é 
possível manter as taxas de ocupação, produ-
tividade, média de permanência e rotatividade 
de leitos dentro dos parâmetros idealizados, 
permitindo a racionalização dos recursos e a 
melhora da assistência.

Para Mendes4, quando os hospitais estão 
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integrados na RAS, eles têm como papel as-
sistir, principalmente, às condições agudas ou 
aos momentos de agudização das condições 
crônicas, conforme estabelecido em diretrizes 
clínicas baseadas em evidências. Para esse fim, 
os hospitais em redes devem ter uma densidade 
tecnológica compatível com o exercício dessa 
função e devem operar com padrões ótimos 
de qualidade. Entretanto, as suas funções são 
diferenciadas quando estão em sistemas frag-
mentados de atenção à saúde, isso porque as 
RAS caracterizam-se pela poliarquia, o que é 
incompatível com ‘hospitalocentrismo’ que 
marca os sistemas fragmentados.

Para Davanzo e Fonseca28, a configuração 
de uma rede regionalizada e hierarquizada é 
essencial para a garantia da atenção especiali-
zada. Torna-se imprescindível a identificação 
de recortes espaciais definindo um conjunto 
de municípios, com hierarquia estabelecida de 
acordo com a capacidade de ofertar determinadas 
ações e serviços especializados, tornando mais 
racional a atenção especializada e garantindo que 
todos os usuários possam ter acesso aos proce-
dimentos necessários, seja no município onde 
residem ou fora dele, por meio de referências 
intermunicipais, ou até mesmo interestaduais.

O acesso aos serviços, conforme o conceito 
sugerido pela WHO27, está baseado na cober-
tura efetiva, entendida como a proporção da 
população que necessita de um determinado 
procedimento de saúde e que o consegue efe-
tivamente. Assim, deve ser, juntamente com a 
análise dos dispositivos de saúde instalados no 
território e o perfil epidemiológico da região, 
um dos critérios utilizados pela gestão para 
a alocação de recursos de modo a suprir as 
necessidades de saúde daquele território.

Dessa forma, os hospitais devem estar inseri-
dos, sistemicamente e de forma integrada, como 
organizações que contêm pontos de atenção de 
diferentes redes temáticas de atenção à saúde. 
Portanto, o hospital, na RAS, deve ser avaliado, 
entre outras variáveis, por sua sistemicidade, ou 
seja, como parte integrante dessas redes, articu-
lado com outros pontos de atenção à saúde e com 
os sistemas de apoio.

Conclusões

O estudo evidenciou que, em suma, as unidades 
de pequeno porte apresentam sérias restrições 
no que concerne a integrar parte do rol de 
estabelecimentos sob gerência estadual, por 
não apresentarem perfil de unidades regio-
nais, com resolutividade para as demandas 
dos municípios circunvizinhos. 

Assim, a redefinição do perfil e a adoção de 
modelo da gerência/gestão dessas unidades 
com base em uma modelagem de governan-
ça locorregional, integrando solidariamente 
os entes federativos e definindo claramente 
o exercício do controle colegiado local, também 
possibilitam o aumento da eficiência e a redução 
de custos; e, sobretudo, o impacto no quadro 
de morbimortalidade, uma vez que sai de uma 
caracterização inapropriada para a correta.

O princípio e a estratégia da regionalização 
trazem consigo um potencial ainda a ser des-
coberto no plano da materialidade, uma vez 
que a celebração de acordos e pactuações se 
desenvolve ainda de modo tímido, entretanto, 
considere-se a dimensão continental do País, 
sua proposição de sistema universalista com 
base federativa, além do exíguo financiamento 
e controle social a ser efetivamente cristalizado.

Cabem contribuições e renovadas reflexões, 
mais arrazoadas e com fundamentação assen-
tada em uma crítica plural e multidimensional 
sobre a necessidade de contribuições para 
avanços do sistema, em caráter global, sem 
desconsiderar a ação micro localizada para a 
efetividade da prestação de serviços.

Não se deve, todavia, esquecer da população 
que, de certo modo, alheia às discussões políti-
cas ou técnicas de gestão, só desejam um SUS 
resolutivo, que funcione próximo a sua casa, 
que seja universal e que cumpra com seu papel 
legal de promover a saúde e tratar a doença. 
Para ela, quanto maior o número de unidades, 
melhor, não compreendendo que quantidade 
não é sinônimo de qualidade e resolutividade. É 
para essas pessoas que o SUS deve ser planejado 
e gerido, a fim de melhorar a qualidade.

Nesse sentido, é interessante considerar a 
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RESUMO Quais  seriam os tipos de discursos eleitorais para o setor de saúde registrados por 
candidaturas para governos municipais? Para investigar essa questão, realizou-se estudo qua-
litativo com análise hermenêutica de documentos programáticos eleitorais, registrados por 
candidaturas majoritárias no primeiro turno das eleições municipais de 2016, nas metrópoles 
brasileiras de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ). Na maioria dos discursos, não havia a 
descrição de estratégias institucionais específicas para a saúde, muito menos os seus termos de 
viabilidade e factibilidade. Evidenciaram-se quatro pretensões discursivas distintas, nas quais as 
proposições para políticas de saúde ou estavam reduzidas ao aspecto gerencial ou subsumidas a 
lugares-comuns discursivos. Contextualmente, evidenciou-se a ênfase em discursos normativos 
e apelos performáticos, sem consubstanciação em discursos práticos.

PALAVRAS-CHAVES Políticas públicas de saúde. Programas governamentais. Comportamento 
verbal. Fala.

ABSTRACT What would the types of electoral speeches be for the health sector registered by appli-
cations to municipal governments? To investigate this issue, a qualitative study was carried out 
with a hermeneutical analysis of electoral program documents, registered by majority candidates 
in the first round of the municipal elections of 2016 in the Brazilian metropolises of São Paulo (SP) 
and Rio de Janeiro (RJ). In most of the speeches there was no description of specific institutional 
strategies for health, much less its terms of viability and feasibility. Four distinct discursive profiles 
were emphasized, in which the propositions for health policies were either reduced to the mana-
gerial aspect or subsumed by discursive commonplaces. Contextually, there was an emphasis on 
normative discourses and performative appeals, without consubstantiation in practical discourses.

KEYWORDS Public health policy. Government programs. Verbal behavior. Speech.
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Introdução

A cada período eleitoral, as coligações e os 
partidos políticos em disputa apresentam pro-
postas, promessas e programas de governo no 
intuito de persuadir os eleitores e angariar 
votos. Geralmente, nas disputas eleitorais, os 
candidatos buscam realçar as questões que têm 
maior apelo para a chamada ‘opinião pública’. 
Por exemplo, as questões relacionadas aos 
problemas de saúde tendem a ser enfatizadas 
discursivamente com destaque.

Com efeito, os problemas de saúde têm 
sido reiteradamente manifestados como 
prioritários para as ações governamentais. 
Por exemplo, em 2014, um levantamento de 
opiniões realizado pelo Instituto Datafolha 
revelou que para 57% dos brasileiros o setor 
de saúde deveria ser definido como prioritário 
para as ações do governo federal, com larga 
vantagem proporcional em relação aos outros 
setores governamentais citados (educação, 
segurança pública, transportes etc.)1.

De modo genérico, os discursos eleitorais 
acerca de políticas públicas e governamentais 
têm sido estudados e analisados por inúmeros 
autores. Há muitos estudos publicados nos 
quais são analisados especificamente as formas 
e os conteúdos discursivos eleitorais, a partir 
de métodos típicos das ciências sociais2-5. 
Também existem publicações que versam 
sobre análises contextuais e teóricas acerca 
dos discursos e os processos eleitorais6-11.

Apesar dos discursos e processos eleitorais 
serem contemporaneamente muito pesquisa-
dos e analisados no campo das ciências sociais 
(notadamente, das ciências políticas), têm sido 
escassas as publicações nas quais esta temática 
se associa mais especificamente com a área da 
saúde12,13. No estudo relatado neste artigo, busca-
-se enfatizar tal associação, a partir da análise de 
discursos eleitorais registrados em programas de 
governo, por ocasião das eleições municipais nas 
duas maiores cidades brasileiras – São Paulo (SP) 
e Rio de Janeiro (RJ) –, no ano de 2016.

A análise de programas eleitorais de governo 
e, principalmente, dos discursos ali proferidos 

pode ser feita a partir de diversos e distintos 
referenciais teóricos e escopos metodológicos. 
Uma das formas possíveis leva em conta o 
discernimento teórico acerca de categorias 
discursivas, assim como de suas caracteriza-
ções em termos de competências discursivas 
e ações sociais correlatas.

Evidentemente, há distinções significativas 
entre teorias que versam sobre tipos de racio-
nalidades, de competências e de (inter)ações 
sociais. Desde as importantes contribuições 
teóricas de Max Weber, de Talcott Parsons, 
de Jürgen Habermas e de outros autores, as 
análises de modalidades de comunicações 
e de discursos requerem referenciamentos 
categoriais distintivos. No Brasil, Rivera14 rea-
lizou uma revisão seminal sobre as distinções 
e aplicabilidades de teorias de ação racional, 
com ênfase na análise das diferenças entre o 
agir estratégico e o agir comunicativo.

A pretensão de análise neste estudo, embora 
referida genericamente às teorias da ação ra-
cional, está referenciada especificamente em 
uma categoria teórica. No caso do enfoque e 
da análise em questão, a referência teórica 
primordial é a de ‘discurso prático’. Segundo 
Jürgen Habemas15, há discursos teóricos e 
normativos nos quais se intenta fundamentar 
as pretensões sobre as ações sociais, as prescri-
ções sobre a realidade e as idealizações sobre o 
devir. Quando se trata de discursos teóricos e 
normativos, todas as expectativas de validade 
ficam suspensas até que suas afirmações pro-
blematizadas sejam confirmadas, legitimadas 
ou refutadas. Para o mesmo autor, há, ainda, 
os discursos práticos, que são proferimentos 
de caráter mais regulatório, mais afeitos aos 
termos da aplicabilidade, viabilidade, factibi-
lidade e eficácia das normas preconizadas ou 
das prescrições no mundo real, nas relações 
cotidianas. Tais discursos práticos podem evi-
denciar contradições e/ou convergências com 
validações consensuais e modos de legitimação 
para determinadas normas problematizadas. 
Tal discernimento pode ser útil para a análise 
de discursos eleitorais porque os mesmos 
tenderiam a ter um caráter ambivalente, ou 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 120, P. 98-109, JAN-MAR 2019

Garcia MR, Miranda AS100

seja, seriam discursos teóricos e normativos 
porque deveriam apresentar prescrições sobre 
políticas, estratégias e ações governamentais 
futuras; seriam, também, discursos práticos 
porque deveriam apresentar os termos de via-
bilidade, aplicabilidade, factibilidade e eficácia 
de tais prescrições (proposições de políticas 
e estratégias governamentais).

Também é importante distinguir as raciona-
lidades, competências discursivas e suas decor-
rências como ações sociais, de acordo com os 
propósitos que orientam a prática dos agentes/
atores sociais/institucionais. Mesmo que tal 
distinção sirva apenas para as análises parciais, 
uma vez que, na prática, ocorrem combinações 
e interveniências entre tais competências e 
(inter)ações sociais. Para efeito de referencial 
teórico para a análise adotada neste estudo, as 
racionalidades, competências e ações sociais 
podem ser caracterizadas assim16:

- Normativas: orientadas para o reconhe-
cimento, a indução e a observância de uma 
expectativa generalizada de comportamen-
tos regrados, em razão de um consenso 
normativo prévio sobre ideações e valores 
compartilhados;

- Instrumentais (ou Teleológicas): orienta-
das para o êxito, com a decisão sobre opções 
instrumentais entre alternativas de ações, a 
partir de uma interpretação do contexto em 
que ocorrem;

- Estratégicas: também orientadas para o 
êxito ou a maximização de resultados, mas 
providas de cálculos racionais preceden-
tes, que consideram a análise da situação 
em foco e curso, bem como as expectativas 
com relação aos meios e recursos de poder 
a serem utilizados, aos cenários futuros, aos 
percursos e aos movimentos dos agentes em 
sua interação política;

- Dramatúrgicas: orientadas para a adequa-
ção a normas comportamentais, expressas 
em (auto)encenações e representações 

recíprocas, que regulam a revelação de parte 
de cada subjetividade, de cada disposição 
interna, de cada vivência, de desejos e sen-
timentos pessoais;

- Comunicativas: orientadas para o entendi-
mento, que são convicções linguisticamente 
mediadas, firmadas intersubjetivamente, 
a partir de motivações racionais quanto a 
princípios, valores e normas, bem como em 
relação aos objetivos almejados e aos meios 
para alcançá-los.

Nos discursos eleitorais, dados o propósito 
persuasivo e o caráter concorrencial, seria 
natural a ênfase dramatúrgica e performática, 
todavia, em se tratando de propostas governa-
mentais, também seria esperado o exercício 
discursivo de ênfase normativa (proposições 
de diretrizes) e instrumental (razões práticas 
sobre métodos e termos de viabilidade, apli-
cabilidade e factibilidade para as proposições 
políticas e estratégicas).

Em relação ao presente estudo, a análise 
sobre determinados discursos eleitorais, que 
versam sobre proposições de políticas ou 
estratégias governamentais e de âmbito mu-
nicipal para o setor de saúde, pode favorecer 
uma melhor compreensão acerca da lógica de 
significados para o fenômeno em questão – as 
eleições municipais e a questão da saúde –, 
como, também, para uma hermenêutica de 
sentido contextual acerca do processo eleitoral 
e de uma determinada ‘cultura eleitoral’ ou 
‘senso comum’ eleitoral, pelo menos, no que 
diz respeito às duas metrópoles em foco.

Aspectos metodológicos

Estudo com abordagem qualitativa e análise 
hermenêutica de documentos programáti-
cos sobre políticas governamentais de saúde 
registrados formalmente por candidaturas 
majoritárias no primeiro turno das eleições 
municipais de 2016, em duas metrópoles bra-
sileiras, São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).
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Para a amostragem intencional, seleciona-
ram-se os processos eleitorais em primeiro 
turno ocorridos nos municípios supracitados, 
em razão de sua magnitude (maior número de 
candidaturas e coligações, maior eleitorado, 
cidades mais populosas do País, maiores or-
çamentos municipais etc.), relevância e pela 
melhor facilidade de acesso aos substratos 
discursivos produzidos.

Os documentos programáticos foram 
obtidos a partir de fontes secundárias de 
domínio público, tendo sido disponibiliza-
dos em mídia virtual pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) (http://divulgacandcontas.tse.
jus.br/divulga/). Trataram-se de 22 programas 
eleitorais das candidaturas majoritárias (11 
de cada cidade) para os cargos de prefeito(a).

A partir do processamento do material em-
pírico, adotaram-se as seguintes perspectivas 
de análise hermenêutica17:

- Perspectiva de horizonte: esforço de apre-
ensão prévia e contextualização de sentido 
para os conteúdos temáticos singulares e par-
ticulares identificados a partir dos discursos. 
Correspondente a uma hermenêutica inicial, 
com contextualização conceitual, histórica 
e política abrangente acerca de processos 
eleitorais e de democracia representativa 
no Brasil.

- Perspectiva circular: esforço de compreen-
são, a partir de um movimento em espiral, 
em busca de pressuposições e associações 
entre os conteúdos temáticos discursivos. 
Correspondente a leituras múltiplas e exaus-
tivas com propósito de identificação de sin-
tagmas analíticos.

- Perspectiva de diálogo: esforço de inter-
locução e compreensão a partir de diálogos 
com os discursos teóricos e práticos elabora-
dos. Análise e diálogos teóricos em busca da 
compreensão de sentido para os discursos e 
processos eleitorais em questão.

- Perspectiva de mediação: análise a partir 

de referenciamento para com a categoria 
habermasiana de discursos práticos16 e ela-
boração de esquemas interpretativos acerca 
de pretensões discursivas.

Conforme antecipado, a categoria haberma-
siana de ‘discursos práticos’14 é o referencial 
utilizado para a tipificação das pretensões dis-
cursivas analisadas (eleitorais). Ou seja, mesmo 
que as pretensões eleitorais anunciadas possam 
ser caracterizadas por seu teor normativo, em 
busca de legitimação e validação (no caso elei-
toral, não se trataria de validação consensual, 
mas de maioria ocasional), em tese, elas reque-
rem a consubstanciação (também discursiva) 
em termos de sua aplicabilidade, viabilidade, 
factibilidade e eficácia. Tal requerimento de 
consubstanciação discursiva foi analisado.

Em termos procedimentais, foram adota-
dos componentes do modelo de integração de 
lógicas para análise hermenêutica e dialética 
preconizado por Testa18, a partir de: uma lógica 
extensiva, com ênfase na descrição de fatos 
(análise documental); uma lógica intensiva, com 
ênfase na explicação de significados dos discur-
sos; e uma lógica hermenêutica, com ênfase na 
compreensão de um sentido contextual.

De acordo com a Resolução nº 510/2016, do 
Conselho Nacional de Saúde, por se tratar da 
obtenção, do manejo e da utilização de material 
textual oriundo exclusivamente de fontes de 
domínio público, não houve necessidade de 
submissão do respectivo projeto de estudo a 
um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

Descrição dos principais 
resultados

A seguir, estão descritos sumariamente os 
aspectos considerados mais relevantes em 
termos de caracterização de elementos fac-
tuais (lógica extensiva) e de explicação de 
significados (lógica intensiva).

Na análise documental sobre os programas 
de governo registrados e disponibilizados pelo 
TSE, buscou-se aferir a existência e conferir 
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a consistência de formulações textuais acerca 
de aspectos normativos considerados carac-
terísticos para justificativas e proposições 
de políticas e estratégias governamentais. 
A predefinição desses itens levou em conta 
uma análise contextual prévia, em perspectiva 
eleitoral, na qual se considerou imprescindí-
vel o proferimento de discursos práticos com 
termos de aplicabilidade, viabilidade, factibili-
dade e eficácia, ainda que sob expectativas de 
legitimação (pela maioria de votos) e delegação 
de poder governamental. Ou seja, esperava-se 
que os discursos contidos nos documentos 
programáticos para políticas governamentais 
devessem estabelecer análises contextuais 
e setoriais (no caso, de saúde), marcos refe-
renciais normativos (como concepções de 
princípios e diretrizes de ações); proposições 
estratégicas (sociais, institucionais, adminis-
trativas, programáticas); análises e proposições 
de termos de viabilidade (política, técnica e ad-
ministrativa) e de factibilidade, exequibilidade. 
Assim, definiram-se como itens para a análise 
factual: I- Descrição do processo de prepara-
ção dos programas; II- Descrição de princí-
pios e diretrizes para a gestão governamental; 

III- Descrição de análise de conjuntura políti-
ca; IV- Descrição de análise contextual sobre 
problemas municipais; V- Descrição de análise 
sobre situação ou prioridades de saúde no 
município; VI- Descrição propositiva para 
estratégias governamentais para o setor de 
saúde; VII- Descrição de termos de viabilidade 
para as propostas apresentadas (no item VI); 
VIII- Descrição de termos de exequibilidade e/
ou factibilidade para as propostas apresentadas 
(no item VI).

Uma aferição panorâmica acerca da existência 
desses itens nos programas de governo analisados 
está apresentada no quadro 1. Por essa aferição, 
observou-se que, na maior parte dos programas 
registrados, não constavam alusões ou descrições 
sobre os termos de viabilidade (governabilidade 
política; viabilidade técnica/tecnológica ou ad-
ministrativa e financeira), de factibilidade e de 
exequibilidade para as propostas apresentadas, 
o que seria esperado para tal tipo de documento 
programático. Mesmo as estratégias setoriais de 
saúde estavam apresentadas mais sob a forma 
de diretrizes genéricas do que, propriamente, 
estratégias institucionais, administrativas e 
programáticas.

Quadro 1. Aferição sobre a descrição de itens identificados na análise de programas de governos apresentados por 
coligações e partidos políticos concorrentes no primeiro turno das eleições municipais de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro 
(RJ) em 2016

M Coligação/Partido I II III IV V VI VII VIII

SP PSDB/PPS/PV/PSB/DEM/PMB/PHS/PP/PSL/PT do B/
PRP/PTC/PTN

X X X

PT/PC do B/PR/PDT/PROS X X X X X

PRB/PSC/PTB/PEN X X X X

PMDB/PSD X X

PSOL/PCB X X X X X X

SD X X X

REDE X X X X X X

PRTB X

PSDC X X

PSTU X X X

PCO X X
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Havia a pretensão de análise distintiva 
acerca dos discursos práticos proferidos nos 
documentos programáticos, derivando na 
caraterização de tipos e termos tematizados 
acerca de viabilidade (política, técnica, admi-
nistrativa), de factibilidade e de eficácia das 
proposições eleitorais, entretanto, constatou-
-se a inexistência de tais considerações. Os 
proferimentos registrados nos programas 
eleitorais de saúde analisados não eram pro-
priamente discursos práticos, mas discursos 
genericamente prescritivos, cujas expectativas 
de validade não poderiam posteriormente ser 
confirmadas, legitimadas ou refutadas, pelo 
menos, em termos dimensionáveis, procedi-
mentais e teleológicos.

Constatada a inexistência de discursos prá-
ticos nos proferimentos analisados, buscou-
-se a explicação de significados dos discursos 
normativos (lógica intensiva) e a análise de seu 
sentido contextual, com destaque na caracte-
rização de pretensões normativas e em tipos 
de ênfase propositiva (figura 1):

a) medidas de controle (principalmente, de 

gastos públicos), regulação, ajustes adminis-
trativos e agenciamentos (para instituições 
de direito privado) para o setor de saúde;

b) reformas genoestruturais mais abran-
gentes (principalmente, em perspectiva de 
estatizações), contudo, sem proposições de 
reformas ou medidas específicas de abran-
gência setorial (inclusive de saúde);

c) inovações em reformas e medidas de maior 
participação social e gestão participativa, 
contudo, com exiguidade de proposições 
para reformas ou medidas de abrangência 
setorial de saúde;

d) discursos pautados em aspectos aparentes 
de problemáticas sociais (inclusive de saúde), 
ausência de proposições estratégicas e progra-
máticas para quaisquer setores governamentais, 
ênfase na ‘competência’ individual dos postu-
lantes aos cargos de prefeitos(as) municipais.

Essa tipificação levou em conta analogias 
intertextuais e convergências de sentidos, 

RJ PRB/PTN/PR X X

PSOL/PCB X X X X X

PMDB/PDT/PP/PTB/PSL/SD/DEM/PROS/PHS/PMN/
PEN/PSDC/PTC/PT do B/PRTB

X X X X

PSC/PRP X X X X X

PSD/PSB/PMB X X X X X

PSDB/PPS X X X X X X

PCdoB/PT X X X X X X

REDE/PV/PPL X X

NOVO X

PSTU X X X

PCO X X

Quadro 1. (cont.)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, 201619.

M: Município; I- Descrição do processo de preparação dos programas; II- Descrição de princípios e diretrizes para a gestão governamental; 
III- Descrição de análise de conjuntura política; IV- Descrição de análise contextual sobre problemas municipais; V- Descrição de análise 
sobre situação ou prioridades de saúde no município; VI- Descrição propositiva para estratégias governamentais para o setor de saúde; 
VII- Descrição de termos de viabilidade para as propostas apresentadas (no item VI); VIII- Descrição de termos de exequibilidade e/ou 
factibilidade para as propostas apresentadas (no item VI).
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decorrentes de teores discursivos constantes 
nos programas eleitorais. Tipos que não podem 
ser atribuídos isoladamente a determinadas 

candidaturas porque, em muitos casos, foram 
identificadas combinações e interveniências 
em um mesmo texto programático.

Figura 1. Esquema interpretativo para pretensões discursivas identificadas na análise de propostas eleitorais para o setor 
governamental de Saúde. Municípios de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), eleições municipais de 2016

Ênfase em problemas e 
proposições estratégicas para 
controle, regulação, ajustes e 
agenciamentos administrativos e 
gerenciais no setor de saúde. 

Ênfase em problemas e reformas 
macroestruturais 
(macroeconômicas, estatizantes) 
mais abrangentes. Exiguidade de 
estratégias institucionais, setoriais 
de saúde.

Ênfase em aspectos aparentes e 
sintomáticos da problemática de 
saúde. Ausência de proposições 
estratégicas sociais, institucionais 
para quaisquer setores (inclusive 
saúde).

Necessidade de inovações visando 
à criação de instância e dinâmicas 
de participação direta dos 
cidadãos.

Torna-se necessária a mudança do 
sistema social sob a égide estatal.

O 'gestor', o 'zelador', o 
'empreendedor' no lugar do 
'político convencional'.

O 'amigo do povo', que conhece e 
vai resolver as mazelas dos 
serviços de saúde.

A gestão 'experiente', que sabe 
simplificar e resolver tudo da 
melhor forma, a seu modo.

A gestão municipal deve ouvir os 
usuários dos serviços.

A estatização de todos os serviços 
de saúde é a 'solução' para a 
problemática do setor.

O 'partido empresarial', o 'partido 
inovador' no lugar do 'partido 
convencional'.

Ênfase em estratégias sociais de 
participação e gestão participativa. 
Exiguidade de proposições de 
estratégias institucionais, setoriais 
de saúde.

PERFIL DISCURSIVO PERSONALISTA, 
COM PRETENSÕES PRAGMÁTICAS AD HOC

A

B

C

D

PERFIL DISCURSIVO COM PRETENSÕES DISTINTIVAS 
SOBRE A DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL

PERFIL DISCURSIVO COM PRETENSÕES DEMARCATÓRIAS
SOBRE NECESSIDADE DE MUDANÇAS ESTRUTURAIS

PERFIL DISCURSIVO COM PRETENSÕES DISTINTIVAS AO
ESTEREÓTIPO DA 'POLÍTICA', DOS 'POLÍTICOS' E DOS 

PARTIDOS POLÍTICOS

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos programas eleitorais disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral19.

Considerada a tipificação de pretensões 
normativas interpretadas na análise herme-
nêutica, principalmente a partir do item des-
critivo de princípios e diretrizes para a gestão 
governamental, buscou-se a caracterização de 
perfis discursivos correlatos, com destaque 
para aspectos distintivos.

Correlata ao discurso com ênfase em pro-
postas eleitorais para medidas de controle, 
regulação, ajustes administrativos e agencia-
mentos para o setor de saúde (a), caracteri-
zou-se uma pretensão distintiva para com as 
imagens estereotipadas ou estigmatizadas 
acerca da ‘política’, dos ‘partidos políticos’ e 
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dos próprios ‘políticos’. A conotação predomi-
nante nos documentos programáticos assim 
classificados realçava o perfil dos candidatos 
não como ‘políticos’, mas como ‘gestores’, 
‘empreendedores’ ou ‘zeladores’ da adminis-
tração pública. Principalmente nos programas 
eleitorais de partidos políticos criados mais 
recentemente (como a ‘Rede Sustentabilidade’ 
e o ‘Partido Novo’), havia destaque em tal 
distinção, apresentando as candidaturas e 
proposições eleitorais como inovações em 
termos organizacionais, de dinâmicas relacio-
nais ou com novas formas de gestão partidária 
(principalmente, em racionalidade e regência 
mais ‘empresarial’). Conforme já descrito, uma 
característica proeminente neste perfil discur-
sivo é a de que os problemas identificados no 
setor público de saúde estavam definidos pre-
dominantemente como de natureza e caráter 
gerenciais. Assim, as proposições estratégicas 
de governo estavam pautadas principalmente 
por ajustes e regulações com o propósito de 
melhorar a eficiência institucional.

Correlato ao discurso com ênfase em pro-
postas eleitorais para reformas genoestrutu-
rais mais abrangentes, mas sem proposições 
de reformas ou medidas específicas para o 
setor de saúde (b), caracterizou-se um perfil 
de discurso eleitoral no qual os programas 
destacaram propostas de mudanças na política 
macroeconômica, com prováveis repercussões 
nas políticas de saúde, mas, em sua maior parte, 
estiveram fora da governabilidade de âmbito 
municipal. Preconizou-se, também, a esta-
tização exclusiva dos serviços de saúde nos 
municípios. Perfil discursivo, cuja conotação 
discursiva tendeu a ser mais demarcatória, em 
sentido abrangente de reforma de Estado, com 
realce para proferimentos genéricos acerca de 
mudanças estruturais-sociais e a exiguidade 
de proposições estratégicas institucionais es-
pecíficas para o setor de saúde.

Correlato ao discurso com ênfase em pro-
postas eleitorais para a inovação e o incremen-
to de estratégias de maior participação social 
e gestão participativa (c), caracterizou-se um 
perfil discursivo com pretensão de ênfase 

em inovações institucionais para aumentar a 
participação de cidadãos no fomento à demo-
cratização de políticas públicas e, com menos 
destaque, em processos de gestão participativa 
de governo. Embora tal ênfase tenha sido anun-
ciada como diretriz estratégica, não se observou 
o alinhamento ou o detalhamento de estratégias 
sociais específicas para viabilizar tais inovações, 
tampouco a proposição de estratégias institu-
cionais e setoriais específicas de saúde.

Correlato ao discurso eleitoral pautado em 
aspectos genéricos de problemáticas sociais 
e de ênfase na ‘competência’ individual dos 
postulantes aos cargos eleitorais (d); caracte-
rizou-se um perfil discursivo de cunho mais 
personalista, no qual os candidatos enfatizam 
a problemática da saúde no município, a partir 
de fenômenos mais aparentes (demora para 
atendimentos, filas de espera, falta de vagas para 
internações etc.), e evocam suas ‘qualidades’ 
pessoais (experiência de vida e de ‘gestão’, ‘com-
petência’, confiabilidade etc.) para ‘resolver’ 
tais dificuldades. Em tal perfil discursivo, não 
foi possível identificar proposições de estraté-
gias governamentais (institucionais, adminis-
trativas, programáticas) para o setor público 
de saúde, mas uma mensagem subliminar de 
que o voto na candidatura implicaria em uma 
relação de confiança, além de na delegação de 
poder, para que os candidatos ‘resolvessem os 
problemas’ ao seu modo, ad hoc.

Discussão

Na discussão estão enfatizadas as perspecti-
vas de hermenêutica dialógica e de mediação, 
visando à (re)constituição de uma lógica de 
sentido intertextual e contextual.

A constatação primordial é a de que bus-
camos inicialmente analisar o que não havia: 
discursos práticos, em seus termos proposi-
tivos de viabilidade, factibilidade e eficácia.

Conforme referido na introdução, espera-se 
que a atuação de candidaturas e os seus dis-
cursos em disputas eleitorais tenham mo-
tivações persuasivas, típicas de processos 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 120, P. 98-109, JAN-MAR 2019

Garcia MR, Miranda AS106

concorrenciais. Entretanto, torna-se ne-
cessário um melhor entendimento sobre os 
nexos, interveniências e consequências entre 
tal aspecto naturalizado e as expectativas 
próprias de um determinado jogo social: o 
‘jogo democrático’ das proposições políticas 
de governo, das expressões programáticas e 
das representações de interesses em disputa 
pelo poder governamental.

Para buscar um melhor entendimento 
acerca do foco de investigação, discursos 
práticos em determinados contextos e cir-
cunstâncias eleitorais, poder-se-ia tomar 
como referências de análise as teorias sobre 
competências e ações sociais. Particularmente, 
a competência e ação definida como teleo-
lógica16, mais pertinente em se tratando de 
expectativas e proposições programáticas de 
viabilidade, eficácia e factibilidade.

Entretanto, identificaram-se discursos elei-
torais com conotações mais normativas (nos 
discursos escritos analisados) e dramatúrgicas 
(nas performances em veículos midiáticos, 
como rádio e televisão).

É importante destacar que as (inter)ações 
dramatúrgicas possuem grande relevância 
na disputa por hegemonia ideológica porque 
tendem a induzir naturalizações perceptivas, 
ideativas na constituição de ‘sensos comuns’16. 
A partir de melhor competência dramatúrgica 
ou da maior disponibilidade de mídias, a dis-
seminação e a ‘naturalização’ de determinadas 
mensagens, diretas ou indiretas (sublimina-
res), tende a produzir hegemonia ideológica.

Se nas (inter)ações dramatúrgicas midiá-
ticas podem ocorrer diversas formas de lin-
guagens expressivas, verbais e não verbais, 
no caso da linguagem escrita e suas mídias, o 
condicionamento performático leva em conta 
principalmente as expectativas e projeções 
acerca do público leitor.

Conforme já descrito, na maior parte dos 
programas eleitorais analisados não havia 
o registro de proposições estratégicas mais 
específicas para o setor de saúde, para além 
de intencionalidades difusas ou diretrizes ge-
néricas. E, principalmente, não havia registro 

dos termos de viabilidade e factibilidade, que 
deveriam ser imprescindíveis, em se tratando 
da natureza e do caráter dos documentos.

O evidenciamento de lacunas significativas 
nessas proposições eleitorais poderia induzir 
uma inferência de que as formulações de tais 
programas careceram de competência ins-
trumental e estratégica. Entretanto, convém 
considerar, mesmo que hipoteticamente, que 
não seria esse o propósito efetivo para a formu-
lação e o registro de tais documentos. Assim, a 
observância e o exercício de tal racionalidade 
não seria algo valorizado a ponto de requerer 
uma formulação pertinente.

É claro que se pode questionar as (in)com-
petências (instrumental e estratégica) em 
várias das formulações programáticas, uma vez 
que é possível que muitos dos formuladores 
sequer tivessem noção de termos prescritivos 
afins. Contudo, também é possível considerar 
que, mesmo havendo a disponibilidade para o 
exercício de tais competências – afinal, grandes 
partidos políticos e coligações poderiam con-
tratar especialistas para realizar formulações 
mais elaboradas em termos de discursos práticos 
–, essa produção não tenha sido devidamente 
valorizada em função das expectativas acerca 
de seu público-leitor e, portanto, de seu alcance 
mais limitado e menor repercussão persuasiva; 
de sua eficácia eleitoral.

Reitera-se que, em se tratando de documentos 
programáticos formais, com registro em tribu-
nais eleitorais, a expectativa seria de constarem 
formulações demonstrativas de competências 
estratégicas e instrumentais (teleológicas), com 
proposições estratégicas governamentais e argu-
mentos justificativos acerca de sua viabilidade 
e factibilidade no período do mandato eleitoral, 
uma vez que tais registros públicos poderiam 
servir não somente para a tomada de decisões 
eleitorais (da parte de eventuais leitores/elei-
tores) como, também, para o controle público e 
social em um futuro governo. Afinal, o registro 
público do programa eleitoral deveria constituir 
a distinção normativa e prescritiva do que se 
convenciona denominar, nos termos de senso, 
como ‘promessas de campanha’.
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Nos programas eleitorais analisados, deno-
tou-se uma profusão de apontamentos gené-
ricos, com demarcação de intencionalidades 
difusas e mais afeitas ao senso comum, em 
linguagem textual de conotação persuasiva, 
que seria mais esperada em outras instâncias 
discursivas e mídias (propagandas de rádio e 
televisão, comícios etc.).

Seria plausível afirmar hipoteticamente 
que, parcialmente em função de incompetência 
formulativa, parcialmente em razão da pouca 
importância dada a esse tipo de documento, o 
valor estabelecido para os registros de progra-
mas eleitorais tende a ser circunstancialmente 
formal e figurativo. Estes tendem a ser pouco 
utilizados posteriormente para alguém aferir 
ou conferir se os governos eleitos os tomam 
como referência efetiva para a gestão e as 
agendas governamentais.

Se o desenvolvimento e o exercício de 
competências dramatúrgicas é imprescin-
dível para quaisquer jogos sociais, torna-se 
circunstancialmente ainda mais importante 
nas disputas eleitorais. Nas últimas décadas, 
com a institucionalização de determinados 
jogos e cenários de democracia representativa, 
tem havido uma maior instrumentalização 
da propaganda e do marketing (em menor 
medida, das artes dramáticas) para os jogos 
de disputa eleitoral e para os jogos de exercício 
de poder governamental. Empresas, profissio-
nais e equipes de propaganda e marketing se 
incumbem de aferir, analisar e interpretar pre-
disposições e repercussões de ‘sensos comuns’, 
para preparar discursos e performances para 
os candidatos eleitorais e para os governantes.

É mais usual que os referidos condiciona-
mento e adestramento performáticos, a partir 
de expectativas de ‘sensos comuns’, estejam mais 
afeitos para determinadas mídias (radiofônica, 
televisiva, instâncias virtuais da Internet etc.) 
e eventos presenciais (comícios, convenções, 
reuniões etc.) do que para documentos escritos 
(como programas com proposições de governo), 
cujo público leitor é distinto e menor. 

Nas disputas eleitorais e em processos de 
condução governamental, há prioridade para o 

condicionamento de expressões e mensagens 
dirigidas para determinados ‘sensos comuns’, 
sendo que a divulgação de ‘programas de 
governo’ escritos, dada a expectativa de seu 
alcance e repercussão, tenderia a ser despres-
tigiada ou mesmo entendida como uma mera 
formalidade. Claro que as propostas e os pro-
gramas de governo poderiam ser apresentados, 
debatidos e divulgados em diversas mídias, 
além da escrita. Entretanto, dada a prepon-
derância de atos performáticos, os conteúdos 
propositivos das mensagens tenderiam, em 
grande medida, a ser substituídos por encena-
ções de maior impacto midiático (aos moldes 
das propagandas de quaisquer produtos de 
mercado), no sentido de consumo, repercussão 
e fixação de mensagens simplificadas.

Em tal tendência, as mensagens eleitorais 
(ou de governo) não conteriam propriamente 
expressões de estratégias institucionais (ad-
ministrativas, programáticas etc.) e de argu-
mentação sobre seus termos de viabilidade 
(política, técnica, administrativa) ou factibili-
dade, mas, sobremaneira, expressões de auras 
carismáticas precondicionadas às expectativas 
de determinados ‘sensos comuns’. As reais mo-
tivações, pretensões, intenções e proposições 
para políticas governamentais em disputa não 
estariam expressas para o debate e, portan-
to, para subsidiar as decisões políticas (pelo 
voto), uma vez que estariam subsumidas pela 
expressividade performática. Sendo assim, as 
campanhas e os mandatos eleitorais também 
estariam reduzidos aos termos de disputas com 
o mesmo caráter, mediadas por especialistas de 
mercado – no caso, um ‘mercado eleitoral’ e de 
mandatos eleitorais. Seria mais uma forma de 
captura e redução operada por dinâmicas de 
mercado, não somente das expressividades e 
representações de interesses, mas do próprio 
jogo da democracia representativa.

Busca-se substituir ideologicamente as pro-
postas e discussões estratégicas de governo 
pelo personagem do ‘gestor que não é político’; 
busca-se substituir a ideia valorativa de um 
Estado Social com ethos redistributivo pela 
aura pragmática de um governo-empresarial 
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mais ‘eficiente’; busca-se substituir o jogo 
social da democracia representativa pelo 
jogo social de estratégias mercadológicas de 
propaganda e marketing.

Em disputas eleitorais sob tais circunstan-
cias, de captura e redução do jogo da democracia 
representativa pelos jogos dramatúrgicos com 
hegemonia ideológica mercantil, quais seriam 
os termos de análise sobre proposições de polí-
ticas e estratégias governamentais para o setor 
público de saúde? Mais particularmente, quais 
seriam os teores das mensagens (performáticas, 
persuasivas, propositivas) para políticas públicas 
em saúde, levando-se em conta principalmente 
os programas eleitorais escritos?

A ênfase quase exclusiva nos termos de 
encenações performáticas e midiáticas para 
disputas eleitorais, com a desconsideração 
de proposições viáveis para estratégias pro-
gramáticas de governo e o mascaramento 
de disposições ideológicas em personagens 
pretensamente ‘pragmáticos’ (o ‘empresário 
público’, o ‘gestor apolítico’ etc.), decorre, 
entre outros fatores, da captura e colonização 
do poder político pelo poder econômico sob 
a égide neoliberal, a partir de um processo 
de ‘desdemocratização’20. Em tal contexto, a 
democracia representativa permanece vigente 
como simulacro e fachada, pois perde o seu 
conteúdo substancial e vinculante, sendo 
substituída por formas de governança inter-
corporativa e de mercado, em uma era ‘pós-de-
mocrática’21. Daí, as disputas eleitorais também 
tendem a ser intermediadas por tal lógica mer-
cantil, com os seus processos e dispositivos 
correlatos (de empresariamento, de marketing 
etc.); as candidaturas tendem a ser apresenta-
das como produtos de consumo rápido para 
eleitores que não costumam se preocupar em 
ler e interpretar o que está escrito nos rótulos 
das embalagens. Consequentemente, a maior 

parte dos programas de governo registrados 
pelas candidaturas não tendem a ser efeti-
vamente valorizados, reduzindo-se a meras 
formalidades rudimentares.

Considerações finais

Neste estudo, buscou-se, inicialmente, analisar 
discursos práticos a partir de programas eleito-
rais para governos municipais, especificamen-
te proposições programáticas concernentes ao 
setor de saúde. Na ausência de registros desse 
tipo, optou-se pela caracterização de perfis 
discursivos de conotação mais normativa e 
pela formulação de hipóteses acerca do pouco 
valor atribuído a documentos dessa natureza.

Em função da delimitação de amostra in-
tencional e do método de análise documen-
tal, o estudo realizado apresentou limitações 
substanciais. Por exemplo, não houve enfoque 
e análises acerca de aspectos preliminares e 
contextuais dos processos de formulação para 
os programas eleitorais em questão. Espera-se 
que outros estudos sobre essa temática possam 
ser realizados, de modo a produzir mais expli-
cações e melhores evidências sobre processos 
dessa natureza.
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RESUMO Esta pesquisa teve por objetivo descrever os atributos funcionais e organizacionais dos 
Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) inseridos na Rede de Atenção as 
Urgências e Emergências do Sistema Único de Saúde (SUS). Realizou-se um estudo descritivo 
conduzido por meio de um questionário on-line, disponibilizado em sítio eletrônico e aplicado 
aos profissionais representantes dos CIATox. Dos 31 CIATox convidados, 19 (61%) aceitaram e 
foram incluídos no estudo. Os CIATox participantes oferecem atendimento em tempo integral 
de forma telefônica e/ou presencial, e 39 tipos de atividades, com destaque para a assessoria 
clínica para profissionais de saúde. Estão vinculados a instituições gestoras nos três níveis de 
governo, contudo, possuem recursos limitados, sobretudo pelo financiamento inadequado ou 
insuficiente. Os CIATox podem contribuir com sua expertise para a visibilidade das intoxica-
ções no Brasil e para o desenvolvimento de práticas de atenção à saúde da pessoa exposta ou 
intoxicada, integradas e operacionalizadas por meio de redes de atenção à saúde.

PALAVRAS-CHAVE Envenenamento. Centro de controle de intoxicações. Assistência à saúde. 
Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT This study aimed to describe the functional and organizational attributes of Brazilian 
Poison Control Centers (PCC) inserted in the Urgency e Emergency Care Network of the Unified 
Health System (SUS). A descriptive study was conducted through an online questionnaire, made 
available on an electronic website and applied to professionals representing the PCC. Out of the 31 
CIATox invited, 19 (61%) accepted and were included in the study. PCC offer full-time telephone 
and/or face-to-face care and 39 types of activities, with emphasis on clinical advice for health 
professionals. They are linked to management institutions at all three levels of government, 
however, they have limited resources, mainly due to inadequate or insufficient funding. PCC can 
contribute with its expertise to the visibility of intoxications in Brazil and to the development of 
health care practices of the exposed or intoxicated person, integrated and operationalized through 
health care networks.

KEYWORDS Poisoning. Poison control centers. Delivery of health Care. Unified Health System.
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Introdução

As exposições a substâncias químicas e toxinas 
que resultam em intoxicações e envenena-
mentos afetam todos os gêneros e todas as 
idades, em condições não intencionais, tais 
como os acidentes domésticos, ocupacionais e 
ambientais; e em circunstâncias intencionais, 
como, por exemplo, as lesões autoinfligidas, 
suicídios, homicídios e agressões1.

Em âmbito mundial, a incidência de intoxi-
cações é desconhecida. Em relação à mortali-
dade, contudo, estima-se que as intoxicações 
causadas por produtos químicos de origem 
industrial e agrícola são responsáveis por 1,2 
milhão de mortes, 2% do total de óbitos no 
mundo2. Intoxicações não intencionais foram 
associadas a 193 mil mortes em 20123 e a mais 
de 100 mil mortes em 20164. Embora a morta-
lidade por intoxicações não intencionais tenha 
decrescido no período, as taxas continuam 
elevadas nos países em desenvolvimento5.

No Brasil, tanto as intoxicações exógenas 
como os acidentes por animais peçonhentos 
são considerados agravos de notificação com-
pulsória e devem ser registrados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) por 
meio do preenchimento de Ficha de Notificação 
e Investigação específica para cada caso6.

No período de 2010 a 2017, o Sinan regis-
trou 703.928 casos de intoxicações, com 7.840 
óbitos e 1.077.399 acidentes por animais peço-
nhentos, com 1.752 óbitos7. Contudo, a magni-
tude da morbimortalidade por intoxicações e 
envenenamentos pode ser muito maior, uma 
vez que foram constatadas subnotificações dos 
casos nesse sistema de informação8,9. 

O reconhecimento das exposições e intoxi-
cações como um problema de saúde pública 
favoreceu a criação de serviços especializa-
dos, denominados internacionalmente como 
Centros de Controle de Intoxicações, que têm 
por objetivo oferecer informações, assessorar 
a prevenção, diagnóstico, prognóstico e trata-
mento das intoxicações10. 

Esses serviços foram criados no Brasil 
a partir da década de 1970, sob diferentes 

características e denominações11,12. Todavia, 
somente em 2015 o Ministério da Saúde (MS) 
instituiu 31 desses serviços como estabele-
cimentos de saúde integrantes da Linha de 
Cuidado ao Trauma (LCT), da Rede de Atenção 
as Urgências e Emergências (RUE) no Sistema 
Único de Saúde (SUS), sob a denominação 
de Centros de Informação e Assistência 
Toxicológica (CIATox)13, definidos como 

unidades de saúde, de referência em Toxicolo-
gia Clínica no SUS, com atendimento em regi-
me de plantão permanente por teleconsulto-
ria e/ou presencial, com o objetivo de prover 
informação toxicológica aos profissionais de 
saúde e às instituições e prestar assistências 
às pessoas expostas e/ou intoxicadas, visan-
do à redução de morbimortalidade. 

O MS estabeleceu, ainda, atividades es-
senciais e opcionais, e institui um incentivo 
financeiro para esses serviços13.

Embora a descrição do perfil epidemio-
lógico dos atendimentos realizados por di-
ferentes CIATox seja discutida na literatura 
nacional14-17, poucos estudos abordam seus 
aspectos organizacionais18,19; e não há estudos 
com tais explanações após a sua inserção no 
SUS. Dessa forma, este artigo tem por objetivo, 
portanto, descrever os atributos funcionais e 
organizacionais dos CIATox brasileiros.

Métodos

Trata-se de um estudo descritivo conduzido 
por meio de um questionário on-line, realizado 
com coordenadores ou responsáveis técnicos 
dos CIATox, durante o período de fevereiro 
a abril de 2018.

O questionário consistiu em um conjun-
to de questões quantitativas e qualitativas, 
que cobriram os atributos funcionais (meio 
de atendimento e atividades ofertadas) e os 
atributos organizacionais (vinculação institu-
cional e gestão, recursos humanos, recursos 
materiais e infraestrutura e financiamento) 
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dos CIATox. Foi confeccionado em plataforma 
web por um profissional desenvolvedor, que 
utilizou o sistema de código aberto de gestão 
de conteúdo web20 denominado Joomla!™, 
e disponibilizado em um sítio eletrônico de 
domínio particular, pago com recursos pró-
prios dos pesquisadores.

A fim de verificar o método, a pertinência 
das questões e a usabilidade do sítio eletrônico, 
foi realizado um piloto do preenchimento do 
questionário com um dos CIATox, seguido 
das adequações constatadas como necessárias.

Para a pesquisa, foram considerados os 31 
CIATox instituídos pelo MS como estabe-
lecimentos de saúde integrantes da LCT da 
RUE, no âmbito do SUS13, incluindo o CIATox 
participante do piloto. 

Os convites para participação na pesquisa, 
juntamente com as informações de acesso 
ao questionário, foram enviados por e-mail. 
Cada CIATox convidado recebeu um nome de 
usuário e uma senha exclusiva, gerada auto-
maticamente pelo sistema. Para garantir a se-
gurança da informação, nem o desenvolvedor 
nem os pesquisadores tiveram acesso às senhas 
dos usuários disponibilizadas pelo sistema.

O questionário on-line ficou disponível para 
os CIATox por um total de 30 dias. Durante 
esse período, foram realizados contatos tele-
fônicos e envio de e-mail para os profissionais 
dos CIATox como maneira de acompanhamen-
to. Ao final do período, as respostas recebidas 
foram transferidas para um banco de dados 

construído no programa Microsoft® Office 
Excel® 2007, o qual também proporcionou a 
apresentação dos dados conforme a estatística 
descritiva, por meio do cálculo de medidas de 
tendência, frequências e proporções.

Este manuscrito é parte de uma pesquisa 
maior que tem por objetivo analisar as práticas 
dos serviços de saúde direcionadas à atenção 
à saúde das pessoas expostas ou intoxicadas e 
contribuir para a identificação e definição da 
LC na RAS do SUS, cujo projeto foi submetido 
para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), sendo aprovado por meio do parecer 
nº 2.450.750 em 20 de dezembro de 2017.

Resultados

Dos 31 CIATox convidados a participar da 
pesquisa, 19 (61%) aceitaram e foram incluídos 
no estudo, sendo um deles participante do 
teste-piloto. Dos CIATox não participantes, 
quatro não acessaram o questionário; sete não 
responderam e um recusou a participação. 

Os 19 CIATox participantes estão distribuí-
dos em 12 estados, nas cinco regiões do Brasil, 
em maior número no estado de São Paulo 
(quadro 1). Os 12 CIATox não participantes 
estão localizados no Amazonas, no Ceará, no 
Espírito Santo, em Goiás, no Rio de Janeiro, no 
Rio Grande do Norte, em Sergipe, no Paraná 
(dois CIATox) e em São Paulo (três CIATox).

Quadro 1. Distribuição dos CIATox participantes segundo localização, por Região, Unidade Federativa e Município. Brasil, 2018

Região do Brasil Unidade Federativa Município Nome do CIATox*

Norte Pará Belém Centro de Informações Toxicológicas de Belém

Nordeste Bahia Salvador Centro Antiveneno da Bahia

Paraíba Campina Grande Centro de Informações e Assistência Toxicológica de 
Campina Grande

João Pessoa Centro de Assistência Toxicológica de João Pessoa

Pernambuco Recife Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco

Piauí Teresina Centro de Informações Toxicológicas de Teresina
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Atributos funcionais

Atendimentos – em maioria, os CIATox ofe-
recem atendimento de forma ininterrupta 
durante 24 horas/dia, 7 dias/semana e 365 
dias/ano (n=18, 95%). Somente um CIATox 
(5%) referiu realizar, na atualidade, atendi-
mento de 12 horas diárias em período diurno.

Dos meios de acesso ao atendimento ofer-
tado pelos CIATox ( figura 1), cinco (26%) 
realizam atendimentos exclusivamente por 
telefone; quatro (21%), atendimento telefô-
nico e presencial, em unidades de saúde nas 

quais o CIATox é vinculado (interconsulta), 
e três (16%) oferecem atendimento telefônico 
e atendimento presencial, tanto em unidades 
de saúde de vinculação como em sede própria. 
Um CIATox (5%), além dos atendimentos te-
lefônico e presencial em unidades de vincula-
ção, referiu oferecer atendimento por meio de 
redes sociais; e dois (11%) realizam somente 
atendimento presencial em unidades de saúde 
de vinculação. Oito CIATox (42%) contam 
com serviço de laboratório para análises toxi-
cológicas; e dois (11%), para análises clínicas. 

Centro-Oeste Distrito Federal Brasília Centro de Informações Toxicológicas de Brasília

Mato Grosso Cuiabá Centro de Informação Antiveneno de Cuiabá

Mato Grosso do 
Sul

Campo Grande Centro Integrado de Vigilância Toxicológica de Cam-
po Grande

Sul Paraná Londrina Centro de Informações Toxicológicas de Londrina

Rio Grande do Sul Porto Alegre Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande 
do Sul

Santa Catarina Florianópolis Centro de Informação Toxicológica de Santa Catarina

Sudeste São Paulo Campinas Centro de Controle de Intoxicações de Campinas

Ribeirão Preto Centro de Controle de Intoxicações de Ribeirão Preto

São José do Rio 
Preto

Centro de Assistência Toxicológica de São José do 
Rio Preto

São Paulo Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da 
Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo

Taubaté Centro de Controle de Intoxicações de Taubaté

Belo Horizonte Serviço de Toxicologia de Minas Gerais

Quadro 1. (cont.)

Fonte: Elaboração própria.

*Mantido o nome anterior à publicação da Portaria GM/MS nº 1.678, de 2 de outubro de 2015.
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Para 16 CIATox (84%), o público-alvo de 
suas atividades são profissionais de saúde e 
a população em geral. Outrossim, 15 CIATox 
(79%) citaram, também, estudantes de gradu-
ação e pós-graduação.

Quando perguntados sobre quais institui-
ções ou serviços de saúde são atendidos pelos 
CIATox, 16 (84%) referiram como mais frequen-
tes as Unidades Básicas de Saúde, consultórios, 
unidades de pronto atendimento ou pronto-
-socorro e os hospitais públicos municipais e 
estaduais. Em menor frequência (n=8, 42%), os 
centros de especialidades e as vigilâncias em 
saúde em âmbito municipal e estadual.

Atividades ofertadas – ao todo, os CIATox 

relataram oferecer 39 diferentes atividades 
( figura 2), variando de 1 a 30, com mediana de 
21 atividades. Os 19 CIATox referiram fornecer 
informação por meio de chamadas telefônicas. 
Outras atividades destacadas como mais fre-
quentes foram: ensino para graduação (n=16); 
notificação de eventos toxicológicos (n=15); 
suporte clínico remoto e suporte clínico pre-
sencial a profissionais de saúde (ambos com 
n=14) e registro dos atendimentos em banco 
de dados de acesso restrito (n=14). As ativida-
des referidas como menos realizadas foram: 
ouvidoria, visita domiciliar e consultoria para 
instituições ou organizações internacionais 
(n=1, cada). 

Figura 1. Meios de atendimento oferecidos pelos CIATox por tipo de atendimento. Brasil, 2018
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Atributos organizacionais

Vinculação institucional e gestão – todos os 
CIATox são vinculados a alguma instituição 
gestora, dos quais 63% (n=12) possuem vin-
culação a uma única instituição; 32% (n=6), a 
duas instituições; e 5% (n=1), a três instituições.

Das instituições de vinculação, nove tipos di-
ferentes foram referidos, considerando tanto as 
únicas como as múltiplas. São elas: Secretaria de 

Saúde Estadual (n=9, 32%); Secretaria de Saúde 
Municipal (n=4, 14%); Hospital Universitário 
Estadual (n=4, 14%); Universidade Estadual (n=3, 
11%); Universidade Federal (n=2, 7%); Hospital 
Universitário Federal (n=2, 7%); Hospital Federal 
(n=2, 7%); Hospital Universitário de Fundação 
Privada, sem fins lucrativos e de caráter filan-
trópico (n=2, 7%).

As instituições gestoras participam das 
decisões de coordenação e gerenciamento 

Figura 2. Atividades ofertadas pelos CIATox. Brasil, 2018
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dos CIATox quanto à composição de recursos 
humanos, materiais e financeiros na maioria 
dos casos (n=18, 95%), contudo, dez institui-
ções (53%) não participam das decisões de 
coordenação e gerenciamento que envolvam a 
execução das práticas assistenciais promovidas 
pelos CIATox. 

Embora um pouco mais da metade dos 
CIATox participantes (n=10, 53%,) tenha re-
ferido mudança em suas funções nos últimos 
dez anos, a estrutura organizacional não sofreu 
alterações no mesmo período.

Recursos Humanos – A composição de 
recursos humanos varia conforme o CIATox 
analisado; contudo, compõem seu quadro 
de trabalho: profissionais de saúde médicos, 
enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, assis-
tentes sociais, agentes de saúde, auxiliares e 
técnicos de laboratório, veterinários e biomé-
dicos; além de profissionais de outras áreas, 
tais como biólogos, administradores e técnicos 
em informática.  

Destaca-se, ainda, que, em seis CIATox 
(32%), parte de seu quadro de profissionais é 
cedido por outras instituições; e em outros três 
(16%), o quadro é composto por voluntários.

Em 14 CIATox (74%), há algum profissional 
de saúde graduado presente em todo o horário 
de funcionamento no serviço. Em se tratando 
especificamente do profissional médico, cujas 
atividades sejam direcionadas exclusivamente 
para as práticas assistenciais, o número reduz 
para nove (47%).

Do total de CIATox participantes, 13 (68%) 
possuem programa de estágio profissional para 
o exercício dos plantões diários, direcionado 
para estudantes de graduação e pós-graduação 
(aprimoramento e residência), de formação mul-
tiprofissional que inclui os cursos de medicina, 
enfermagem, farmácia, biomedicina e biologia. 

Para 17 CIATox (89%), há dificuldades na 
composição de recursos humanos decorrente 
da falta de recursos financeiros e da falta de 
reposição de profissionais aposentados. Tais 
dificuldades foram referidas como fator deter-
minante na redução do horário de funciona-
mento de um dos CIATox de 24 para 12 horas.

Recursos materiais e infraestrutura ¬ 14 
CIATox (74%) dispõem de área física própria; 
destas, 12 (63%) são localizadas dentro de um 
serviço hospitalar. A área é percebida como 
adequada para 13 CIATox (68%). 

Quanto à disponibilidade de linhas telefô-
nicas para os atendimentos, 17 CIATox (89%) 
têm linhas de telefone fixo exclusivo, e cinco 
(26%) têm linhas móveis. As linhas fixas dis-
poníveis variam de 1 até 100 ramais dedicados 
(um único CIATox), com mediana de 2 linhas 
telefônicas exclusivas por CIATox. 

Quanto à disponibilidade de antídotos e 
soros, 13 CIATox (68%) não dispõem de estoque 
de antídotos, e 8 (42%) não dispõem de estoque 
de soros antiveneno. O suprimento recebido ou 
o recurso financeiro para a aquisição desses 
insumos são provenientes de uma única fonte 
para 13 CIATox (68%). Das fontes referidas, seis 
(32%) são recursos provenientes exclusivamen-
te da instituição de vinculação; e três (16%), do 
governo estadual. Outras fontes citadas foram 
recursos próprios, instituições ou serviços fe-
derais e instituições ou serviços municipais. 

Para 13 CIATox (68%), há dificuldade na 
composição de recursos materiais e infraes-
trutura, entre as quais: a aquisição de materiais 
permanentes, a aquisição de insumos para 
laboratório, soros e antídotos de alto custo e 
para a manutenção corretiva e preventiva do 
espaço físico.

Financiamento – quanto aos recursos finan-
ceiros, 17 CIATox (89%) não possuem financia-
mento contínuo próprio. Ainda assim, a fonte 
para 11 CIATox (58%) é de origem estadual. 
Três CIATox (16%) recebem recursos de fonte 
privada, sendo que a proporção desse recurso 
é de 99% para um dos CIATox e de 100% para 
outros dois. Três deles (16%) também obtêm 
recursos eventuais por prestação de servi-
ços, consultorias ou de agências de fomento 
à pesquisa.

Dez CIATox (52,63%) enfrentam dificul-
dades para obtenção de recursos financeiros. 
Três CIATox (16%) não responderam a essa 
questão. Para os respondentes, os CIATox não 
possuem autonomia financeira, enfrentam 
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limite de cotas mensais das instituições de 
vinculação e não recebem o incentivo finan-
ceiro estabelecido pelo MS. 

Discussão

A Organização Mundial da Saúde preconiza 
que os países devem ter como ideal ao menos 
um serviço de informação toxicológica na-
cional, complementado por Centros satélites 
regionais, a depender da extensão territorial 
e populacional10. 

No Brasil, atualmente, existe insuficiência 
e disparidade na cobertura: enquanto sete 
estados não dispõem de nenhum CIATox 
(Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Maranhão, 
Alagoas e Tocantins), um único estado (São 
Paulo) tem nove CIATox e mais dois serviços 
públicos que prestam informação toxicológica, 
mas que não foram incluídos na RUE do SUS 
(Instituto Butantã, na cidade de São Paulo, e o 
Centro de Assistência Toxicológica de Presidente 
Prudente)11,13,21. Considerando a disponibilidade 
e os custos das mais modernas tecnologias de 
comunicação e as especificidades regionais, seria 
viável o estabelecimento de uma cobertura mais 
homogênea no País.

No histórico de criação dos CIATox até a 
sua inclusão na RUE do SUS, duas iniciativas 
de origem federal contribuíram para a forma 
de organização desses serviços. A primeira 
ocorreu em 1980, quando o MS criou o Sistema 
Nacional de Informação Tóxico-farmacológicas 
sob coordenação e administração da Fundação 
Oswaldo Cruz, que tinha como um dos objetivos 
ampliar o número de Centros no País por meio 
de convênios e repasses financeiros entre o MS e 
as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, 
e Fundações de Saúde ligadas às Universidades 
Públicas. Ainda que tal medida tenha sido pre-
ponderante na criação de novos Centros, ela 
seguia a lógica da organização da assistência à 
saúde anterior ao SUS, o que explica os diferen-
tes tipos de instituições às quais os CIATox são 
vinculados, bem como a variedade de atividades 
por eles desenvolvidas22,23. 

A segunda iniciativa ocorreu entre 2001 e 
2005, quando a então recém-criada Gerência 
Geral de Toxicologia da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária promoveu encontros na-
cionais com os Centros existentes à época, com 
o objetivo de discutir e viabilizar a atuação da 
Agência e incrementar a captação dos dados 
epidemiológicos provenientes dos atendimen-
tos, o que culminou com a criação de uma Rede 
Nacional de Centros de Informação e Assistência 
Toxicológica (Renaciat), que estabeleceu critérios 
e parâmetros para a instalação de novos Centros 
no País sem, contudo, estabelecer recursos orça-
mentários para a sua manutenção18.

O fato de as diretrizes para a criação dos 
primeiros Centros serem anteriores ao SUS 
pode explicar porque seu desenvolvimento e 
sua distribuição ocorreram de maneira desi-
gual entre os estados e regiões, bem como as 
diferenças na organização e nas instituições de 
vinculação, o que posteriormente se tornou um 
dos fatores dificultadores para a manutenção 
da Renaciat18,23.

A ausência de normas de entes federativos 
quando da constituição dos Centros especia-
lizados no atendimento às exposições e into-
xicações também ocorreu em países como os 
Estados Unidos24 e o Canadá25, sendo que, para 
este último, a falta de normativa foi conside-
rada como um tipo de ‘isolamento’ que criou 
uma barreira para a integração dos Centros 
com a rede de saúde pública.

Após a inserção dos CIATox na RUE do SUS, 
as atividades de produção e disseminação de 
informações; o atendimento remoto a profis-
sionais de saúde; a notificação dos eventos de 
interesse em saúde pública; a prevenção de 
doenças e agravos e promoção da saúde, todos 
sobre a ocorrência de exposições e intoxica-
ções que interferem no perfil de morbimorta-
lidade da população, foram consideradas como 
funções essenciais desses serviços. Atividades 
como busca ativa de casos e investigação de 
eventos de saúde pública com destaque para 
exposição e intoxicação; suporte e análise la-
boratorial toxicológica e a assistência direta à 
saúde da população nos casos das exposições e 
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intoxicações agudas e crônicas foram definidas 
como funções opcionais dos CIATox13. 

Todos os CIATox participantes do estudo 
oferecem atendimento gratuito conjuntamente 
à rede de serviços de saúde do SUS, a maioria 
em período contínuo. As diferenças no meio 
de atendimento se dão pela composição do 
serviço, e podem ser realizados exclusivamente 
de forma telefônica (atendimento remoto), ou 
de maneira presencial, seja em sede própria, 
seja por meio de interconsultas, como ocorre, 
por exemplo, nos CIATox vinculados a hospitais 
que, embora não tenham uma enfermaria ou 
unidade exclusiva, atendem à demanda por 
solicitação de outros profissionais da mesma 
instituição, diretamente nas unidades de pronto 
atendimento, pronto-socorro ou de internação 
hospitalar da instituição à qual estão vincula-
dos. Outros CIATox realizam, ainda, análises 
laboratoriais clínicas e toxicológicas, seja para 
os atendimentos presenciais, seja como suporte 
à solicitação de outros serviços de saúde.

Quanto às atividades, todos os CIATox re-
feriram realizar atendimento de informação 
por meio de chamada telefônica, mesmo os que 
consideraram seu meio de atendimento como 
exclusivamente presencial. Marques et al.19, 
em estudo anterior sobre avaliação dos Centros 
que compunham a Renaciat, observaram que 
o conceito de ‘solicitação de informação’ não 
é claro entre os Centros, o que corrobora um 
sub-registro de atendimentos. O atendimento 
de informação por meio de chamada telefônica 
corresponde, neste caso, a qualquer solicitação 
atendida pelos CIATox e que não se consti-
tuam de casos de exposição, intoxicação ou 
envenenamento, nem diagnóstico diferencial.

Quanto às solicitações de atendimento, os 
CIATox participantes consideraram como 
público-alvo de suas atividades os profissionais 
de saúde, estudantes e a população em geral, 
em proporções semelhantes. Contudo, há uma 
maior demanda de atendimentos originados de 
serviços de saúde. Os atendimentos oferecidos 
pelos CIATox brasileiros diferenciam-se dos 
atendimentos realizados pelos Centros esta-
dunidenses, nos quais prevalecem as ligações 

realizadas pelos usuários a partir de suas re-
sidências, que recorrem às ligações gratuitas 
antes de buscarem o atendimento nos serviços 
pagos de saúde11,26. 

Para além das atividades essenciais e opcio-
nais designadas, os CIATox participantes do 
estudo desenvolvem um importante papel na 
formação de profissionais especializados no 
atendimento das exposições e intoxicações, 
por meio da promoção de estágios e atividades 
de graduação e pós-graduação para estudantes 
de formação interdisciplinar.

Além da inserção desses profissionais de 
saúde nos serviços de saúde no âmbito da rede 
de atenção do SUS, após sua formação e/ou 
especialização em toxicologia, eles também 
são requeridos para a composição do quadro 
de trabalhadores dos próprios CIATox dada a 
expertise de suas atividades. Nos Centros de 
países como Suíça e Japão, os profissionais 
devem passar por treinamentos em serviço 
ou possuírem pós-graduação em Informação 
Toxicológica ou Toxicologia Clínica27. Já nos 
Centros do Canadá e Estados Unidos, os profis-
sionais devem obter uma certificação exclusiva 
de Especialista em Informação Toxicológica 
(Specialists in Poison Information)25,26. 

Os CIATox participantes referiram auto-
nomia quanto à execução de suas práticas de 
atenção, contudo, essa autonomia é limitada 
no que concerne à composição de recursos 
humanos especializados, aquisição de insumos 
e recursos materiais necessários ao desen-
volvimento de suas atividades. Tais dificul-
dades foram atribuídas especialmente à falta 
de financiamento contínuo e adequado que 
interferem diretamente no funcionamento 
desses serviços.

Problemas de financiamento são comuns 
aos Centros internacionais28. No Brasil, 
Bochner23 aponta que a dificuldade financeira 
para a manutenção dos Centros ocorre desde 
a criação desses serviços, o que culminou com 
a desativação de três unidades nas cidades de 
Iguatu (CE) no ano 2000, Rio de Janeiro (RJ) 
em 2008, Marília (SP) em 2012; e mais recente-
mente, em 2015, no município Cascavel (PR)29.
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Uma possível explicação deve-se à diversi-
dade de órgãos e instituições de vinculação e a 
percepção dos CIATox apenas como serviços 
que fornecem informação e/ou promovem 
assistência somente às intoxicações agudas, 
fazendo com que os Centros não fossem 
considerados como serviços integrantes da 
rede de atenção do SUS e, portanto, não re-
cebessem o financiamento efetivo. Em 2010, 
com a articulação do Programa Nacional de 
Telessaúde, do MS, com a Rede Universitária 
de Telemedicina, do Ministério de Ciência e 
Tecnologia, que oficializaram no País as ações 
de teleducação e teleassistência30, as funções 
dos CIATox ganharam relevância, o que favo-
receu a integração desses serviços à RUE do 
SUS, fazendo jus a um incentivo financeiro13. 
Mesmo assim, a questão do financiamento 
ainda é considerada como ineficiente. 

Considerações finais

Essa caracterização preliminar dos CIATox 
possui algumas limitações. Em relação às ati-
vidades, os respondentes podem subestimar 
ou superestimar o número e atividades por 
eles exercidas, o que pode ser entendido como 
uma das deficiências da ausência de uma di-
retriz nacional. Além disso, as atividades são 
condicionadas ao desenvolvimento e funcio-
namento dos CIATox ao longo do tempo, pelas 
especificidades regionais, e pelo conhecimento 
da existência dos CIATox pela população e 
por outros profissionais de saúde, que podem 
optar ou não pela consulta ao Centro. Ainda 
que o estudo não tenha sido realizado com a 
totalidade dos CIATox brasileiros, os resul-
tados apresentados permitem inferências no 

entendimento de como se dá a organização dos 
CIATox não participantes, uma vez que esses 
Centros também seguem as mesmas instruções 
quanto ao exercício das funções essenciais e 
opcionais e quanto à sua inserção na RUE no 
âmbito do SUS. 

As exposições e intoxicações representam 
problemas de saúde pública que necessitam 
ser reconhecidos pelo setor saúde. Atualmente, 
tramita na Câmara dos Deputados o Projeto 
de Lei (PL) nº 9.006/2017 (anteriormente 
designado como PL 96/2014) que propõe a 
alteração da Lei nº 8.080/90 para incluir no 
âmbito do SUS uma política de informação e 
assistência toxicológica e de logística de an-
tídotos31. Nesse aspecto, os CIATox podem 
contribuir com sua expertise para a visibili-
dade das exposições e intoxicações no Brasil 
a partir do desenvolvimento de práticas de 
atenção que incluem a promoção, prevenção, 
diagnóstico e tratamento à pessoa exposta ou 
intoxicada. Tais práticas, contudo, devem ser 
integradas e operacionalizadas em uma rede 
de atenção que inclua ainda outros serviços de 
saúde distribuídos no território e organizados 
nos diferentes níveis de atenção. 
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RESUMO Objetivou-se avaliar os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) do Brasil 
credenciados até o ano de 2014. Trata-se de avaliação do tipo normativa, quantitativa, baseada 
em indicadores e parâmetros orientados pela construção de um modelo avaliativo. Os CEO 
do Brasil foram julgados como bom, regular ou ruim. A maioria dos CEO do Brasil (68,1%) foi 
classificada como regular. Na dimensão estrutural, 78,1% dos CEO foram classificados como 
bom; na organizacional, 64,6% como regular; e na de produtividade, 48,2% como ruim. Houve 
associação significativa entre o julgamento final dos CEO e a localização geográfica e o porte 
populacional dos municípios. A avaliação evidenciou o não cumprimento de diversos indicado-
res normativos, demonstrando que não estão atendendo plenamente às normas preconizadas.

PALAVRAS-CHAVE Avaliação em saúde. Saúde bucal. Especialidades odontológicas.

ABSTRACT It is the objective of this study to perform a normative evaluation of the Dental 
Specialties Centers (CEO) in Brazil accredited until the year 2014. It is a normative evaluation, 
with a quantitative approach, based on indicators and parameters guided by the construction of an 
evaluation model. CEO in Brazil were rated as bad, average or good. The majority of CEO in Brazil 
(68.1%) were classified as average. In the structural dimension, 78.1% of CEOs were classified as 
good; in the organizational dimension, 64.6% as average; and in productivity, 48.2% as bad. There 
was a significant association between the CEO’s final judgment and the geographical location 
and population size of the municipalities. The evaluation evidenced non-compliance with several 
normative indicators, showing that they are not fully complying with the recommended norms.

KEYWORDS Health evaluation. Oral health. Specialities, dental. 
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Introdução

Em 2004, o Ministério da Saúde (MS) lançou 
a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), 
que culminou na expansão da atenção pri-
mária e no aumento da oferta de serviços 
odontológicos especializados, por meio da 
implantação dos Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO)1. Antes do lançamento da 
PNSB, a assistência odontológica era precária; 
e as atividades, esparsas2. Os procedimentos 
odontológicos especializados eram escassos3. 

O MS iniciou, também, na década de 2000, 
uma discussão acerca do tema vigilância em 
saúde bucal, que foi sucedida pela criação 
de um subcomitê responsável pelo projeto 
denominado Saúde Bucal Brasil: condições 
de saúde bucal da população brasileira – SB 
Brasil4. Cidadãos de algumas faixas etárias, 
moradores da zona urbana e rural de municí-
pios das cinco macrorregiões do Brasil, foram 
examinados por profissionais envolvidos na 
efetuação da pesquisa. 

Os resultados do SB Brasil 2003 demonstra-
ram precariedade das condições bucais da popu-
lação, assim como dificuldades e desigualdades 
de acesso aos serviços odontológicos básicos e 
especializados3. Em 2010, porém, dando sequ-
ência à estratégia de vigilância à saúde bucal, foi 
realizado um novo levantamento epidemiológi-
co das condições de saúde bucal da população 
brasileira – SB Brasil 2010. O resultado desse 
levantamento sinalizou avanços no perfil epi-
demiológico da população5.

Em decorrência da implementação da PNSB e 
da criação dos CEO, observaram-se experiências 
exitosas no cenário da saúde bucal da população 
brasileira. Desde a implantação dos CEO, houve 
um avanço significativo na prestação de cuidado 
odontológico especializado, com aumento de 
400% nos procedimentos especializados6. É 
provável, todavia, que estudos futuros de saúde 
bucal apresentem uma dimensão ainda maior do 
impacto desses serviços na condição de saúde 
bucal dos brasileiros7. Contudo, conforme a 
Pesquisa Nacional de Saúde, em 2013, a maioria 
dos atendimentos odontológicos no País ainda 

era realizado no setor privado (74,3%), seguido 
das unidades básicas de saúde (19,6%). Somente 
6,1% eram realizados em outros tipos de estabe-
lecimentos, entre eles os CEO8.

Diante do desafio de garantir a operacio-
nalização da atenção especializada em saúde 
bucal no Brasil, é necessário que práticas de 
monitoramento e de avaliação dos CEO sejam 
realizadas continuamente, visando subsidiar 
o planejamento em saúde e a tomada de 
decisão sobre as prioridades e investimentos 
nos serviços9,10.

Estudos de avaliação sobre a produção 
odontológica ambulatorial bem como sobre a 
organização dos CEO têm apontado resultados 
contraditórios ao esperado pelas normativas 
exigidas pelo MS. De modo geral, os CEO do 
Brasil têm apresentado desempenho aquém 
do esperado11,12, além de falhas na organização, 
especialmente relacionadas com o encami-
nhamento dos usuários da atenção básica13.

Considerando ser o propósito da avaliação 
em saúde a emissão de um julgamento de valor 
para a tomada de decisão14, objetivou-se re-
alizar uma avaliação normativa dos CEO do 
Brasil credenciados até o ano de 2014, bus-
cando julgar se estes estão funcionando em 
conformidade com as normas preconizadas 
pelos documentos legais. O presente traba-
lho busca contribuir para o planejamento das 
ações em saúde bucal do Brasil. 

Material e métodos

Trata-se de um estudo avaliativo, do tipo nor-
mativo, empregando abordagem quantitativa. 
A amostra selecionada neste estudo foram 
todos os CEO do Brasil que participaram 
da avaliação externa do primeiro ciclo do 
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade 
dos CEO (PMAQ-CEO), ocorrido no primeiro 
semestre de 2014. Ressalta-se que três CEO 
foram excluídos por não terem participado 
de um dos módulos da avaliação. A amostra 
deste estudo totalizou 929 CEO, distribuídos 
pelos municípios brasileiros. 
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A Portaria nº 599/2006 classificou os CEO 
em três tipos – tipo I; tipo II; tipo III, conforme 
a quantidade de consultórios odontológicos, 
os quais devem funcionar 40 horas semanais, 
dispondo de cirurgiões-dentistas, auxiliares 
de consultório dentário, entre outros profis-
sionais15. As portarias que regulamentam a 
estrutura e o funcionamento dos CEO têm 
como pressuposto a garantia de que estes 
proporcionem o impacto desejado no perfil 
epidemiológico de saúde bucal da população 

brasileira, e se efetivem como estratégia de 
ampliação do acesso a tratamentos especiali-
zados no Sistema Único de Saúde (SUS).

O modelo lógico (figura 1) e a matriz ava-
liativa de análise e de julgamento elaborados 
e utilizados neste estudo foram orientados 
pela literatura científica e por documentos 
legais. O modelo apresenta três dimensões 
avaliativas – estrutural, organizacional e de 
produtividade, subdivididas em 6 subdimen-
sões e 24 indicadores (quadro 1).

Figura  1. Modelo Lógico da Avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas

Política Nacional de Saúde Bucal

Dimensão
estrutural

Dimensão
organizacional

Dimensão de
produção

1. Recursos humanos
2. Recursos estruturais

3. Atividades desenvolvidas
4. Acessibilidade

(Portaria GM/MS nº
599/2006; NBR 9050

Manual Técnico da
Anvisa ‘Serviços

Odontológicos: Prevenção
e Controle de Risco’)

5. Referência e
contrarreferência

(Diretrizes da Política
Nacional de Saúde Bucal

de 2004; Caderno de
Atenção Básica nº 17
de Saúde Bucal de 

2008.)

6. Produtividade

(Portaria nº 1464, 
de 24 de junho 

de 2011)

Oferecem serviços odontológicos de média complexidade

Atenção  básica

Equipe de Saúde
Bucal

Atenção terciária

Outros serviços
especializados

Atenção secundária

Sistema de referência
e contrarreferência

CEO

Garantia da continuidade do serviço e a ampliação
e qualificação da oferta serviços odontológicos

Fonte: Elaboração própria.

Foram adotados parâmetros normativos 
(quadro 1), estabelecidos nos documentos legais e 
na literatura científica, para a emissão de juízos de 
valor. Os critérios utilizados e suas respectivas re-
ferências estão contidos no quadro 1. Ressalta-se, 
no entanto, que o terceiro indicador da presente 

matriz, formação dos cirurgiões-dentistas, nas 
áreas de atuação no CEO não é uma exigência, 
contudo entendemos que esse aspecto influencia 
a prática do profissional. Portanto, foi considerada 
a qualificação do cirurgião-dentista na área que 
este atua nas cinco especialidades mínimas. 
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Quadro 1. Elementos da matriz avaliativa dos Centros Especialidades Odontológicas (CEO) do Brasil

Indicador Medida Critério Parâmetro (Bom/regular/ruim)

DIMENSÃO: ESTRUTURAL
Subdimensão: Recursos humanos

(1) Adequação da 
quantidade de cirur-
giões-dentistas por 
CEO

Quantidade de cirurgiões-den-
tistas que atuam no CEO

O CEO tipo I deve dispor de 3 ou mais cirurgiões-
-dentistas. O CEO tipo II deve possuir 4 ou mais 
cirurgiões-dentistas. Já o CEO tipo III, 7 ou mais 
cirurgiões-dentistas15. Consideraram-se somente os 
cirurgiões-dentistas que atuam nas especialidades 
mínimas. 

Bom:  no mínimo 3 (CEO tipo I) 
/ no mínimo 4 (CEO tipo II) / no 
mínimo 7 (CEO tipo III)
Ruim: menos do que o preco-
nizado

(2) Compatibilidade 
da carga horaria de 
auxiliares/técnicos de 
consultório dentário e 
cirurgiões-dentistas

Soma da carga horária dos au-
xiliares e técnicos ÷ pela soma 
da carga horária dos cirurgiões-
-dentistas

Os auxiliares e técnicos de consultório dentário pos-
suem função importante, pois auxiliam o atendimen-
to aos pacientes, instrumentando o cirurgião-den-
tista, manipulando materiais de uso odontológico, 
realizando o acolhimento do usuário, entre outras 
funções16. A literatura tem destacado que a sua pre-
sença junto com cirurgião-dentista possui impacto 
positivo17.

Bom: ≥ 1
Ruim: <1

3) Formação dos 
Cirurgiões-Dentistas 
nas áreas de atuação 
no CEO

Percentual de cirurgiões-den-
tistas com especialização na 
área de atuação = número de 
cirurgiões-dentistas com espe-
cialização ÷ pelo total de cirur-
giões-dentistas ×100

Não é exigência que o cirurgião-dentista tenha 
especialização na área que atue, todavia isto pode 
favorecer a qualidade do trabalho. Foi considerada, 
portanto, a qualificação do cirurgião-dentista na área 
que este atua. Apenas os cirurgiões-dentistas das 
especialidades mínimas foram considerados, para 
que os CEO que não ofereçam outras especialidades 
não fossem prejudicados

Bom: ≥75%
Regular: 50 -75%
Ruim: <50%

(4) Ações de educação 
permanente com os 
profissionais do CEO

Existência de ações de educação 
permanente que incluam profis-
sionais do CEO

Uma maneira de trazer melhorias aos profissionais da 
atenção especializada em saúde bucal seria ações de 
educação permanente.

Bom: sim
Ruim: não

Subdimensão: Recursos estruturais

(5) Adequação do 
número cadeiras odon-
tológicas completas ao 
tipo de CEO

Quantidade de cadeiras odonto-
lógicas: cadeira, equipo, unidade 
auxiliar e refletor

O CEO tipo I deve possuir três consultórios odonto-
lógicos completos, que significa dispor de cadeira, 
equipo, unidade auxiliar e refletor. O CEO tipo II deve 
possuir de quatro a seis consultórios odontológicos 
completos. O CEO tipo III, no mínimo, sete consultó-
rios odontológicos15.

Bom:  no mínimo 3 (CEO tipo I) 
/ no mínimo 4-6 (CEO tipo II) / 
no mínimo 7 (CEO tipo III)
Ruim: menos do que o preco-
nizado

(6) Equipamentos e 
periféricos mínimos

Quantidade de equipamentos e 
periféricos em condições de uso: 
aparelho de raios-X dentário, 
equipo odontológico, canetas de 
alta e baixa rotação, amalgama-
dor e fotopolimerizador

Todos os tipos de CEO devem possuir: aparelho de 
raios-X dentário; equipo odontológico; canetas de alta 
e baixa rotação; amalgamador; fotopolimerizador; e 
compressor15.

Bom: ≥ 1 equipamento e periféri-
co de cada tipo
Ruim: < 1

(7) Instrumentais e 
insumos

Relato do profissional de ter 
deixado de atender devido à falta 
de insumos e/ou instrumentais

Todos os tipos de CEO devem dispor de instrumen-
tais compatíveis com os serviços15. 

Bom: não
Ruim: sim

(8) Condições de uso, 
de limpeza e de ilumi-
nação dos consultórios 
odontológicos

Existência de boa iluminação 
e boa condição de uso e de 
limpeza

Os consultórios odontológicos devem ser providos de 
sistema de iluminação apropriado nos locais onde os 
pacientes são atendidos, que possibilite aos profissio-
nais uma boa visibilidade, não havendo ofuscamento 
ou sombras. As sujeiras devem ser, periodicamente, 
removidas mediante o uso de água e sabão18.

Bom: sim
Ruim: não

(9) Adequação das 
condições de ventila-
ção e climatização dos 
consultórios odonto-
lógicos

Existência de ventilador e/ou ar 
condicionado

Os serviços de saúde devem possuir instalação de 
climatização. Assim, a ventilação deve criar um mi-
croclima nos quesitos: temperatura, umidade, veloci-
dade e distribuição e pureza do ar18.

Bom: com ar condicionado
Regular: apenas ventilador
Ruim: sem ventilador e ar con-
dicionado
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Quadro 1. (cont.)

(10) Depósito de Ma-
terial de Limpeza

Existência de depósito de mate-
rial de limpeza

Os consultórios odontológicos devem possuir um 
depósito de material de limpeza, como ambiente de 
apoio18.

Bom: sim
Ruim: não

(11) Sala de espera 
para pacientes e acom-
panhantes

Existência de sala de espera para 
pacientes e acompanhantes

Os consultórios odontológicos devem possuir sala 
de espera para pacientes e acompanhantes, a fim de 
servir como sala de apoio18.

Bom: sim
Ruim: não

(12) Sala de esteriliza-
ção com autoclave

Existência de sala de esteriliza-
ção com autoclave

É imprescindível que os instrumentais utilizados na 
cavidade bucal sejam esterilizados por autoclave, pois 
somente o uso de desinfetantes não assegura a elimi-
nação de todos os patógenos, inclusive os esporos e 
bactérias15.

Bom: sala de esterilização com 
autoclave
Regular: sem sala de esteriliza-
ção, mas com autoclave
Ruim: sem autoclave

(13) Sala de lavagem/ 
descontaminação (sala 
de utilidades)

Existência de sala de lavagem/ 
descontaminação (sala de uti-
lidades)

Os consultórios devem dispor de uma central de 
material esterilizado, que devem ainda possuir um 
ambiente sujo, ou seja, uma sala de lavagem/descon-
taminação de materiais18.

Bom: sim
Ruim: não

Subdimensão: Atividades desenvolvidas

(14) Adequação da 
quantidade de espe-
cialidades ofertadas ao 
tipo de CEO

Soma das especialidades míni-
mas ofertadas no CEO

Todos os CEO, independentemente do tipo, devem 
realizar, minimamente, as seguintes atividades: (1) 
diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e de-
tecção do câncer bucal; (2) periodontia especializada; 
(3) cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; (4) 
endodontia e (5) atendimento a portadores de neces-
sidades especiais15.

Bom: 5 especialidades mínimas
Ruim: <5 especialidades

(15) Adequação da 
quantidade de horas 
semanais utilizadas 
para fazer procedimen-
tos clínicos

(Número de períodos* utilizados 
para fazer procedimentos clíni-
cos ×4**) × número de dias que 
o CEO funciona
*Manhã, tarde ou noite
**Um período corresponde a 4 
horas de trabalho diário

Todos os consultórios odontológicos do CEO, inde-
pendentemente do tipo e do número de cirurgiões-
-dentistas que neles atuem, devem ser utilizados para 
a realização dos procedimentos clínicos por 40 horas 
semanais15. 

Bom: ≥ 40 horas)
Ruim:  < 40 horas

Subdimensão: Acessibilidade

(16) Corredores adap-
tados para cadeira de 
rodas

Existência de corredores adapta-
dos para cadeira de rodas

Pelo menos uma das salas dos estabelecimentos de 
saúde para cada tipo de serviço prestado deve ser 
acessível e estar em rota acessível. Esta rota acessível 
pode ser externa ou interna. A externa incorpora es-
tacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de traves-
sia de pedestres, rampas, etc. A interna, corredores, 
pisos, rampas, escadas, elevadores etc19.

Bom: sim
Ruim: não

(17) Portas adaptadas 
para cadeira de rodas

Existência de portas adaptadas 
para cadeira de rodas

É preconizado pelo menos uma das salas para cada 
tipo de serviço prestado seja acessível, isso inclui a 
existência de portas adaptadas aos portadores de 
cadeiras de rodas19.

Bom: sim
Ruim: não

DIMENSÃO: ORGANIZACIONAL
Subdimensão: Referência e contrarreferência

(18) Acesso por de-
manda referenciada

Acesso aos CEO exclusivamente 
por meio da demanda referen-
ciada

Caso o usuário tenha a necessidade de algum pro-
cedimento mais complexo, será ‘referenciado’ para 
os estabelecimentos que oferecem serviços mais 
complexos19.

Bom: sim
Ruim: não

(19) Termo de referên-
cia /contrarreferência

Existência do termo, por escrito 
ou por meio eletrônico de refe-
rência/contrarreferência

É necessário que a referência bem como a contrar-
referência sejam realizadas por meio de formulários 
específicos, a fim de formalizar o encaminhamento20.

Bom: sim
Ruim: não
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Foram atribuídos escores aos indicadores, 
subdimensões, dimensões e do CEO (quadro 2). 
Definiu-se valor 0 (zero), julgado como ruim, 
para os indicadores que não atenderam aos 
parâmetros; 1, julgado como regular, para os 
que atenderam parcialmente; e 2, julgado como 
bom, para os que atenderam completamente. 
A soma dos escores dos indicadores gerou o 
juízo de valor da subdimensão. Esse juízo de 
valor da subdimensão também foi convertido 
em escore (ruim=0; regular=5; bom=7). A soma 
dos escores da subdimensão gerou o juízo de 
valor da dimensão, que, da mesma forma, foi 

convertido em escore. A soma dos escores 
das dimensões gerou o juízo de valor final do 
CEO. Para o julgamento das subdimensões, 
dimensões e do CEO, a soma dos escores foi 
dividida por três, gerando grupos de julgamen-
to, classificados como bom, quando alcançou 
os maiores valores; ruim, quando alcançou os 
menores valores; e regular, nas demais situ-
ações (quadro 2). Todos os indicadores, sub-
dimensões e dimensões foram considerados 
de igual importância, e, portanto, tiveram o 
mesmo peso nos cálculos. 

Quadro 1. (cont.)

Fonte: Elaboração própria.

(20) Realização de 
contrarreferência

Paciente contrarreferenciado à 
unidade básica de origem

Depois de finalizado o tratamento mais complexo, 
este usuário deve ser ‘contrarreferenciado’, ou seja, 
encaminhado de volta para a unidade básica de 
origem, onde haverá continuidade do tratamento e 
acompanhamento desse paciente20.

Bom: sim
Ruim: não

DIMENSÃO: PRODUÇÃO
Subdimensão: Produtividade

(21) Cumprimento da 
meta mínima para pro-
cedimentos básicos

Média mensal de procedimentos 
básicos realizados no ano de 
2014 (total de procedimentos 
2014 ÷ 12)

Cumprimentos do número exato (ou além) da meta 
preconizada pelo Ministério da Saúde21.

Bom:  ≥ 80 (CEO tipo I) / ≥ 
110 (CEO tipo II) / ≥ 190 (CEO 
tipo III)
Ruim: demais valores

(22) Cumprimento 
da meta mínima para 
procedimentos de 
cirurgia

Média mensal de procedimentos 
de cirurgia no ano de 2014 (total 
de procedimentos 2014 ÷ 12)

Cumprimentos do número exato (ou além) da meta 
preconizada pelo Ministério da Saúde21.

Bom:  ≥ 80 (CEO tipo I) / ≥ 
90 (CEO tipo II) / ≥ 170 (CEO 
tipo III)
Ruim: demais valores

(23) Cumprimento 
da meta mínima para 
procedimentos perio-
dontia

Média mensal de procedimentos 
de periodontia no ano de 2014 
(total de procedimentos 2014 
÷ 12)

Cumprimentos do número exato (ou além) da meta 
preconizada pelo Ministério da Saúde21.

Bom:  ≥ 60 (CEO tipo I) / ≥ 
90 (CEO tipo II) / ≥ 150 (CEO 
tipo III)
Ruim: demais valores

(24) Cumprimento 
da meta mínima para 
procedimentos endo-
dontia

Média mensal de procedimentos 
de endodontia no ano de 2014 
(total de procedimentos 2014 
÷ 12)

Cumprimentos do número exato (ou além) da meta 
preconizada pelo Ministério da Saúde21.

Bom:  ≥ 35 (CEO tipo I) / ≥ 60 
(CEO tipo II) / ≥ 95 (CEO tipo 
III)
Ruim: demais valores
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Quadro 2. Forma de agregação do juízo de valor

Indicador Resultado do indicador Resultado da subdimensão Resultado da dimensão Resultado do CEO
DIMENSÃO: ESTRUTURAL

∑ Escores
0-7= Ruim
8-12= Regular
13-15= Bom

Subdimensão: Recursos humanos

∑ Escores
0-10 Ruim (0)
11-21Regular (3)
22-28 Bom (5)

1 Ruim (0) / Bom (2)

∑ Escores
0-2 Ruim (0)
3-5 Regular (5)
6-8 Bom (7)

2 Ruim (0) / Bom (2)

3 Ruim (0)
Regular (1)
Bom (2)

4 Ruim (0) / Bom (2)

Subdimensão: Recursos estruturais

5 Ruim (0) / Bom (2)

∑ Escores
0-6 Ruim (0)
7-12 Regular (5)
13-18 Bom (7)

6 Ruim (0) / Bom (2)

7 Ruim (0) / Bom (2)

8 Ruim (0) / Bom (2)

9 Ruim (0)
Regular (1)
Bom (2)

10 Ruim (0) / Bom (2)

11 Ruim (0) / Bom (2)

12 Ruim (0)
Regular (1)
Bom (2)

13 Ruim (0) / Bom (2)

Subdimensão: Atividades desenvolvidas

14 Ruim (0) / Bom (2) ∑ Escores
0= Ruim (0)
2= Regular (5)
4= Bom (7)

15 Ruim (0) / Bom (2)

Subdimensão: Acessibilidade

16 Ruim (0) / Bom (2) ∑ Escores
0= Ruim (0)
2= Regular (5)
4= Bom (7)

17 Ruim (0) / Bom (2)

DIMENSÃO: ORGANIZACIONAL

Subdimensão: Referência e contrarreferência Escores
0=Ruim (0)
5= Regular (3)
7= Bom (5)

18 Ruim (0) / Bom (2) ∑ Escores
0= Ruim (0)
2-4= Regular (5)
6= Bom (7)

19 Ruim (0) / Bom (2)

20 Ruim (0) / Bom (2)

DIMENSÃO: PRODUÇÃO

Subdimensão: Produtividade
Escores
0= Ruim (0)
5= Regular (3)
7= Bom (5)

21 Ruim (0) / Bom (2)
∑ Escores
0-2 Ruim (0)
4-6 Regular (5)
8 Bom (7)

22 Ruim (0) / Bom (2)

23 Ruim (0) / Bom (2)

24 Ruim (0) / Bom (2)

Fonte: Elaboração própria.
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As fontes de dados para o cálculo dos 
indicadores foram: o banco de dados do 
2º ciclo do PMAQ-CEO de 2014, o Sistema 
de Informações Ambulatoriais do Sistema 
Único de Saúde (SIA-SUS), disponíveis no 
Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde e o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Os municípios com CEO foram classificados 
em quatro estratos, conforme seu porte demo-
gráfico, a saber: porte 1: de 0 a 10.000 habitantes; 
porte 2: de 10.001 a 25.000 habitantes; porte 3: 
de 25.001 a 50.000 habitantes; porte 4: acima de 
50.000 habitantes. A classificação foi feita com 
base na população estimada para o ano de 2014 
dos municípios, obtida no site do IBGE.

Como o SIA-SUS não permite a tabulação dos 
dados de produção ambulatorial por CEO, apenas 
por município, utilizou-se o software TabWin 
(versão 4.1.3) para tabulação desses dados. Foram 
obtidos os bancos de dados de todos os meses 
de 2014 para cada Unidade da Federação (UF); 
filtrados os procedimentos listados na Portaria 
nº 1.464/GM21 das cinco especialidades mínimas, 
por CEO; e calculada a média anual. 

Todos os dados foram exportados, organi-
zados e analisados em planilhas no software 
Microsoft Office Excel® (versão 2013). 
Promoveu-se análise descritiva; e foram cal-
culadas as frequências absolutas, relativas e 

percentuais. Os resultados foram apresentados 
em formato de tabela. Os indicadores, subdi-
mensões, dimensões e CEO foram classificados 
conforme o alcance dos parâmetros norma-
tivos, julgados como bom, regular ou ruim. 

Para avaliar possíveis associações entre 
o julgamento final dos CEO e variáveis do 
estudo (localização geográfica e porte popu-
lacional), utilizou-se o teste Qui-quadrado de 
Pearson, com o auxílio do software estatístico 
R (https://www.R-project.org/). Diferenças 
foram consideradas significantes em p<0,05. 

Todos os dados utilizados no presente 
estudo são secundários e de domínio público, 
em que não constam dados de identificação. 
Assim, em conformidade com os princípios 
éticos explicitados na Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde nº 510, de 7 de abril de 2016, 
este estudo não necessitou de submissão ao 
Comitê de Ética em Pesquisa.

Resultados

No Brasil, em 2014, havia 931 CEO implanta-
dos. Dos CEO analisados neste estudo (n=929), 
a maior parte (68,1%) foi classificada como 
regular, 198 CEO (21,3%) foram classificados 
como bom; e 98 (10,6%), como ruim (tabela 1). 

Tabela 1. Número absoluto e percentual dos indicadores, subdimensões e dimensões dos CEO, conforme a sua 
classificação (bom, regular e ruim). Brasil, 2014

DIMENSÃO
Subdimensão Ruim Regular Bom
Indicadores n % n % n %
ESTRUTURAL 6 0,6 198 21,3 725 78,1

Recursos humanos 7 0,7 539 58,0 383 41,3

Adequação da quantidade de cirurgiões-dentistas por CEO 31 3,3 - - 898 96,7

Compatibilidade da carga horaria de auxiliares/técnicos de consultório 
dentário e cirurgiões-dentistas

688 74,0 - - 241 26,0

Formação dos cirurgiões-dentistas nas áreas de atuação no CEO - - 602 64,8 327 35,2

Ações de educação permanente com profissionais do CEO 232 24,9 - - 697 75,1
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Tabela 1. (cont.)

Recursos estruturais 28 3,0 403 43,4 498 53,6

Adequação do número cadeiras odontológicas completas ao tipo de 
CEO

22 2,4 - - 907 97,6

Equipamentos e periféricos mínimos 125 13,4 - - 804 86,6

Instrumentais e insumos 283 30,5 - - 646 69,5

Adequação das condições de uso, de limpeza e de iluminação 115 12,4 - - 814 87,6

Condições de ventilação e climatização dos consultórios odontológicos 26 2,8 130 14,0 773 83,2

Depósito de material de limpeza 298 32,1 - - 631 67,9

Sala de espera para pacientes e acompanhantes 23 2,5 - - 906 97,5

Sala de esterilização com autoclave 47 5,0 88 9,47 794 85,5

Sala de lavagem/ descontaminação (sala de utilidades) 327 35,2 - - 602 64,9

Atividades desenvolvidas 17 1,9 354 38,1 558 60,0

Adequação da quantidade de especialidades ofertadas ao tipo de CEO 364 39,2 - - 565 60,8

Adequação da quantidade de horas semanais utilizadas para fazer pro-
cedimentos clínicos

24 2,6 - - 905 97,4

Acessibilidade 152 16,4 110 11,8 667 71,8

Corredores adaptados para cadeira de rodas 212 22,8 - - 717 77,2

Portas adaptadas para cadeira de rodas 202 21,7 - - 727 78,3

ORGANIZACIONAL 18 2,0 600 64,6 311 33,4

Referência/contrarreferência 18 2,0 600 64,6 311 33,4

Acesso por meio de demanda referenciada 397 42,8 - - 532 57,2

Termo de referência /contrarreferência 230 24,8 - - 699 75,2

Realização de contrarreferência 147 15,8 - - 782 84,2

PRODUTIVIDADE 448 48,2 399 42,9 82 8,9

Produção 448 48,2 399 42,9 82 8,9

Cumprimento da meta mínima para procedimentos básicos 246 26,5 - - 683 73,5

Cumprimento da meta mínima para procedimentos cirurgia 704 75,8 - - 225 24,2

Cumprimento da meta mínima para procedimentos periodontia 468 50,4 - - 461 49,6

Cumprimento da meta mínima para procedimentos endodontia 724 78,0 - - 205 22,0

Resultado dos CEO 98 10,6 633 68,1 198 21,3

Fonte: Elaboração própria.

Na análise das dimensões, observa-se que 
a estrutural obteve mais da metade dos CEO 
(78,1%) classificados como bom, sendo a que 
obteve o melhor resultado. O detalhamento 
dessa dimensão possibilita observar que os 
indicadores com melhores resultados (mais 

de 97% dos CEO com conceito bom) foram: 
adequação do número cadeiras odontológicas 
completas ao tipo de CEO; sala de espera para 
pacientes e acompanhantes, ambos perten-
centes à subdimensão recursos estruturais; e 
adequação da quantidade de horas semanais 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 120, P. 122-136, JAN-MAR 2019

Avaliação normativa dos Centros de Especialidades Odontológicas, Brasil, 2014 131

utilizadas para fazer procedimentos clínicos, 
da subdimensão recursos humanos. Nota-se 
ainda que a adequação do número cadeiras 
odontológicas completas ao tipo de CEO foi 
o melhor resultado entre todos os indicadores 
utilizados (97,6% bom). A compatibilidade da 
carga horária de auxiliares/técnicos de con-
sultório dentário e cirurgiões-dentistas apre-
sentou o pior resultado da dimensão (26,0%). 

Na análise da dimensão organizacional, 
mais da metade dos CEO (64,6%) foi classifica-
da como regular; e poucos (2,0%), como ruim. 
Nesse item, os três indicadores considerados 
obtiveram mais da metade dos CEO com con-
ceito bom. O pior resultado foi observado no 
acesso por meio de demanda referenciada, com 
42,8% dos CEO sem atendimento exclusivo 
por meio de demanda referenciada. 

Na dimensão produção, foram observados 
os piores resultados de toda a matriz avaliativa, 
com quase metade dos CEO (48,2%) classifi-
cados como ruim. Dos indicadores conside-
rados, o melhor resultado foi o cumprimento 
da meta mínima para procedimentos básicos, 
com 73,5% dos CEO com conceito bom. Os 
piores resultados foram para o cumprimento 
das metas mínimas de procedimentos de endo-
dontia e cirurgia, com menos de 25% dos CEO 
com conceito bom. Relacionando os resultados 
da dimensão produção com o porte popula-
cional dos municípios, notou-se que 11,7% dos 
CEO implantados em municípios de porte 4 
foram classificados como bom. Nos municípios 
menores, o maior percentual de CEO com 
conceito bom foi observado nos municípios 
de porte 3 (6,6%), seguido dos municípios de 
porte 1 (6,2%) e porte 2 (1,3%). 

A análise detalhada das classificações das 
dimensões dos CEO por macrorregião e por 
porte populacional dos municípios permite 
verificar que, na dimensão estrutural, 86,2% 
dos CEO da macrorregião Sul obtiveram con-
ceito bom, enquanto na macrorregião Norte, 
69,5%. Na dimensão organizacional, 43,5% dos 
CEO da macrorregião Centro-Oeste obtive-
ram conceito bom, porém, na macrorregião 
Nordeste, apenas 29,3%. Na produção, 22,5% 

dos CEO da macrorregião Centro-Oeste foram 
classificados como bom; e apenas 3,9% dos 
CEO da macrorregião Nordeste. 

Observou-se que, na dimensão estrutural, 
80,7% dos CEO implantados em municípios de 
porte 4 foram classificados como bom; e 62,5% 
dos CEO dos municípios de porte 1 obtiveram 
conceito bom. Na dimensão organizacional, 
39,5% dos CEO implantados em municípios 
de porte 3 obtiveram conceito bom; enquanto 
31,5% dos CEO implantados em municípios de 
porte 4 apresentaram conceito bom. Na di-
mensão produção, 11,7% dos CEO implantados 
em municípios de porte 4 foram classificados 
como bom; somente 1,2% dos CEO de muni-
cípios de porte 2 obtiveram conceito bom. 

A maior parte dos CEO (60,5%) está implan-
tada em municípios mais populosos – acima de 
50.001 habitantes (tabela 2). Observou-se que 
as regiões Norte e Nordeste apresentaram os 
piores percentuais, com 17,0% e 14,4% dos CEO 
com conceito ruim. A macrorregião Centro-
Oeste obteve o maior percentual de CEO com 
conceito bom (40,3%). Quando analisados os 
resultados por UF, Roraima-RR destaca-se 
negativamente, pois o único CEO do estado foi 
classificado como ruim. Por outro lado, Amapá 
(AP) e Mato Grosso do Sul (MS) obtiveram 
mais de 50% dos CEO com conceito bom. O 
restante das UF obteve a maior parte dos CEO 
com conceito regular. Os municípios com porte 
populacional de 10.001 a 25.000 habitantes 
foram os que tiveram pior desempenho na 
avaliação, com maior percentual de CEO ruins 
e menor percentual de CEO bons. 

No Brasil, o julgamento final dos CEO nesta 
avaliação esteve associado com a localização 
geográfica e o porte populacional dos municí-
pios (tabela 2). Notou-se que o Centro-Oeste 
apresentou proporcionalmente os melhores 
resultados. As macrorregiões Norte e Nordeste 
tiveram os resultados mais negativos. Os mu-
nícipios de maior porte populacional apre-
sentaram proporcionalmente os melhores 
resultados. Chama a atenção o fato de que os 
municípios menores, de até 10.000 habitantes, 
também foram mais bem avaliados. 
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Tabela 2. Avaliação dos CEO, por localização geográfica e porte populacional dos municípios. Brasil, 2014

Ruim Regular Bom
n % n % n %

Localização geográfica

Norte (n=59) 10 17,0 36 61,0 13 11,0

Nordeste (n=355) 51 14,4 262 73,8 42 11,8

Centro-Oeste (n=62) 1 1,6 36 58,1 25 40,3

Sudeste (n=337) 31 9,2 219 65,0 87 25,8

Sul (n=116) 5 4,3 80 69,0 31 26,7

Brasil (n=929) 98 10,6 633 68,1 198 21,3

Valor de p* <0,001 <0,001 <0,001

Porte Populacional dos municípios

Até 10.000 hab. (n=16) 2 12,5 10 62,5 4 25,0

De 10.001 a 25.000 hab. (n=156) 30 19,2 110 70,5 16 10,3

De 25.001 a 50.000 hab. (n=195) 22 11,3 138 70,7 35 18,0

Acima de 50.001 hab. (n=562) 44 7,8 375 66,7 143 25,5

Valor de p* <0,001 <0,001 <0,001

Fonte: Elaboração própria.

*Teste Qui-quadrado de Pearson.

Discussão

Este estudo evidenciou que, em 2014, a maior 
parte dos CEO não estava atendendo plena-
mente às normas preconizadas, especialmente 
quanto às metas de produção ambulatorial. 
Além disso, a classificação dos CEO esteve 
fortemente associada à localização geográfica 
e ao porte populacional dos municípios. 

A dimensão produtividade, especialmente 
os indicadores de cumprimento das metas 
mínimas de endodontia, cirurgia e periodon-
tia, apresentou a maior parte dos CEO com 
conceito ruim. A literatura cientifica tem evi-
denciado resultados similares. Muitos autores 
que avaliaram o desempenho dos CEO nas 
diferentes regiões do Brasil, sob a perspectiva 
do cumprimento das metas, têm observado 
que a maior parte dos CEO não tem atingido 
as metas de produtividade, especialmente nas 
especialidades de periodontia, endodontia e 
cirurgia oral22-25.

Sabe-se, no entanto, que, historicamente, 
no Brasil, há uma grande demanda reprimida 
por tratamentos odontológicos especializados. 
Uma hipótese para esse paradoxo seriam pos-
síveis incoerências relacionadas com a forma 
como foram estabelecidas, tanto no quesito 
quantitativo quanto no tipo de procedimento. 
Para Goes e colaboradores22, é necessário con-
siderar o perfil epidemiológico da população 
local e regional do País e repensar sobre as 
metas estipuladas pelo MS, bem como sobre 
as especialidades oferecidas. 

Alguns autores também têm sugerido que 
a baixa produtividade dos CEO pode estar 
relacionada com o número inadequado de 
profissionais por especialidade26, com a ine-
xistência de um sistema de lista de espera que 
reponha os pacientes faltosos, com a não pa-
dronização das tecnologias utilizadas por cada 
profissional, com o não cumprimento da carga 
horária de trabalho ou, ainda, com a realização 
de procedimentos básicos que deveriam ser 
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*Orcid (Open Researcher 
and Contributor ID).

realizados na atenção básica27, ou, ainda, com 
as longas filas para o atendimento nos CEO 
que culminam em altas taxas de abstinência28.

Outro aspecto importante refere-se 
ao papel que os CEO exercem na rede 
de atenção em saúde bucal no SUS. A re-
gulamentação em vigor determina que a 
atenção secundária deve proporcionar a 
continuidade do cuidado em saúde bucal 
realizado pela Equipe de Saúde Bucal (ESB) 
na atenção básica20, sendo imprescindível 
a organização dos fluxos de gerenciamento 
dos usuários, por meio do mecanismo de 
referência e contrarreferência. Entretanto, 
observa-se no presente estudo que menos da 
metade dos CEO trabalhava com acesso dos 
usuários exclusivo por demanda referencia-
da; e parte não possuía um termo de refe-
rência/contrarreferência. Esses resultados 
sugerem que os CEO, de modo geral, estão 
funcionando como porta de entrada para os 
usuários ao sistema de saúde, promovendo 
uma descontinuidade do cuidado. Outros 
estudos publicados fizeram constatações 
similares26,28.

Embora a dimensão estrutural tenha apre-
sentado resultados satisfatórios, um dado 
mostrou-se discrepante do que se esperaria 
nesse cenário. Como respostas às normativas 
do sistema, esperavam-se cirurgiões-dentistas 
atuando em conjunto com auxiliares/técnicos. 
Sabe-se que uma ESB completa é capaz de 
realizar seu trabalho com maior eficiência 
e otimização do processo de trabalho; pro-
movendo aumento da qualidade técnica e da 
produtividade, a minimização do custo opera-
cional, além da redução do desgaste físico, do 
estresse e da fadiga do cirurgião-dentista17. A 
falta de auxiliares e técnicos, portanto, pode 
estar impactando não apenas na produtivida-
de dos CEO, mas também na qualidade dos 
serviços oferecidos à população. 

Os resultados mostraram que a maior parte 
dos profissionais que estavam atuando nos 
CEO possuía, ao menos, especialização na área 
de atuação. Contudo, notou-se que nem todos 
os profissionais dos CEO estão incluídos em 

ações de educação permanente, o que denota 
uma certa desvalorização desses profissionais 
por parte da gestão desses municípios. O fato 
de já terem especialização na área de atuação 
no CEO não diminui a importância dessas 
ações na qualificação do serviço e dos profis-
sionais, uma vez que essas ações não visam 
apenas melhorar a capacidade técnica de exe-
cução de procedimentos, mas, principalmente, 
investir na capacidade crítica e reflexiva dos 
profissionais, para que atuem em uma visão 
ampliada e contextualizada das necessidades 
de saúde dos usuários atendidos29.

A Portaria GM/MS nº 599/2006 prevê a dis-
ponibilidade de instrumentais e insumos com-
patíveis com os serviços nos CEO15. Embora 
nesta pesquisa não tenha sido avaliada a pre-
sença ou ausência específica de cada instru-
mental ou insumo necessários ao atendimento, 
o fato de o profissional relatar paralisação no 
atendimento por falta de instrumentais ou 
insumos em 30,5% dos CEO avaliados revela a 
dificuldade de gerenciamento desses recursos, 
o que, fatalmente, compromete o atendimento 
aos usuários e a resolubilidade dos CEO. 

O maior percentual de CEO com conceito 
bom foi na macrorregião Centro-Oeste, sendo 
que as análises estatísticas demonstraram as-
sociação significante entre as variáveis. Esses 
resultados podem indicar que houve maior 
incentivo na atenção secundária em saúde 
bucal nessa macrorregião em comparação com 
as demais. No entanto, não há dados na litera-
tura que corroborem essa hipótese, havendo, 
portanto, a necessidade de outros estudos que 
analisem as políticas estaduais de incentivo e 
gestão da rede de atenção à saúde bucal.

O porte populacional dos municípios 
também obteve associação significante com 
o julgamento final dos CEO. Notou-se que o 
maior percentual de CEO com conceito bom 
foi nos municípios mais populosos. Uma jus-
tificativa para essa ocorrência é o fato de que, 
neste estudo, os percentuais de CEO classifi-
cados como bom na dimensão produtividade 
foram maiores em municípios de maior porte 
populacional. 
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Alguns estudos científicos identificaram 
associações entre o desempenho dos CEO e 
o porte populacional dos municípios. Esses 
estudos verificaram que os CEO localizados 
em municípios de maior porte populacional 
apresentaram melhores resultados de produ-
tividade22,30, devido a esses municípios pos-
suírem maiores demandas por tratamentos 
especializados30.

Por outro lado, o segundo melhor resul-
tado observado foi nos municípios menos 
populosos. Uma possível explicação para 
esse fato seria o estabelecimento de par-
cerias entre esses municípios, por meio 
dos consórcios regionalizados. Ou seja, o 
CEO de um município torna-se também 
referência para a população residente de 
outros municípios próximos, aumentando, 
portanto, a demanda. De fato, municípios de 
pequeno porte populacional não possuem 
grande demanda por serviços odontológicos 
especializados, nem economia de escala 
para implantar um CEO. Por conseguinte, 
o estabelecimento dessas parcerias pode 
vir a ser uma estratégia importante para a 
maior produtividade dos CEO. 

Este estudo avaliou os CEO normati-
vamente. Os indicadores utilizados nessa 
avaliação retratam aspectos mínimos e 
obrigatórios que um CEO deveria dispor; 
e, portanto, a classificação de um CEO 
como bom não significa que este não ne-
cessite de aperfeiçoamentos e avanços. 
No entanto, sob outra perspectiva, o não 
cumprimento desses indicadores expressa 
a necessidade de mais atenção por parte da 
gestão na atenção especializada em saúde 
bucal. Para tanto, a metodologia normativa 
empregada na presente avaliação pode vir 
a ser considerada uma limitação do pre-
sente estudo. Outra limitação seria a fonte 
secundária de dados, que está sujeita ao 
sub-registro ou registro inadequado das 
informações, que, nesse caso, não são pas-
síveis de identificação.

Conclusões

A avaliação evidenciou o descumprimento de 
diversos indicadores normativos, especial-
mente os relacionados com o cumprimento 
das metas ambulatoriais, demonstrando que 
os CEO não estão atendendo plenamente às 
normas preconizadas. Apesar das dimensões 
estrutural e organizacional dos CEO terem 
apresentado os melhores resultados, há neces-
sidade de aprimoramento de alguns aspectos, 
especialmente o relacionado com a existência 
de auxiliares e técnicos de consultório dentário 
atuando juntamente com os cirurgiões-den-
tistas nos CEO, Além deste, os relacionados 
com a inclusão dos profissionais em ações de 
educação permanente e com o acesso aos CEO 
somente por meio de demanda referenciada. 

Os resultados deste trabalho elucidam a im-
portância de aperfeiçoamentos e avanços de 
muitos dos indicadores utilizados nesta avalia-
ção. Sugere-se a revisão das metas ambulatoriais 
nas especialidades ofertadas pelos CEO, consi-
derando as particularidades de cada região, a 
demanda existente, o perfil epidemiológico, as 
reais necessidades de tratamento da população 
em cada local, assim como questões relativas aos 
recursos estruturais dos CEO, a força de trabalho 
de cirurgiões-dentistas e de outros profissionais 
existente em cada região do País.  

Reforça-se a necessidade de que mais 
estudos avaliativos sobre os CEO sejam re-
alizados, empregando outras abordagens e 
metodologias, a fim de elucidar outras fragi-
lidades e os avanços dos CEO do País. 
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RESUMO A presente pesquisa objetivou apresentar perspectivas de conselheiros tutelares sobre 
a atuação nos casos de violência contra a criança. Para tanto, foram entrevistados 16 profis-
sionais atuantes no município de Palmas (TO), Brasil. Os dados foram submetidos à análise 
de conteúdo. Identificou-se que interferem no enfrentamento da violência infantil, por esses 
atores, a falta de conhecimento e habilidades para identificar crianças em risco ou situação 
de violência, o envolvimento das famílias nos casos, a precariedade de recursos materiais, o 
quantitativo insuficiente de profissionais, falhas na rede de proteção à criança, estereótipos 
culturais, a desvalorização profissional e a impunidade do agressor. Sendo assim, para que o 
Conselho Tutelar consiga exercer plenamente suas funções e contribuir para a interrupção do 
ciclo de violência infantil, são necessários investimentos em diversas áreas, tais como a qua-
lificação dos conselheiros tutelares, por meio da oferta de cursos periódicos, e a implantação 
de ambientes de trabalho com recursos material e humano suficientes, de modo a contribuir 
para que se exerçam ações integradas, intersetoriais e resolutivas.

PALAVRAS-CHAVE Criança. Maus-tratos infantis. Violência. Serviços de proteção infantil.

ABSTRACT This research aimed to present perspectives of guardianship counselors on the action 
in cases of violence against children. To that end, 16 professionals were interviewed acting in the 
city of Palmas (TO), Brazil. The data was submitted to content analysis. It was identified that they 
interfere with the confrontation of child violence, by these actors, the lack of knowledge and skills 
to identify children at risk or situation of violence, the involvement of families in cases, precarious 
material resources, insufficient number of professionals, failures in the network of child protection, 
cultural stereotypes, professional devaluation and impunity of the aggressor. Thus, in order for the 
Guardianship Council to be able to fully exercise its functions and contribute to the interruption 
of the cycle of child violence, investments in various areas are required, such as qualification of 
guardianship counselors, through the provision of periodic courses, and the implementation of 
work environments with sufficient material and human resources, in order to contribute to the 
implementation of integrated, intersectoral and resolute actions.

KEYWORDS Children. Child abuse. Violence. Child protection services.
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Introdução

A violência é caracterizada por ações 
humanas de indivíduos, grupos, classes e 
nações que, intencionalmente, podem pro-
vocar intimidação e danos físicos, morais, 
espirituais e psicológicos, inclusive, levando 
a óbito. Ela está presente no mundo desde os 
primórdios da sociedade e representa sério 
agravo à saúde, haja vista que resulta em 
consequências nocivas à vítima e às pessoas 
envolvidas1.

Nos cenários nacional e internacional, a 
violência é identificada como um problema 
de saúde pública que infringe os direitos 
humanos2-6, sendo representada por pluri-
causalidades nos diversos ambientes sociais, 
e percebida nas relações entre diferentes 
grupos e culturas4.

Estima-se que, entre indivíduos adultos, 
ao menos um em cada quatro tenha sofrido 
abuso físico na infância; uma a cada cinco 
mulheres foi exposta à violência sexual 
quando criança; e uma em cada três, subme-
tida à violência física ou sexual, perpetrada 
por parceiro íntimo, em algum momento 
de sua vida6.

Na faixa etária infantil, a violência 
alcança números expressivos, é responsável 
por prejuízos de ordem física e psicossocial 
às crianças3,7,8 e pode refletir negativamente 
na saúde do indivíduo quando adulto7,8.

Pesquisas indicam que, apesar dos es-
forços para a sua prevenção, as agressões 
infantis ainda se configuram como reali-
dade alarmante em diversos países5,6,9,10. 
Em 2014, por exemplo, somente no Brasil 
foram notificados 30.324 casos de violência 
contra menores de 10 anos11. Destaca-se 
que o quantitativo de registros representa 
somente a ponta do iceberg das violências 
cotidianas que efetivamente acontecem. Sob 
este quantitativo visível, existe um enorme 
número de maus-tratos que não alcança 
visibilidade social12.

Como estratégia para mudar esses indica-
dores, no Brasil, é obrigatória a notificação 

dos casos suspeitos ou confirmados de 
maus-tratos infantis. Eles devem ser co-
municados ao Conselho Tutelar, instituição 
criada a partir do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), e que tem a importan-
tíssima função de zelar pelo cumprimento 
dos direitos dessa clientela13.

Com o intuito de proteger as crianças, 
diversas atividades devem ser desenvolvi-
das pelos conselheiros tutelares, tais como 
atender crianças e adolescentes com direi-
tos violados; orientar pais ou responsáveis; 
pleitear serviços públicos nas diversas áreas, 
como saúde, educação e previdência; delibe-
rar notificações e auxiliar na elaboração da 
proposta orçamentária do município para 
garantir que sejam disponibilizados os ser-
viços que assegurem os direitos da criança14.

Para cada município brasileiro e região 
administrativa do Distrito Federal, está pre-
visto o funcionamento de, pelo menos, um 
Conselho Tutelar como órgão integrante da 
administração pública local, composto por 
cinco membros escolhidos pela população 
e com mandato de quatro anos13.

O Brasil possui cerca de 5.472 Conselhos 
Tutelares, com cobertura de 98,3% dos 
municípios. Todavia, apesar de tamanha 
abrangência, esta instância ainda enfrenta 
desafios comuns, tais como o de alcançar 
a universalização do atendimento, tanto 
nos grandes centros urbanos quanto nos 
longínquos e pequenos municípios, e o de 
qualificar os serviços prestados10. De modo 
geral, é possível identificar inúmeras falhas 
no funcionamento de tal entidade15,16.

Frente a esses dados, a seguinte questão 
norteou o desenvolvimento desta pesquisa: 
‘Os conselheiros tutelares estão preparados 
para identificar e atuar nas situações de 
violência contra a criança?’. Aqui, objetivou-
-se apresentar perspectivas de conselheiros 
tutelares sobre a atuação nos casos de vio-
lência contra a criança.

Acredita-se que os resultados encontra-
dos proporcionam visibilidade às vivên-
cias e dificuldades desses atores sociais, 
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colaborando para a implementação, por 
parte do poder público e de instituições 
responsáveis, de ações que efetivamente 
qualifiquem o trabalho dos conselheiros 
tutelares e, consequentemente, favoreçam 
a prevenção, a identificação, o manejo dos 
casos e a interrupção do ciclo de violência 
perpetrado contra a criança.

A origem da história da violência remonta 
ao período pré-civilizatório, desta maneira, 
sua desconstrução requer conscientização 
e comprometimento da sociedade diante 
das iniquidades do mundo contemporâneo. 
Nesta perspectiva, a universalização da ga-
rantia dos direitos da criança, expressos 
em constituições e declarações por todo o 
mundo, deve ser uma busca de movimentos 
sociais, de profissionais ligados à área e de 
toda a população17.

Material e métodos

Trata-se de uma pesquisa descritiva e explo-
ratória, de abordagem qualitativa, realizada 
nos Conselhos Tutelares de Palmas (TO), 
Brasil, nos quais foram entrevistados, indivi-
dualmente, conselheiros tutelares atuantes 
no município.

Para o atendimento às crianças e famílias 
em risco ou situação de violência, o refe-
rido município possui quatro unidades de 
Conselho Tutelar, duas contemplando a 
região norte e central, e duas na região sul. 

Atuam, em cada unidade, cinco conselheiros 
tutelares, responsáveis pelo atendimento 
a uma população estimada em aproxima-
damente 242 mil habitantes, com 64.468 
(26,63%) crianças com até 14 anos de idade18.

Para a etapa de coleta de dados, uma pes-
quisadora contatou os conselheiros tutelares 
e agendou as entrevistas, que ocorreram 
no serviço, em sala privativa, respeitando 
sempre a disponibilidade dos sujeitos. As 
entrevistas foram semiestruturadas e gra-
vadas em mídia digital, com a anuência dos 
sujeitos, realizadas nos meses de setembro 
de 2015 a janeiro de 2016, e transcritas ao 
término da gravação.

Submeteram-se, visando a compreender 
a totalidade das informações coletadas, os 
dados à análise de conteúdo19. Para tanto, 
foi realizada a exploração do material, por 
meio de leitura exaustiva e compreensiva, 
de modo a sistematizar as ideias iniciais. 
Posteriormente, essas ideias foram agre-
gadas e sistematizadas em unidades, que 
permitiram a descrição dos conteúdos. 
Finalizou-se o procedimento com o trata-
mento dos resultados obtidos e interpre-
tação, por meio da elaboração de textos e 
formação da categoria ‘Dificuldades para 
atuar nos casos de violência contra a criança’ 
e suas subcategorias, que apresentam as 
experiências que contribuem para caracte-
rizar e compreender os limites, desafios e 
potencialidades da profissão de conselheiro 
tutelar (figura 1).
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Dos 20 conselheiros tutelares atuantes no 
município de Palmas (TO), 16 atenderam ao 
critério de inclusão (atuar há, pelo menos, seis 
meses como conselheiro tutelar) e 4 foram 
excluídos, pois se encontravam afastados das 
atividades laborais por motivo de férias, tra-
tamento de saúde ou outros.

Nos resultados, os entrevistados foram 
representados pela letra ‘E’ e sistema alfanu-
mérico, visando a manter sigilo em relação à 
identidade dos participantes e evitar exposição 
e constrangimento.

Esta pesquisa atendeu aos preceitos 
éticos propostos na Resolução nº 466/2012 
e foi aprovada pela Secretaria Municipal de 
Saúde e pelo Conselho Tutelar do município de 
Palmas (TO) e, ainda, pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 
Federal do Tocantins (UFT), sob o protocolo 
nº 008-02/2015.

Resultados e discussão

A idade dos entrevistados variou de 24 a 
54 anos; todos (16; 100%) eram do sexo fe-
minino e apresentaram ensino fundamen-
tal completo; quatro (25%) apresentaram 
ensino superior. O tempo de atuação variou 
de três a dez anos, e a maioria (13; 81,3%) 
encontrava-se no exercício da função havia, 
pelo menos, cinco anos.

A análise dos depoimentos permitiu iden-
tificar fatores que interferem na prática 
dos conselheiros tutelares. Embora estes 
profissionais se esforcem para uma atuação 
efetiva, notou-se que diversos aspectos 
podem comprometer a execução das ações 
e colaborar para a assistência fragmentada 
e inadequada às crianças e famílias em risco 
ou em situação de violência, como eviden-
ciam as subcategorias abaixo.
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Falta de habilidades para 
identificar crianças em risco ou

situação de violência 

Envolvimento da família nas
situações de violência contra a

criança  

Recursos materiais insuficientes
para assistência adequada à

criança em situação de violência   
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à criança em situação de

violência  

A sociedade desconhece o real
papel do Conselho Tutelar 

Convivendo com a impunidade
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Figura 1. Categoria e subcategorias referentes à análise dos depoimentos dos conselheiros tutelares. Palmas (TO). 2016

Fonte: Elaboração própria com base em dados da pesquisa.
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Falta de habilidades para identificar 
crianças em risco ou situação de 
violência

Nesta pesquisa, embora os conselheiros tutela-
res tenham informado não possuir dificuldades 
para identificar situações de violência física, 
especialmente nos casos em que é possível 
observar marcas no corpo da criança que in-
diquem a agressão, nas falas, foi consensual 
que enfrentam dificuldades para identificar 
os demais tipos de violência.

Bom, os de lesões aparentes, lesões físicas, não 
encontramos dificuldades – nem eu, nem o Con-
selho Tutelar e nem os outros órgãos de atendi-
mento, como hospitais, IML [Instituto Médico 
Legal]. Agora, violência psicológica, ela já é bem 
mais complexa de ser identificada. [E1].

As físicas, elas são perceptíveis. Então, você olhou 
a criança, você já constata que ela vem sendo mal-
tratada ou foi agredida por algum membro familiar 
ou, então, por terceiros. A psicológica, ela já é mais 
difícil porque ela já requer um acompanhamento de 
profissionais da área da psicologia e assistente social 
para identificar. [E4].

[...] porque a violência psicológica não tem como 
a gente identificar, porque nós não temos um pre-
paro, nós não estudamos, não temos um preparo 
técnico. [E10].

O Conselho Tutelar é uma instituição 
permanente e autônoma, não jurisdicional, 
encarregada por zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente. Para a 
candidatura a membro desta instituição, o 
sujeito precisa apresentar reconhecida idonei-
dade moral, idade superior a 21 anos e residir 
no município em que atuará13, ou seja, não 
são exigidos, dos candidatos, conhecimentos 
relacionados ao ECA e a estratégias para iden-
tificar e atuar no enfrentamento da violência.

Nesse sentido, pode-se inferir que os conse-
lheiros tutelares nem sempre estão preparados 
para o exercício profissional, já que a falta 

de conhecimentos e habilidades se configura 
em entraves para prevenir, identificar e atuar 
nos casos de agressões infantis20-22. Destaca-
se que não ter competência para reconhecer 
crianças em situação de violência contribui 
para a manutenção do ciclo de agressão e para 
a invisibilidade deste agravo à saúde23.

Nessa perspectiva, é imprescindível a ca-
pacitação dos conselheiros tutelares, de modo 
a dar-lhes condições técnicas e científicas 
para identificar e atuar nos diversos casos de 
violência, e não somente naqueles em que é 
possível visualizar lesões20. Há vários tipos de 
violência que podem ser perpetrados contra a 
criança, e a maioria não deixa hematomas ou 
lesões no corpo. Para muito além das sequelas 
físicas, estão os prejuízos emocional, social e 
psicológico, aos quais, independentemente 
do tipo de violência, a criança nesta situação 
está exposta, e que podem gerar danos que 
comprometem negativamente seu presente 
e sua vida futura.

Envolvimento da família nas situa-
ções de violência contra a criança

E st u d o s  re a l i z a d o s  e m  d i f e re n t e s 
países9,21,24,25 apontam a família como a 
principal perpetradora da agressão infan-
til. Tal situação apresenta-se como desafio 
para a atuação profissional dos conselheiros 
tutelares, pois dificulta a identificação e o 
manejo deste agravo à saúde, como demons-
tram os depoimentos abaixo:

[...] tentam esconder de qualquer forma, né? Tipo 
assim: ele fala para a criança não falar certas coi-
sas. Mas a gente, com a experiência, quando a 
gente chega, a gente acaba identificando, né? 
Por mais que o pai tenta, ameaça, mas a criança, 
ela sempre deixa escapar alguma coisa. [E5].

[...] a maioria das questões de abuso sexual 
é da própria família. São tio, padrasto. Então, 
assim, a própria mãe não aceita, acha que a 
criança fantasiou. Então, a gente tem essa di-
ficuldade. [E9].
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[...] quando ‘tá acontecendo um tipo de violência 
dentro de uma casa ou dentro de algum local, os 
pais, eles, a tendência deles é esconder. Eles não dei-
xam que essa criança fale com alguém, com uma di-
retora da escola, com a professora, com a conselhei-
ra tutelar. Então, essa é a maior dificuldade. [E12].

Nota-se que, nos casos em que o agressor 
é um integrante da família, é comum que a 
criança negue a situação de violência, inclu-
sive, sob coação, pois ela é forçada a ocultar e 
a mentir sobre fatos que possam comprovar 
a agressão. Percebe-se, deste modo, que o en-
frentamento da violência se mantém como 
desafio atual, especialmente por tratar-se de 
um fenômeno complexo, que envolve aspectos 
culturais, econômicos e sociais2.

Nesse cenário, em que a família participa 
do círculo de violência contra a criança, seja 
por cometer os atos de agressão, omiti-los ou 
mesmo negá-los, o conselheiro tutelar é per-
cebido como invasor, como uma figura capaz 
de provocar algum dano à família. Como con-
sequência, rotineiramente, estes profissionais 
precisam lidar com a falta de receptividade 
por parte da comunidade e, muitas vezes, com 
desrespeito e ameaças, como evidenciam as 
falas abaixo:

[...] nos atendimentos, tem família que não gos-
ta da nossa presença, de jeito nenhum. A gente 
chega lá, eles correm com a gente da casa. Então, 
essa é a minha dificuldade: é de manter contato 
com uma pessoa, que eles nos evita a gente, a 
nossa presença. [E8].

Muitas vezes, ameaçadas; muitas vezes, vista 
com outros olhos. [...] se entra no Conselho Tu-
telar dizendo ‘eu só quero um emprego’, ele vai se 
frustrar. Na primeira vez que alguém pegar uma 
faca e mostrar pra ele ou mandar ‘sai daqui, ban-
do de vagabunda!’. [E12].

[...] porque, quando chega na casa da pessoa, ela 
já fica assustada: ‘Quem foi que denunciou, foi vi-
zinho? Eu vou matar fulano’. Eles já vão logo para 
aquela agressão. [E14].

Percebe-se que a interação entre conselhei-
ros tutelares e família é permeada por expe-
riências complexas, nas quais o profissional, 
muitas vezes, não é tratado com dignidade 
e como ator social indispensável para inter-
romper o ciclo de violência infantil. Assim, 
são necessárias ações que deem visibilidade, 
para a sociedade, ao papel desempenhado pelo 
conselheiro tutelar, de maneira a contribuir 
para a valorização deste profissional e para a 
efetividade das ações por ele desempenhadas16.

Também configura um desafio para os con-
selheiros tutelares o fato de a violência contra a 
criança – em especial, as agressões física e psico-
lógica – apresentar-se como fenômeno cultural-
mente aceito pela sociedade. O castigo corporal, 
por exemplo, embora possa causar inúmeros 
prejuízos ao desenvolvimento da criança, é uma 
prática familiar tolerada e recorrente3.

Nos relatos, é possível notar que as famílias 
não se percebem como agressoras, pois acredi-
tam que as punições fazem parte do processo 
de educação da criança.

[...] eles não entendem que aquilo que eles estão 
praticando com a criança e com o adolescente 
seja uma violência. [...] então, aquela violência, 
principalmente a violência psicológica, ela é na-
turalizada dentro da família, ou seja, eles criam 
aquele ritmo de... ritmo de convivência. [E1].

[...] e nós temos uma cultura que ela é muito as-
sim, passada de geração, que acha que é normal 
a questão do bater, né? Fala ‘não é espancar, eu 
‘tô batendo’, né? Mas, na verdade, é espancar. 
[E15].

Os casos de violência, comumente, apresen-
tam-se com normatividade cultural e social26, 
e a família, que deveria exercer o papel de 
proteger a criança, configura-se como um dos 
principais provedores de agressões, compro-
metendo-lhe o bem-estar e o desempenho 
psicossocial7,27,28.

Percebe-se, assim, que urgem esforços de 
diversos atores sociais, tais como profissionais 
da educação, saúde, justiça e gestão pública, 
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no sentido de implementar ações capazes de 
colaborar para a desconstrução da ideologia 
da violência como mecanismo educador, e que 
empoderem famílias e sociedade para a promo-
ção e a proteção do desenvolvimento infantil 
saudável. Atividades de orientações, pales-
tras, campanhas e divulgação dos direitos da 
criança e do adolescente, por diferentes meios, 
configuram-se como ações que podem cola-
borar para a prevenção da violência infantil23.

É válido salientar, ainda, que a violência 
é uma questão da práxis sociopolítica, e sua 
superação requer conhecimento das condições 
que a engendram. O contrário da violência 
não é a não violência, mas a cidadania e a va-
lorização da vida humana em geral, e de cada 
indivíduo, no contexto de seu grupo1.

Recursos materiais insuficientes para 
a assistência adequada à criança em 
situação de violência

Além de conhecimentos e habilidades para 
atuar nas situações de violência contra a 
criança, os conselheiros tutelares também 
precisam de condições adequadas para o 
trabalho22. Entretanto, nesta pesquisa, os en-
trevistados referiram que a estrutura física 
das unidades dos Conselhos Tutelares é 
inapropriada, não permitindo o mínimo de 
privacidade e conforto às crianças e famílias 
atendidas, e que não há equipamentos neces-
sários para o trabalho, conforme demonstram 
as falas abaixo:

[...] que hoje é o nosso maior problema aqui em 
Palmas: a gente não tem um sistema de informa-
ção específico no atendimento do Conselho Tute-
lar. [...] os atendimentos do Conselho Tutelar se 
tornam muito lentos porque os conselheiros ain-
da fazem praticamente tudo à mão. Então, nós 
enfrentamos essa grande dificuldade. [E1].

[...] o espaço físico não é adequado. Temos uma 
sala boa, ampla, mas o que é preconizado pelo 
Conanda [Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente], que o local de 

atendimento do Conselho Tutelar precisa ser uma 
casa, porque quando a criança entrar por ali, ele tem 
que sentir como se ele estivesse entrando na própria 
casa dele, e tem que ser um ambiente aconchegan-
te. [...] e aqui não dá privacidade. [E13].

[...] e a estrutura física não é adequada. Até a 
secretária veio aqui essa semana e nós falamos 
sobre a salinha de atendimento, que é aberta em 
cima. Se entrar lá dentro para falar alguma coisa, 
quem ‘tá aqui fora escuta tudo. [...] o banheiro 
sem lâmpada, nunca ligou essa lâmpada. [E14].

[...] vamos falar sobre questão de espaço: esse 
espaço que nós estamos aqui, ele deixa muito a 
desejar. [E15].

A literatura corrobora os achados desta 
pesquisa ao apresentar que os conselheiros 
tutelares são obrigados a desempenhar suas 
atividades sem que haja condições satisfatórias 
para o trabalho16,20. Muitas vezes, a atuação 
profissional é prejudicada pela inadequabili-
dade de infraestrutura física, e pela falta de 
incentivo financeiro e de meios de transporte 
para atender aos casos de agressão22.

Além da estrutura física inadequada dos 
locais onde se situam os Conselhos Tutelares, 
outro aspecto que compromete o trabalho 
é a não implantação de um sistema infor-
matizado, no qual os profissionais possam 
registrar suas atividades, bem como buscar 
informações de outras instâncias que atuam 
na proteção à criança. Tal situação dificulta o 
atendimento, tornando-o lento e, até mesmo, 
pouco resolutivo.

Apesar de a legislação vigente apontar 
os Conselhos Tutelares como importantes 
ferramentas para a proteção dos direitos 
da criança13, notou-se a precarização dessa 
instituição, que pode refletir em insatisfação 
profissional e atendimento inadequado às 
crianças e famílias em risco ou situação de 
violência16,20,22.

Percebe-se que, de modo geral, os conselhei-
ros tutelares se preocupam com as crianças, 
mas nem sempre conseguem atuar conforme 
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prevê o ECA. As falhas no funcionamento dos 
Conselhos Tutelares estão relacionadas à pre-
cariedade de diversos tipos de recursos e cor-
roboram o sofrimento e o adoecimento de seus 
trabalhadores, especialmente, por vivenciarem 
rotineiramente situações de violações dos di-
versos direitos da criança e de desvalorização 
profissional16,20. Sendo assim, é indispensável, 
ao poder público, investir em condições dignas 
de trabalho para estes profissionais.

Fragilidades na rede de proteção à 
criança em situação de violência

A literatura indica, como problemas presen-
tes na rede de enfrentamento da violência 
infantil, a morosidade do sistema de defesa 
e de responsabilização (segurança pública, 
Ministério Público e Justiça), a insuficiência 
de políticas socioassistenciais e educacionais, 
a escassez e, mesmo, a inexistência de vários 
serviços e ações fundamentais, em especial, 
os de saúde mental, além do reduzido número 
de profissionais que atuam nas organizações e 
nos serviços15. Esses aspectos também foram 
identificados nas falas dos participantes do 
presente estudo.

[...] nós temos quatro Conselhos Tutelares, nós 
temos 20 conselheiros tutelares atendendo à 
população e fazendo medidas de proteção e en-
caminhamentos para um só lugar, que é para o 
Creas [Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social], para uma só psicóloga e 
dois assistentes sociais. Então, a demanda é mui-
to grande para um único serviço atender. [E1].

[...] falta de psicólogo, falta da equipe técnica, 
às vezes, no Creas. Então, às vezes, isso que, às 
vezes, deixa a desejar. [E3].

Sempre há uma morosidade, por parte dos 
órgãos, porque... eu não sei... assim, princi-
palmente o Creas. Ele só é um local e parece 
que tem uma psicóloga que atende. [...] a de-
manda de Palmas, a população, a tendência, o 
número é muito alto. [E15].

Nota-se que há somente um centro espe-
cializado no município para o qual são enca-
minhadas as crianças e famílias em situação 
de violência, e o número de profissionais da 
saúde atuando neste local é insuficiente. Tal 
fato corrobora a assistência fragmentada e 
pouco resolutiva.

Destaca-se que proporcionar cuidados de 
alta qualidade e serviços de apoio às vítimas, 
com profissionais em número suficiente e com 
competência para atuar no enfrentamento 
desse agravo à saúde, representa importante 
ferramenta para reduzir o trauma da criança 
e para prevenir a reincidência da agressão10.

Também foi possível identificar, nos depoi-
mentos dos conselheiros tutelares, que não 
há comunicação efetiva entre as instituições 
responsáveis por atender às crianças e famílias 
em situação de violência. Nota-se que a falta 
de uma rede especializada e interligada pode 
favorecer a reincidência da violência, a não 
implementação de medidas cautelares aos 
agressores e a pouca resolutividade dos casos, 
como demonstram as falas abaixo:

[...] outra dificuldade é do sistema funcionar. Por-
que é muito bonito falar que o sistema funciona, 
mas quem trabalha nele sabe que ele não fun-
ciona. [E4].

[...] os encaminhamentos feitos pelo Conselho 
Tutelar chegam nas instâncias maiores e ficam 
amarrados [...] o Conselho é a porta de entrada 
das famílias que precisam do trabalho do Conse-
lho. Quando você encaminha lá para as instân-
cias maiores, para por ali. [E6].

[...] a gente faz a nossa aplicação de medida, e 
lá, o órgão da frente, tem que dar continuidade. E 
ali, se perde. [E11].

A desarticulação entre os serviços de prote-
ção à criança dificulta a execução das atividades 
dos conselheiros tutelares. Como consequência, 
percebem-se profissionais frustrados e crianças 
e famílias desamparadas pelo poder público15,16.
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Destaca-se que, para o enfrentamento da 
violência infantil, é preciso superar as fragi-
lidades da rede e promover ações integradas 
e efetivas entre os diversos serviços e atores 
sociais10,20-23. Para superar estas condições, 
exigem-se movimento intenso e contínuo, ar-
ticulação de vontades, diálogo permanente 
entre os atores, busca de parceiros e capaci-
tação permanente para o trabalho coletivo e 
intersetorial15,29,30.

A sociedade desconhece o real papel 
do Conselho Tutelar

Na prática cotidiana, os conselheiros tutelares 
precisam lidar com a falta de reconhecimento 
em relação à sua função de agente protetor 
dos direitos da criança. Para a sociedade, este 
profissional exerce o papel de repressor, a 
quem se deve temer16,22.

Além disso, a população e os demais equipa-
mentos sociais veem os conselheiros tutelares 
como solucionadores de todos os problemas 
da comunidade, e a instituição como uma mini 
‘delegacia’, uma prisão para as crianças deso-
bedientes ou os pais agressores22.

Os achados desta pesquisa corroboram esses 
dados. Segundo os entrevistados, as famílias, 
os profissionais da educação e da saúde, entre 
outros, demonstram falta de conhecimentos 
em relação às atribuições do Conselho Tutelar 
e de seu papel na proteção dos direitos da 
criança. Tal situação contribui para que esses 
atores sociais não apoiem as ações desenvol-
vidas pelos conselheiros tutelares e para criar 
estereótipos referentes a estes profissionais.

[...] até as pessoas costumam falar para os filhos: 
‘Ah, eu vou te entregar para o Conselho’, ‘O Con-
selho vai te pegar!’, né?, que, na verdade, isso é 
uma visão destorcida, né? [...] que o Conselho 
Tutelar é aquele órgão que ele está mais para pu-
nir, né?, que é um órgão de repressão. [E2].

[...] Conselho Tutelar, ele não é bem visto na 
comunidade. A comunidade não enxerga o 
Conselho como um órgão de proteção. Tanto a 

comunidade quanto as instituições; as próprias 
escolas não têm a gente como parceiras, como 
proteção, como garantia de direitos; têm o Con-
selho Tutelar como órgão de punição. [E7].

[...] a visão da comunidade é um pouco distorci-
da, entendeu? Por mais que a gente explica como 
que é a atuação do Conselho, elas não entendem, 
acham que o Conselho é órgão de punição, que o 
Conselho é só pra proteger bandido. [E16].

A sociedade percebe o Conselho Tutelar 
como uma instituição de repressão e usa 
a figura dos conselheiros tutelares para 
amedrontar as crianças. Neste sentido, é 
importante que o poder público implemen-
te ações que, efetivamente, esclareçam o 
papel desta instituição junto à comunida-
de15,20, tais como divulgações midiáticas, 
capacitação de professores e profissionais 
de saúde, entre outras, contribuindo para 
dar visibilidade às ações desenvolvidas por 
esses profissionais e sua importância no 
enfrentamento da violência infantil.

Convivendo com a impunidade do 
agressor

Os conselheiros tutelares relataram que, apesar 
de todos os esforços para proteger as crianças 
em situação de violência e para atuar conforme 
prevê o ECA, se percebem impotentes frente 
às situações de impunidade, em que não são 
aplicadas quaisquer penas aos agressores, 
como evidenciam as falas abaixo:

[...] uma pessoa que agrediu uma criança e aque-
la pessoa foi presa, quando você vê, já ‘tá solta, 
já ‘tá dentro da família. Então, o quê que não fun-
cionou? Foi a rede? [E3].

[...] o agressor tem que ser tirado, afastado 
da casa, mas quem termina sendo afastado da 
própria casa é a própria vítima. Então, pra nós, 
isso dificulta muito, isso aí. A gente acaba ti-
rando a criança da casa, até mesmo colocando 
em abrigo. [E9].
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O estatuto diz que quem tem que sair é o agressor, 
mas a nossa lei, ela termina sendo falha, porque 
quem continua na residência é o agressor. [E10].

As falas revelam que, frequentemente, 
o ECA não é respeitado, pois os direitos da 
criança não são garantidos pelo poder público 
e pela sociedade. Frente à impunidade do 
agressor, os conselheiros sentem-se frustrados, 
restando-lhes a opção de se adaptarem às inú-
meras falhas do sistema e de terem resiliência 
para conviver com o sentimento de impotência 
em seu dia a dia profissional16.

Isso interfere negativamente na atuação 
do conselheiro tutelar, colaborando para 
a impunidade dos agressores e a não re-
solutividade dos casos encaminhados e 
notificados. A burocracia do sistema e a 
falta de provas e de confiabilidade à fala da 
criança contribuem para que os agressores 
não respondam por seus atos15.

Nesse cenário, é válido pontuar que a 
punição do agressor é um dos meios sociais 
para desfazer o ciclo de violência infantil. 
Assim, o enfrentamento da violência deve 
incluir revelar-notificar-atender-proteger e 
responsabilizar os autores da agressão15,31. A 
promulgação e a aplicação de legislação sobre 
a violência são fundamentais para o estabeleci-
mento de normas de comportamento aceitável 
e inaceitável, e para a criação de sociedades 
seguras e pacíficas10.

Considerações finais

O Conselho Tutelar é um espaço legítimo da 
sociedade, uma instituição de controle social 
que tem o papel de proteger os direitos de 
crianças e adolescentes previstos constitu-
cionalmente. Entretanto, diversos fatores 
interferem no enfrentamento da violência 
infantil pelos profissionais que atuam neste 
local, em especial, a falta de conhecimento e 
de habilidades para identificar crianças em 
risco ou situação de violência, o envolvimen-
to das famílias nos casos, a precariedade de 

recursos materiais, o quantitativo insuficiente 
de profissionais, falhas na rede de proteção à 
criança, estereótipos culturais, a desvaloriza-
ção profissional e a impunidade do agressor.

Sendo assim, para que o Conselho Tutelar 
consiga exercer plenamente suas funções e 
contribuir para a interrupção do ciclo de vio-
lência infantil, são necessários investimentos 
em diversas áreas, tais como a qualificação 
dos conselheiros tutelares, por meio da oferta 
de cursos periódicos, e a implantação de am-
bientes de trabalho com recursos materiais e 
humanos suficientes, de modo a contribuir 
para que se exerçam ações integradas, inter-
setoriais e resolutivas.

A prevenção e o manejo adequados 
dos casos de violência infantil requerem 
ações conjuntas da sociedade, do Conselho 
Tutelar e de outras instituições de proteção 
à criança. Para tanto, é preciso que cada ator 
social se reconheça como peça fundamental 
neste processo e tenha condições adequa-
das para atuar, de maneira sistematizada e 
integrada, tendo o respeito ao outro como 
princípio norteador das ações.

Frente aos resultados, sugere-se a imple-
mentação de políticas públicas direcionadas 
ao esclarecimento da população, em relação 
às diversas formas de expressão da violên-
cia e suas consequências, visando a mudar 
padrões culturalmente enraizados, nos quais 
as condutas violentas são comumente e equi-
vocadamente implementadas como estratégias 
para a educação da criança.

Também se reforça a necessidade de par-
cerias entre diversos setores, tais como saúde 
e educação, visando a colaborar para o escla-
recimento da população em relação ao real 
papel do Conselho Tutelar e a dar visibilidade 
à importância do profissional desta instituição 
para o enfrentamento da violência infantil e a 
proteção dos direitos da criança.

Apresenta-se, como limitação desta pesqui-
sa, a não inclusão de outros atores sociais, o 
que poderia dar maior visibilidade às poten-
cialidades e limitações da rede de proteção 
dos diretos da criança.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 120, P. 137-149, JAN-MAR 2019

Fatores que interferem no enfrentamento da violência infantil por conselheiros tutelares 147

Colaboradores

Santos LF (0000-0002-2969-6203)*, Costa 
MM (0000-0001-7030-4577)*, Javae ACRS 
(0000-0001-5409-2500)*, Mutti CF (0000-
0003-0437-2568)*, Pacheco LR (0000-0001-
6048-3911)* contribuíram igualitariamente 
para a concepção, planejamento, análise 
e interpretação dos dados, elaboração do 

rascunho, revisão crítica e aprovação final 
do artigo. 

Agradecimentos

A Pesquisa foi desenvolvida pelo Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Saúde da Criança 
(Gepesc/UFT). s

Referências

1. Minayo MCS, Souza ER. Violência e saúde como um 

campo interdisciplinar e de ação coletiva. Rev. Hist. 

Cienc. Saúde-Manguinhos. 1997; 4(3):513-531.

2. Minayo MCS, Souza ER, Silva MMA, et al. Institu-

cionalização do tema da violência no SUS: avanços e 

desafios. Ciênc. Saúde Colet. 2018; 23(6):2007-2016.

3. Santini PM, Williams LCA. Parenting Programs to 

Prevent Corporal Punishment: a Systematic Review. 

Paidéia (Ribeirão Preto). 2016; 26(63):121-129.

4. Dodge KA, Malone PS, Lansford JE, et al. Hostile at-

tributional bias and aggressive behavior in global con-

text. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2015; 112(30):9310-

9315.

5. Lansford JE, Deater-Deckar DK, Bornstein MH, et 

al. Attitudes justifying domestic violence predict en-

dorsement of corporal punishment and physical and 

psychological aggression towards children: a study 

in 25 low- and middle-income countries. J. Pediatr. 

2014; 164(5):1208-1213.

6. World Health Organization (WHO). Global status re-

port on violence prevention 2014 [internet]. Geneva; 

2014 [acesso em 2018 ago 31]. Disponível em: http://

www.undp.org/content/dam/undp/library/corpo-

rate/Reports/UNDP-GVA-violence-2014.pdf.

7. Platt VB, Back IC, Hauschild DB, et al. Violência se-

xual contra crianças: autores, vítimas e consequên-

cias. Ciênc. Saúde Colet. 2018; 23(4):1019-1031.

8. Servin AE, Strathdee S, Muñoz FA, et al. Vulnerabili-

ties faced by the children of sex workers in two Me-

xico-US border cities: a retrospective study on sexu-

al violence, substance use and HIV risk. AIDS Care. 

2015;27(1):1-5.

9. Malta DC, Bernal RTI, Teixeira BS, et al. Fatores as-

sociados a violências contra crianças em Serviços 

Sentinela de Urgência nas capitais brasileiras. Ciênc. 

Saúde Colet. 2017; 22(9):2889-2898.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 120, P. 137-149, JAN-MAR 2019

Santos LF, Costa MM, Javae ACRS, Mutti CF, Pacheco LR148

*Orcid (Open Researcher 
and Contributor ID).

10. Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

Agenda pela infância 2015-2018: desafios e propos-

tas eleições 2104 [internet]. Brasília, DF; 2014 [aces-

so em 2018  ago 31]. Disponível em: https://www.uni-

cef.org/brazil/pt/UNICEF_agenda2014.pdf.

11. Brasil. Ministério da Saúde. Frequência por Região 

de notificação segundo faixa etária, período 2014 [in-

ternet]. Ministério da Saúde; 2014 [acesso em 2018 

ago 31]. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/

cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/violebr.def.

12. Ribeiro IMP, Ribeiro AST, Pratesi R, et al. Prevalence 

of various forms of violence among school students. 

Acta Paul. Enferm. 2015; 28(1):54-59.

13. Brasil. Lei nº 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. 14 Jul 

1990.

14. Brasil. Ministério da Saúde. Notificação de maus-

-tratos contra crianças e adolescentes pelos profis-

sionais de saúde: um passo a mais na cidadania em 

saúde [internet]. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 

2002 [acesso em 2018 ago 31]. Disponível em: http://

bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/notificacao_

maustratos_criancas_adolescentes.pdf.

15. Deslandes SF, Campos DS. Guardianship Councilors’ 

views on the effectiveness of the existing network in 

providing full protection to children and teenagers 

in situations of sexual violence. Ciênc. Saúde Colet. 

2015; 20(7):2173-2182.

16. Moreira MCN, Bastos OM, Bastos LC, et al. Violên-

cia contra crianças e adolescentes com deficiência: 

narrativas com conselheiros tutelares. Ciênc. Saúde 

Colet. 2014; 19(9):3869-3878.

17. Rates SMM, Melo EM, Mascarenhas MDM, et al. Vio-

lência infantil: uma análise das notificações compulsó-

rias, Brasil 2011. Ciênc. Saúde Colet. 2015; 20(3):655-

665.

18. Brasil. Ministério da Saúde. Estimativa dos dados 

da população residente no município de Palmas em 

2012 [internet]. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 

2012 [acesso em 2018 ago 31]. Disponível em: http://

tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/pop-

to.def.

19. Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 

2010.

20. Silva SR, Carvalho ER. A atuação do Conselho Tute-

lar com crianças e adolescentes vítimas de violência. 

Org. Soc. 2017; 6(6):126-137.

21. Nunes AJ, Sales MCV. Violência contra crianças no 

cenário brasileiro. Ciênc. Saúde Colet. 2016; 21(3):871-

880.

22. Batista DSM, Cerqueira-Santos E. Um estudo sobre 

conselheiros tutelares diante de práticas de violên-

cia sexual. Rev. Psicol. Saúde. 2012; 4(2):116-125.

23. Morais RLGL, Sales ZN, Rodrigues VP, et al. Actions 

of protection for children and teenagers in situa-

tions of violence. Rev. Pesqui. Cuid. Fundam. 2016; 

8(2):4472-4486.

24. Souto DF, Zanin L, Ambrosano GMB, et al. Violên-

cia contra crianças e adolescentes: perfil e tendên-

cias decorrentes da Lei nº 13.010. Rev. Bras. Enferm. 

2018; 71(supl3):1313-1323.

25. Sena CA, Silva MA, Falbo Neto GH. Incidência de 

violência sexual em crianças e adolescentes em Re-

cife/Pernambuco no biênio 2012-2013. Ciênc. Saúde 

Colet. 2018; 23(5):1591-1599.

26. Mandelbaum B, Schraiber LB, d’Oliveira AFPL. Vio-

lence and family life: psychoanalytic and gender ap-

proaches. Saúde Soc. 2016; 25(2):422-430.

27. Costa DKG, Reichert LP, França JRFS, et al. Concep-

ções e práticas dos profissionais de saúde acerca da 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescen-

tes. Trab. Educ. Saúde. 2015; 13(supl2):9-95.

28. Nakaya N. Mother’s attributions regarding children’s 

behavior and maltreatment. J. Shinrigaku Kenkyu. 

2016; 87(1):40-49.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 120, P. 137-149, JAN-MAR 2019

Fatores que interferem no enfrentamento da violência infantil por conselheiros tutelares 149

29. Egry EY, Apostolico MR, Morais TCP. Notificação 

da violência infantil, fluxos de atenção e processo 

de trabalho dos profissionais da Atenção Primária 

em Saúde. Ciênc. Saúde Colet. 2018; 23(1):83-92.

30. Deslandes SF, Vieira LJES, Cavalcanti LF, et al. Aten-

dimento à saúde de crianças e adolescentes em situ-

ação de violência sexual, em quatro capitais brasilei-

ras. Interface (Botucatu). 2016; 20(59):865-877.

31. Arpini DM, Savegnago SDO, Witt CS. O ponto de vista 

de adolescentes em situação de vulnerabilidade so-

cial sobre o agressor sexual. Pesqui. Prát. Psicosso-

ciais. 2017; 12(2):247-262.

Recebido em 03/09/2018 
Aprovado em 07/12/2018 
Conflito de interesses: inexistente  
Suporte financeiro: não houve



RESUMO O objetivo deste estudo foi identificar o uso de dispositivos metodológicos para 
mudanças de comportamento e a prática de educação em saúde aos indivíduos com Diabetes 
Mellitus (DM). Estudo descritivo, exploratório, de abordagem transversal, desenvolvido no 
município de Aracaju, Sergipe, com 138 profissionais, médicos e enfermeiros da Estratégia Saúde 
da Família, utilizando entrevista estruturada, tendo como referencial teórico-metodológico o 
Modelo de Atenção à Condição Crônica. Os resultados mostraram que a maioria dos profis-
sionais referiu desenvolver atividades de educação em saúde, sendo os temas mais referidos: 
alimentação saudável e exercício físico. Com relação ao uso de abordagens para mudança de 
comportamento dos usuários, a mais utilizada foi a entrevista motivacional, seguida do Modelo 
Transteórico de Mudança (MTT). Todos os profissionais que utilizam o MTT concordam com 
sua aplicabilidade. Conclui-se que a prática de educação em saúde para pessoas com DM é 
desenvolvida, enquanto o uso de dispositivos metodológicos para mudanças de comportamento 
ainda é subutilizado, sobretudo o Grupo Operativo.

PALAVRAS-CHAVE Educação em saúde. Diabetes Mellitus. Entrevista motivacional.

ABSTRACT The objective of this study was to identify the use of methodological devices for be-
havioral changes and practice of health education for individuals with Diabetes Mellitus (DM). A 
descriptive, exploratory, cross-sectional study developed in the city of Aracaju, Sergipe, Brazil, with 
138 professionals, doctors and nurses of the Family Health Strategy, using a structured interview, 
having as a theoretical-methodological reference the Model of Care to Chronic Conditions. The 
results showed that most of the professionals referred to developing health education activities, 
with the most mentioned themes being: healthy eating and physical exercise. Regarding the use 
of approaches to change the behavior of users, the most used was the motivational interview, 
followed by the Transtheoretical Model of Change (MTT). All professionals who use MTT agree 
with its applicability. It is concluded that the practice of health education for people with DM 
is developed, while the use of methodological devices for behavior changes is still underutilized, 
especially the Operative Group.

KEYWORDS Health education. Diabetes Mellitus. Motivational interview.
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Introdução

Educação em saúde pode ser definida como um 
conjunto de práticas pedagógicas, participati-
vas, que engloba saberes que compreendem os 
diversos campos de atuação e que empoderam 
os indivíduos e as comunidades a desenvol-
verem suas capacidades como resultado de 
uma práxis baseada em reflexão crítica sobre 
a realidade1. Nesse sentido, a Política Nacional 
de Promoção à Saúde destaca, entre outros 
tópicos, a importância da educação em saúde 
e a necessidade de fortalecer e qualificar a da 
saúde da família2.

A educação em saúde tradicional traduz-se 
em atividades preventivas, com foco nas 
doenças, como evitá-las, suas consequências 
e seu reestabelecimento, utilizando-se de ações 
prescritivas3, contemplando temas biomédicos 
relacionados com a doença e com o seu trata-
mento. Já as práticas de educação em saúde 
contemporâneas são dialógicas, abordam 
temas que estão relacionados com o cotidiano 
das pessoas, como lazer, alimentação saudável, 
conhecimento popular4. 

A educação em saúde é uma forma de inter-
venção proposta pelo Modelo de Atenção às 
Condições Crônicas (MACC)5. Essa interven-
ção pode ser do tipo individual ou em grupo6.

Condições crônicas podem ser entendidas 
como situações de saúde que necessitam de 
cuidado contínuo, que pode ser por longo 
período ou mesmo por toda a vida7, a exemplo 
do Diabetes Mellitus (DM). Como se trata de 
uma condição permanente, é importante que a 
pessoa acometida possa autocuidar da saúde. 
O autocuidado apoiado pelo profissional de 
saúde é uma prática mais recente e se traduz 
no uso de tecnologias, de acordo com a necessi-
dade da pessoa5, e pode ser instrumentalizado 
por meio da utilização da educação em saúde 
como estratégia para corresponsabilização da 
pessoa pelo cuidado, a partir da consciência 
sobre sua condição de saúde e do seu papel 
nesse processo8.

Estudo realizado com pessoas com Diabetes 
Mellitus tipo 2 (DM2) identificou que a 

intervenção individual possibilita esclarecimento 
de dúvida, conhecimento, assim como redução 
do impacto de DM2 na qualidade de vida das 
pessoas; e quando somada à prática grupal, 
observa-se aumento da adesão ao tratamento6.

Para o tratamento do DM, é importante 
Mudança do Estilo de Vida (MEV). Para o 
alcance desse objetivo, podem ser utilizados 
dispositivos metodológicos e práticas de edu-
cação em saúde8. Dentre os dispositivos ou 
abordagens para a mudança de comportamen-
to, cita-se: Modelo Transteórico de Mudança 
(MTT), Entrevista Motivacional (EM) e Grupo 
Operativo (GO)5.

A utilização dos dispositivos metodológicos 
para promoção de mudanças de comportamen-
to e estilo de vida, com o uso de tecnologias 
contemporâneas, é implementada com a ex-
pectativa de melhoria da assistência às pessoas 
com condição crônica5.

A partir do exposto, o presente estudo 
teve como objetivo identificar se a prática de 
educação em saúde para pessoas com DM é 
desenvolvida, assim como se são aplicados 
dispositivos metodológicos para mudanças 
de comportamento.

Material e métodos

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, 
analítico, de abordagem transversal, desen-
volvido nas Unidades de Saúde da Família 
do município de Aracaju, estado de Sergipe.

A população foi constituída por médicos 
e enfermeiros da Estratégia Saúde da 
Família (ESF). A amostra foi composta por 
138 profissionais que atenderam ao crité-
rio de inclusão: ser médico ou enfermeiro 
do quadro efetivo das equipes de saúde da 
família. Foram excluídos os profissionais 
que atuavam na equipe por contrato vin-
culado ao Programa de Valorização dos 
Profissionais da Atenção Básica (Provab), 
Programa Mais Médicos, autônomos RPA 
(Recibo de Pagamento Autônomo). Assim, 
participaram do estudo 43 médicos (31,16%) 
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e 95 enfermeiros (68,84%), a maioria do sexo 
feminino (107 – 77,54%), com média de idade 
de 47,28 ± 10,09 anos, 127 (92,03%) eram 
especialistas, sendo 68 (53,54%) em saúde 
pública/saúde coletiva/saúde da família ou 
comunidade e 59 (46,46%) em outras áreas. 

A coleta de dados foi realizada por meio de 
entrevistas com a aplicação de um instrumen-
to desenvolvido para este estudo, contendo 
questões referentes à prática de educação em 
saúde e o uso de abordagens para mudança 
de comportamento, de acordo o referencial 
teórico-metodológico do MACC5.

Dispositivos metodológicos ou formas de 
abordagens para mudança de comportamento: 

Modelo Transteórico de Mudança (MTT): 
As mudanças comportamentais ocorrem 

sequencialmente, em etapas nas quais a 
pessoa perpassa até desenvolver um novo 
comportamento desejado5. Esse modelo 
pode ser utilizado por pessoas que querem 
obter êxito e não retroagir em seu com-
portamento9. Autores descrevem etapas de 
mudança de comportamento10: pré-contem-
plação, contemplação, preparação, ação e 
manutenção. 

Pré-contemplação: neste estágio, ainda não 
há intenção de mudança de comportamento. 
Os indivíduos não têm consciência dos seus 
problemas, enquanto as pessoas próximas têm 
consciência da existência. 

Contemplação: etapa na qual o indivíduo 
reconhece o problema, mas ainda não é capaz 
de mudar atitude, comportamento. 

Preparação: aqui os indivíduos têm a inten-
ção de mudar e partem para a ação.

Ação: é nesta etapa que as mudanças 
ocorrem e que os novos comportamentos já 
podem ser observados.

Manutenção: nesta etapa, o indivíduo se 
esforça para manter o novo comportamento 
de forma sustentada. Ao descreverem esta 
etapa, ressaltam sobre a possibilidade de 
recaída, podendo o indivíduo regredir à etapa 
de pré-contemplação. 

A recaída, também denominada relapso, 
pode ser considerada uma sexta etapa5.

Entrevista Motivacional (EM):
Este dispositivo considera o estado entre 

a consciência do problema e a tomada de 
atitude para mudança de comportamento/
prontidão. O profissional utiliza seu co-
nhecimento profissional, as experiências 
do indivíduo e o incentivo à autonomia. É 
importante considerar o contexto, o enten-
dimento e as dificuldades de cada indivíduo, 
desenvolvendo uma relação dialogada5.

Grupo Operativo (GO):
É uma técnica de intervenção ativa na qual 

o indivíduo, sujeito do cuidado, é fundamen-
tal no processo de aprendizagem, construção 
do conhecimento e autocuidado da saúde11. 
Caracteriza-se por ser formado por pessoas 
com necessidade e objetivos em comum, de 
forma organizada, no qual há desenvolvimento 
de laços efetivos5. É composto por um coor-
denador, um observador e os integrantes11.

Após a coleta os dados para análise, foram 
compilados no programa Microsoft Office 
Excel® versão 2016, a partir da técnica de dupla 
digitação. Foi realizada análise descritiva uni-
variada e inferencial. Foram obtidas variáveis 
qualitativas nominais e ordinais e variáveis 
quantitativas. 

A análise descritiva das variáveis quali-
tativas procedeu com a categorização dos 
dados e obtenção das respectivas frequências 
e percentuais; e para as variáveis quantitativas, 
foram calculadas medidas de tendência central 
(média) e variabilidade (desvio padrão). 

Para a análise inferencial, foi realizado o 
cruzamento entre as variáveis qualitativas 
referentes à sua aplicação e uso na perspec-
tiva do MACC. O software utilizado para a 
análise estatística foi o R, versão 3.4.012. Na 
associação com outras variáveis qualitativas, 
foram adotados os testes de Qui-Quadrado e 
Exato de Fisher. Foi considerado o nível de 
significância de 5% como limiar de decisão.

A coleta dos dados foi iniciada após 
aprovação do projeto pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa com seres humanos da 
Universidade Federal de Sergipe, sob o nº 
CAAE 77719517.3.0000.5546.
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Resultados

Quando foi perguntado sobre a realização de 
atividades de educação em saúde, mais da 

metade dos profissionais referiram desen-
volver; e entre os temas abordados, os mais 
referidos foram alimentação saudável e ati-
vidade física (tabela1).

Tabela 1. Implementação de atividades educativas para indivíduos com DM pelos médicos e enfermeiros da ESF. Aracaju, 
SE, Brasil, 2017-2018

Variável n(%)

Atividades educativas 

Sim 89 (64,49)

Não 49 (35,51)

Temas referidos*

Alimentação saudável 80 (89,89)

Exercício físico 58 (65,17)

Cuidados com os pés 46 (51,68)

Controle de peso 36 (40,45)

Automonitorização da glicemia capilar 30 (33,71)

Uso de medicamentos 25 (28,09)

Uso de álcool e tabaco 21 (25,59) 

Fonte: Elaboração própria. 

*n=89.

Quanto ao uso de abordagens para mudan-
ças de comportamento, alguns profissionais 
utilizam uma ou mais, simultaneamente 

(tabela 2), enquanto 42 (30,43%) usam a EM, 
e 6 (4,35%), o MTT. 

Tabela 2. Uso de abordagens para mudança de comportamento de indivíduos com DM pelos médicos e enfermeiros da 
ESF. Aracaju, SE, Brasil, 2017-2018

Variável n(%)

Entrevista Motivacional 42 (30,43)

Modelo Transteórico de Mudança 6 (4,35)

Modelo Transteórico de Mudança, Entrevista Motivacional e Grupo Operativo 4 (2,90)

Modelo Transteórico de Mudança e Entrevista Motivacional 84 (60,87)

Entrevista Motivacional e Grupo Operativo 2 (1,45)

Fonte: Elaboração própria. 
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No que concerne à relação entre a concor-
dância e a utilização do MTT pelos médicos 
e enfermeiros da ESF, 131 profissionais con-
cordam com sua aplicabilidade; e desses, 92 
(70,23%) utilizam, enquanto 7 não concordam 
e não utilizam.

Discussão

De acordo com a Política Nacional de Atenção 
Básica, as atividades educativas com foco na 
prevenção são de competência das equipes da 
ESF13. Os resultados revelaram que atividades 
de educação em saúde voltada às pessoas com 
DM têm sido realizadas pela maioria dos pro-
fissionais no âmbito da ESF de Aracaju.

As temáticas referidas pelos participantes 
deste estudo fazem parte do cardápio sugerido 
na linha de cuidado do Ministério da Saúde 
para pessoas com DM8. Assim como no presen-
te estudo, alimentação14-18, prática de exercício 
físico14-17, cuidado com os pés14, monitoramen-
to da glicemia15,17, medicações14,15,17, e consumo 
de álcool19 foram os temas explorados nas ati-
vidades de educação em saúde. Ressalta-se que 
o presente estudo se diferencia dos demais por 
trazer uma descrição quantitativa do número 
de profissionais participantes da pesquisa que 
abordam cada temática nas atividades de edu-
cação em saúde que desenvolvem.

Alimentação saudável, prática de exercício 
físico, consumo de álcool, tratamento medi-
camentoso, quando indicados, estão entre os 
pilares do tratamento do DM, por interferirem 
no controle glicêmico, assim como no con-
trole de outros fatores de risco para doenças 
cardiovasculares8.

O cuidado com os pés foi o terceiro tema 
referido pela maioria dos participantes. 
Todavia, embora seja um tema extremamente 
relevante em virtude do elevado número de 
amputações20, apenas um estudo explorou nas 
atividades de educação em saúde14.

O consumo de álcool e tabaco foram os 
temas referidos pela menor parte dos par-
ticipantes. O consumo moderado de bebida 

alcoólica é permitido para pessoas com DM, 
porém o uso excessivo pode levar ao descontro-
le glicêmico21. Resultados de estudo revelaram 
que, aproximadamente, 90% das pessoas com 
DM apresentaram baixo risco para dependência 
de álcool19, todavia, o estudo foi realizado com 
uma amostra relativamente pequena, o que 
talvez tenha influenciado no resultado.

Estudos citam outros temas abordados em 
atividades de educação em saúde, como insu-
linoterapia14,15, fisiopatologia do DM, sinais de 
hipoglicemia e hiperglicemia14, complicações 
e manutenção do equilíbrio emocional para o 
bom convívio com o DM17.

Os resultados também revelaram que 35% 
dos profissionais não realizavam atividades de 
educação em saúde, o que chama a atenção, 
considerando que essas práticas auxiliam no 
cuidado à saúde da pessoa com DM, promovendo 
mudança de comportamento, aumento da adesão 
ao tratamento, empoderamento e autocuidado 
da saúde, aspectos que interferem no controle 
glicêmico16. Nesse sentido, as equipes da ESF 
devem incluir no planejamento da assistência 
atividades educativas que visem à promoção da 
saúde e à prevenção de complicações13. 

Associadas às atividades de educação 
em saúde, ferramentas de abordagem para 
mudança de comportamento podem ser 
utilizadas por profissionais devidamente ca-
pacitados, como estratégias cognitivo-compor-
tamentais que auxiliam na adesão às MEV8.

A maioria dos participantes deste estudo 
utiliza mais de uma abordagem para mudança 
de comportamento, com destaque para a EM 
e o MTT. A periodicidade do uso desses dis-
positivos metodológicos pelos profissionais é 
diária em sua atuação na prática clínica com 
pessoas com condições crônicas. A escolha da 
abordagem para cada caso é definida a partir 
das necessidades de cada cliente e implica 
diretamente a adesão ao plano de cuidados, 
o controle metabólico e a qualidade de vida 
diante da condição de saúde5.

A EM é avaliada como um dispositivo meto-
dológico eficiente22,23, utilizada para a educa-
ção em saúde voltada a pessoas com DM24,25.
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O MTT possibilita diagnosticar a situação 
de disponibilidade para mudança de compor-
tamento na população em cheque, possibili-
tando o entendimento de estratégias precoces 
para evitar doenças e complicações26. Estudo 
revela que respostas positivas advindas de 
intervenções baseadas no MTT possibilitaram 
mudanças no comportamento alimentar e de 
atividade física em pessoas com DM2, assim 
como melhora de dados antropométricos e 
bioquímicos27.

A abordagem de GO tem sido pouco utiliza-
da em Aracaju. Estudo de revisão de literatura 
acerca da implementação dessa abordagem 
na Atenção Primária à Saúde a avaliou como 
eficiente, prática, que oportuniza a escuta qua-
lificada, assim como a prevenção, promoção e 
educação em saúde28. No contexto do DM, não 
foi encontrada na literatura referência recente 
que tenha utilizado o GO. Estudo realizado 
com pessoas com DM identificou seu uso como 
uma prática exitosa29.

O uso de tecnologias contemporâneas na 
gestão do cuidado de pessoas com DM con-
tribui para o alcance de resultados, conside-
rando a mudança de comportamento e de 
estilo de vida. Os dispositivos metodológicos 
são aplicados no acompanhamento às condi-
ções crônicas e seguem as especificidades de 
cada caso, tornando o plano de cuidado real 
e sustentável, melhorando significativamente 
a qualidade de vida das pessoas assistidas. 
Estudos apresentam resultados exitosos do 
uso dos dispositivos na prevenção e promoção 
da saúde28, controle alimentar, exercício físico, 
controle glicêmico27, e perda de peso26.

Conclusões

A prática da educação em saúde para pessoas 
com DM é desenvolvida pela maioria dos pro-
fissionais que fizeram parte deste estudo. Os 
dispositivos metodológicos para mudanças 
de comportamento ainda são subutilizados, 
sobretudo o GO.

Os resultados deste estudo revelam a ne-
cessidade de capacitar os profissionais para 
aplicar as ferramentas sugeridas pelo MACC, 
a fim de aprimorar a prática profissional e 
otimizar a assistência às pessoas com DM. 
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RESUMO O presente estudo teve como objetivo analisar as práticas de atenção à saúde desenvolvidas 
por Agentes Comunitários de Saúde (ACS), no âmbito da visita domiciliar, com famílias atendidas 
pela Estratégia Saúde da Família (ESF), no município de Montes Claros (MG). Estudos no campo 
da promoção da saúde vêm indicando que tais práticas podem assumir, por vezes, posturas mais 
prescritivas, disciplinares, culpabilizantes, normativas, voltadas mais diretamente para a mudança 
comportamental do indivíduo, ou, de forma distinta, podem ser mais dialógicas e interativas na relação 
com as famílias atendidas, pautadas em uma concepção de atenção integral em saúde. O presente 
estudo analisou as práticas dos ACS com o objetivo de compreender como eles vêm abordando as-
pectos da vida privada e da dimensão pública do processo em saúde e quais as distintas posturas que 
adotam nas interações com as famílias. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com usuários 
da ESF e ACS de três equipes, e observadas 20 visitas domiciliares realizadas pelos ACS no ano de 
2013. Concluiu-se que as práticas dos ACS assumem, por vezes, características que apontam para a 
imposição de um saber-poder biomédico e, por outras, que consideram aspectos da subjetividade 
do indivíduo/comunidade.

PALAVRAS-CHAVE Agentes Comunitários de Saúde. Atenção Primária à Saúde. Promoção da 
Saúde. Visita Domiciliar.

ABSTRACT The present study aimed at analyzing the health care practices developed by Community 
Health Workers, within the scope of the home visit, with families assisted by the Family Health 
Strategy (FHS), in the municipality of Montes Claros (MG). Studies in the field of health promo-
tion have indicated that such practices may, sometimes, assume more prescriptive, disciplinary, 
guilty-apportioning, normative attitudes, aimed more directly at the behavioral change of the 
individual, or, in a different way, may be more dialogic and interactive in relation with families 
assisted, based on a concept of integral health care. The study analyzed the practices of the CHW in 
order to understand how they have been addressing aspects of private life and the public dimension 
of the health process and what different postures they adopt in interactions with families. Semi-
structured interviews were carried out with users of FHS and CHW from three teams, and 20 home 
visits conducted by CHW were observed in the year 2013. It was concluded that the practices of 
CHW, sometimes, assume characteristics that point to the imposition of a biomedical know-power 
and, on the other hand, that they consider aspects of the subjectivity of the individual/community.

KEYWORDS Community Health Workers. Primary Health Care. Health Promotion. Home Calls.
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Introdução

O presente estudo analisou as práticas de 
atenção à saúde que vêm sendo desenvolvidas 
por Agentes Comunitários de Saúde (ACS), no 
âmbito da Visita Domiciliar (VD), com famílias 
atendidas pela Estratégia Saúde da Família 
(ESF), no município de Montes Claros (MG), 
com o objetivo de problematizar as possíveis 
assimetrias de poder.

As práticas de Promoção da Saúde (PS) 
podem ser prescritivas, voltadas para a 
mudança comportamental que culpabiliza o 
indivíduo, ou dialógicas e pautadas em uma 
concepção de cuidado integral da saúde que 
não seja impositiva da racionalidade médica1,2.

Embora crescentes, são ainda escassos os 
estudos realizados no Brasil que problematizam 
a VD como um espaço potencial para a confi-
guração de mecanismos de controle sobre a 
população, a imposição da racionalidade médica 
e o exercício do biopoder (ou biopolítica)3. Ao 
possibilitarem o acesso dos ACS ao espaço sin-
gular da vida privada que é o domicílio, podem 
se configurar relações mais ou menos assimé-
tricas entre os agentes envolvidos.

A VD, considerada como um instrumento de 
trabalho4-7, mobiliza questões que envolvem 
diversos aspectos do processo saúde-doença 
da população atendida, e a formação dos pro-
fissionais para adentrar o domicílio ainda é 
desafiadora, pois remete às fronteiras entre os 
espaços público e privado. As práticas assisten-
ciais no âmbito da VD podem borrar com esta 
tradicional dicotomia entre esfera pública e 
privada, uma vez que são exercidas por agentes 
públicos dentro de um ambiente privado. Por 
outro lado, é também neste espaço de cuidado 
e de escuta que manifestações plurais dos in-
divíduos podem ser incorporadas às práticas 
dos profissionais de saúde, e relações mais ou 
menos assimétricas podem ser estabelecidas.

Sendo assim, o presente estudo analisou as 
diversas configurações de práticas dos ACS no 
âmbito da VD, visando refletir sobre o seu po-
tencial na construção do cuidado integral em 
saúde pautado em relações menos assimétricas 

e mais recíprocas entre os sujeitos envolvidos. 
Problematizou como esses agentes abordam 
aspectos da vida privada e da dimensão pública 
nas distintas práticas de cuidado em saúde 
que constroem, a partir das relações que es-
tabelecem com as famílias no espaço da VD. 
Foi norteado pelas seguintes questões: como 
as práticas de saúde desenvolvidas pelos ACS 
consideram o contexto e a experiência dos 
sujeitos em relação ao seu processo saúde-do-
ença? Suas práticas são pautadas em posturas 
mais centradas nas mudanças de comporta-
mentos individuais e nos estilos de vida, em 
uma perspectiva integral de atenção à saúde, 
ou em ambas? De que forma abarcam aspectos 
da dimensão pública e privada do processo 
saúde-doença e perspectivas mais prescritivas, 
normativas ou dialógicas de interação com os 
indivíduos e famílias?

Percurso teórico 
metodológico

As ‘práticas de cuidado’ em saúde são aqui 
consideradas como o conjunto de práticas 
sociais que se constituem como esforços (ou 
tentativas) de assegurar a continuidade da 
vida de indivíduos, de um grupo social ou da 
espécie, e a análise recai sobre as práticas dos 
ACS8 no âmbito da casa, espaço onde a VD se 
constrói e que abrange uma diversidade de 
outras práticas que devem ser consideradas.

As concepções sobre PS que pautam a ESF 
podem focar-se tanto em mudanças nos com-
portamentos individuais, a partir da prevenção 
e fatores de risco, ou no contexto socioambien-
tal, visando à construção de ambientes saudá-
veis em uma lógica mais positivista de saúde9-11. 
O caráter normativo e medicalizante  pode se 
configurar em ambas as direções12, e o presente 
estudo pressupõe que as práticas dos ACS no 
âmbito da VD podem ser construídas em uma 
perspectiva mais prescritiva/medicalizante ou 
dialógica. Entende-se por medicalização não 
o uso em si de medicamentos, mas o processo 
de invasão da vida social pela medicina e pelo 
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saber médico que ocorreu a partir do século 
XIX. Neste sentido, Mattos12 alerta para a ne-
cessidade de prudência quanto ao exercício do 
diagnóstico precoce, uma vez que este tipifica 
a medicalização ao considerar que o profissio-
nal tem sempre razão para intervir sobre os 
indivíduos/coletivos. A medicina preventiva 
acaba ‘colonizando’ a vida privada para dizer 
como o indivíduo/família deve se comportar, 
sugerindo ‘bons comportamentos’. Não apenas 
trata o doente, mas também recomenda hábitos, 
sugere ‘modos de vida saudáveis’13.

Foucault14 identifica o poder disciplinar 
sobre os indivíduos, que começa no corpo: a 
biopolítica voltada para o controle de popula-
ções por meio do gerenciamento sobre a vida, 
a morte e a saúde, em um dado território, que 
transfere responsabilidade para o indivíduo 
e o controla por meio da subjetivação e do 
autocuidado. Essa nova tecnologia de controle 
das populações foi possível pela supremacia 
do poder científico14.

No caso das práticas de atenção em saúde 
dos ACS, essa questão assume especial rele-
vância, pois tratam-se de agentes públicos 
que exercem suas atribuições em um espaço 
privilegiado de vivência da esfera privada, qual 
seja o domicílio. A perspectiva que se coloca 
não é a de romper com a medicalização em 
si, mas com uma medicalização colonizadora, 
com práticas de cuidado não emancipatórias8.

A construção de relações de cuidado menos 
assimétricas demanda uma reflexão sobre as 
práticas em contextos específicos, que possi-
bilite identificar os movimentos na direção do 
controle, da tutela, e os movimentos na direção 
de encontros que reconheçam os sujeitos e 
suas práticas de cuidado.

Com base nesse referencial, este trabalho 
analisou como essas distintas abordagens se 
expressam nas práticas dos ACS, no âmbito 
da VD, em Montes Claros (MG). O bairro 
Morrinhos foi escolhido como lócus principal 
da pesquisa em função da sua heterogeneidade, 
uma vez que nele residem pessoas situadas 
em extratos de renda baixa e média. Foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com 

10 usuários da ESF e 9 ACS das 3 equipes das 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), e observa-
das 20 VD realizadas por ACS no ano de 2013. 

Todos os ACS que participaram do estudo 
eram mulheres com idades entre 27 e 42 anos; 
todos concluíram o Ensino Médio, dois deles 
concluíram o curso técnico em enfermagem e um 
possuía curso superior completo em pedagogia.

O estudo seguiu as regulamentações 
descritas na Resolução nº 466/2012, do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), do 
Ministério da Saúde, e a pesquisa foi apro-
vada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 
Hospital Universitário Antônio Pedro 
(CEP/HUAP), da Universidade Federal 
Fluminense, mediante o parecer nº 335.685.

Resultados

O acesso do agente público ao espa-
ço da vida privada

A heterogeneidade do território estudado se 
expressa na divisão feita pelos próprios ACS 
entre o trabalho que é possível de ser realizado 
na área mais próxima ao centro da cidade, 
com melhores condições socioeconômicas e 
infraestrutura, e na região onde estão locali-
zados o ‘morro’ e áreas circunvizinhas, onde 
residem as famílias de mais baixa renda e que 
demandam mais atendimentos.

O bairro de Morrinhos é estigmatizado 
como local de venda de drogas, o que gera 
desconforto e insegurança para os moradores 
e intimidação dos ACS, que evitam as VD nos 
horários em que o comércio de entorpecentes é 
maior. Em geral, os ACS procuram estabelecer 
uma relação de confiança e de troca com a 
comunidade, partilhando a ‘lei do silêncio’.

Embora a ESF esteja consolidada no bairro 
com ampla adesão dos moradores, algumas 
famílias, por possuírem planos de saúde, não 
aceitam se cadastrar na ESF, utilizando-a 
somente em ações pontuais, como o aferi-
mento de pressão.
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A adesão ou não dos usuários cadastrados na 
ESF se reflete no modo como os ACS são rece-
bidos nos domicílios, como pôde ser percebido 
na observação das VD. As famílias que utilizam 
a ESF com maior frequência convidam os ACS 
para conversar sobre questões particulares, e 
aquelas que pouco utilizam, recebem os ACS 
para a realização da VD do lado de fora da casa.

O contato com o cotidiano das pessoas pos-
sibilita ao ACS vivenciar os problemas específi-
cos de saúde da sua área de atuação, conhecer o 
modo de vida da população e contribuir para o 
processo de descentralização das informações. 
Cohn, Nakamura & Cohn ressaltam que os 
ACS estão inseridos em uma dinâmica singu-
lar, visto que constituem lócus de interseção 
entre os domínios público e privado da vida 
social, “atuando como uma ‘dobradiça’ entre o 
público, de onde atua, e o privado de onde se 
origina por princípio, já que deve ser membro 
da comunidade”6(2).

A relação de vínculo criado com a comuni-
dade foi citada por todas as ACS entrevistados 
como forma de facilitar o seu trabalho. Houve, 
ainda, quem evocasse a condição de morador 
como facilitadora da aproximação com as 
famílias. Desta forma, ao serem solicitados 
para ‘bater papo’ e tratar de assuntos da vida 
privada, da casa e do bairro, estabeleceram 
uma rede de informações sobre os aconteci-
mentos locais e familiares.

Entretanto, se o fato de o ACS ser morador 
da comunidade contribui para que haja 
confiança nele para entrar nas residências, 
por outro lado, muitas vezes ele não é visto 
como profissional de saúde, por não ter a 
mesma formação técnica. Em situações que 
envolvem maior privacidade, também pode 
haver desconfiança dos usuários em relação 
à publicização de informações privadas, 
como destaca um ACS:

[...] não querem que você entre em casa. Não 
querem que você saiba do problema, por você ser 
vizinha. Pensa, assim, que a gente não tem a éti-
ca, né?! Não é?! E não tem coragem de desabafar 
com a gente. (ACS6).

A casa, em oposição à rua, constitui-se, no 
espaço da intimidade, como um lugar de segu-
rança. A separação (designação) dos espaços 
domiciliares que podem ser acessados pelo 
visitante (no caso, o ACS) demostra o grau de 
intimidade que ele compartilha com a família. 
Para Da Matta, a rua é o lugar do anonimato, 
do impessoal, onde não há espaço para elos 
mais especializados; a casa, por sua vez, é o 
recanto da cordialidade, das relações mais 
íntimas e de confiança15.

O local de realização das VD variou muito: 
por vezes, a casa esteve aberta, com convite 
para sentar-se à mesa e tomar café; em outras 
ocasiões, ocorreu na varanda, ou com o portão 
entreaberto. Quando a VD era realizada dentro 
da casa, principalmente na sala e na cozinha, 
pareceu haver um grau de intimidade maior 
entre a família e o ACS, o que variou também de 
acordo com a facilidade das ACS para dialogar 
com as famílias sobre assuntos da comunidade 
e assuntos que ‘escapam ao objetivo da VD’.

Cabe, então, problematizar as concepções 
dos ACS sobre suas próprias atribuições e 
sobre os objetivos da VD, considerando que 
o ‘vínculo’ se constrói por processos que se 
desenvolvem para além do espaço físico no 
qual a VD ocorre, e pode estar associado ao 
tipo de relação (mais ou menos assimétrica) 
que se estabelece entre o ACS e a população.

As atribuições dos ACS e suas con-
cepções sobre as práticas de atenção 
à saúde

A VD é concebida como principal instrumento 
de trabalho do ACS, a quem compete realizar, 
no mínimo, uma visita mensal a cada família 
residente na sua microárea de abrangência, 
variando de acordo com a demanda da família.

Os ACS organizam seu trabalho observando 
certo ‘cronograma’, copiando um modelo já 
tradicional no processo de trabalho em saúde, 
que classifica os tipos de visitas como: visita 
de rotina a hipertenso, visita para conferir 
cartão de vacinação, busca ativa, cadastramen-
to de usuários etc. A adoção de um aparente 
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protocolo de visitas evidencia um recorte 
programático em detrimento do critério de 
necessidade dos usuários.

Há várias solicitações de VD por demanda 
espontânea, e quando ocorrem fora do horário 
de trabalho dos ACS, geram desconforto. 
Alguns ACS relataram o sentimento de serem 
constantemente ‘vigiados’ pelos moradores, 
mesmo em horários de lazer.

Durante as VD, são avaliadas as condições 
de habitação e de saneamento, oferecidas 
orientações sobre autocuidado e ações de 
educação em saúde, nas quais a noção de 
risco é abordada como forma de controle dos 
espaços e diminuição dos agravos. Aqui, o 
conceito de risco é agregado à microárea de 
atuação do ACS e das famílias, por meio de uma 
confluência de informações específicas sobre 
doenças crônicas, sobre o acompanhamento 
de gestantes, mulheres, crianças e sobre o dia 
a dia da equipe.

Uma das críticas ao enfoque quantitativis-
ta do risco refere-se ao fato de estabelecer 
uma entidade objetivável, autônoma sem 
considerar o contexto sociocultural no qual 
os indivíduos estão inscritos. A retórica do 
risco pode reafirmar conteúdos morais e 
conservadores. Ao redimensionar a compre-
ensão de espaço e tempo, a biomedicina lo-
caliza em indivíduos sadios os seus possíveis 
riscos. A prevenção é acionada como forma 
de antever os agravos decorrentes da adoção 
de alguma conduta ou de suscetibilidades 
biológicas, através de diagnósticos precisos, 
e a fuga do risco se torna sinônimo de estilo 
de vida saudável16.

A promoção de estilos de vida saudáveis 
como forma de padronização do comporta-
mento das famílias foi expressa em várias falas, 
principalmente quando tratou da adoção de 
mudança de hábitos alimentares. Embora haja 
juízo moral no entendimento do que seja uma 
‘boa alimentação’, um dos ACS demostrou 
relacionar a ‘má alimentação’ não somente às 
escolhas individuais, entendendo que se trata 
também de um processo socioeconômico-
-cultural mais complexo.

A grande maioria da população tem a má ali-
mentação, não porque querem, mas porque é 
mais barato comer errado. Não porque eles que-
rem comer errado, é porque a condição deles não 
possibilita comer melhor. É mais barato você es-
tar tomando um refrigerante que tomar um suco 
de laranja. (ACS9).

Os ACS evocam um saber técnico para 
sugerir estilos de vida a essa população, e a 
apropriação de um saber (no caso, o saber 
cientifico-médico) os coloca como propagado-
res de um saber ‘certo’. Ao utilizarem, na fala, a 
expressão ‘errado’, fazem uma ‘dicotomização’ 
entre o ‘certo’ e o ‘errado’, tomando como o 
certo as práticas de alimentação saudável, tal 
como vêm sendo preconizadas pelas políticas 
de promoção à saúde. Não se pode negar a 
relação existente entre alimentação e adoe-
cimento, no entanto, em nutrição, é neces-
sário observar que o (re)estabelecimento da 
saúde não se dá apenas com a prescrição de 
alimentos ou dietas de forma a normatizar a 
alimentação17. Para Kraemer et al.17(1349), tanto 
os profissionais de saúde quanto a mídia 

utilizam essas recomendações para estabele-
cer um padrão de alimentação saudável idea-
lizado para um indivíduo idealizado, materia-
lizado em um padrão legitimado socialmente.

O ACS incorpora um saber técnico e o coloca 
como balizador para julgar os comportamentos 
alimentares da população. Neste contexto, a pers-
pectiva medicalizante ganha espaço e favorece 
o estabelecimento das relações assimétricas de 
poder, que desconsideram a subjetividade, os 
saberes e as práticas de cuidado do outro.

As reuniões realizadas com grupos de hiper-
tensos, diabéticos e gestantes foram balizadas, 
tanto pelos ACS como pelos usuários, como ins-
trumentos eficazes de orientação. No entanto, 
tais reuniões podem configurar-se como apenas 
mais alguns instrumentos de normatização e 
imposição de saber biomédico à comunidade. 
Mesmo não se tratando de ações violentas e arbi-
trárias que obriguem os indivíduos/comunidade a 
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adotarem determinadas ações e comportamentos, 
tratam-se de estratégias revestidas do discurso 
científico, e acabam fazendo com que as pessoas 
sejam impelidas a cumprir o que está sendo es-
tabelecido a partir do saber médico. Produzem 
novas formas de subjetividade daquilo que su-
postamente seria melhor para a coletividade18. 
Ao dizer o que é certo e o que é errado de forma 
categórica, o profissional de saúde abre espaço 
para que seja gerada uma tutela na relação com 
os indivíduos/comunidade que incorporam o 
discurso de forma passiva:

Nas reuniões, é o que eles ensinam. Falando da ali-
mentação, o que a gente pode fazer, o que não pode. 
Eles ensinam muito nas reuniões. (usuário3).

A atividade física é concebida como pana-
ceia e o sedentarismo é abordado como doença 
que pode ser tratada no dia a dia, por meio de 
mudanças no estilo de vida. Para Castiel et 
al.16, a prescrição de estilos de vida saudáveis 
difunde um tipo de medicalização ainda mais 
perversa porque sub-replica a medicalização 
do cotidiano social. Torna-se, também, mais 
perversa quando a prática de atividade física 
é vendida como uma opção fácil, que pode ser 
feita em qualquer lugar:

[...] por mais que seja difícil, é tentar fazer cuidar 
com o que se tem, com o que se pode. É cami-
nhada porque ‘a rua está aí, liberada para todo 
mundo’. Não vai pagar, nem nada. Não custa di-
nheiro. (ACS7).

A observação das VD demostrou que a 
maioria das práticas realizadas pelos ACS 
procurou sugerir estilos de vida ditos saudá-
veis. Foram frequentes as recomendações para 
a adoção de atividades físicas, o controle do 
açúcar e para evitar o consumo de gordura.

Esse tipo de situação, sob o pretexto de auto-
nomia em relação ao profissional de medicina, 
transfere para o indivíduo/comunidade a res-
ponsabilidade pelo domínio do saber médico.

Parece haver uma compreensão, por parte 
dos ACS, de que somente as ações educativas 

já seriam suficientes para modelar os compor-
tamentos e valores da comunidade, na busca 
pela ‘qualidade de vida’.

Foi possível perceber uma concepção am-
plamente compartilhada pelas ACS de que a 
ESF é quase sinônimo de PS e de prevenção 
de doença. Aspectos como qualidade de vida, 
atenção básica e educação em saúde foram re-
correntes nas falas. Na concepção de alguns ACS 
entrevistados, a PS é concebida como sinônimo 
de prevenção à doença, e recorrentemente as-
sociada à vigilância e à fiscalização. Esta forma 
de conceber a prevenção em saúde passa a se 
manifestar na forma do biopoder, que supos-
tamente se propõe à defesa da vida. Contudo, 
mantém um carácter disciplinador ao pontuar 
etapas, ciclos, espaços e comportamentos ditos 
adequados em prol de objetivos definidos e 
metas a serem atingidas através da mudança 
de conduta e do controle da população18.

Expressões como ‘ter que ficar no pé’ são 
frequentes e indicam uma perspectiva de que as 
atribuições dos ACS implicam em mecanismos 
de controle sobre o outro. A responsabiliza-
ção individual como forma de controle de um 
agente público (no caso, o ACS) sobre a vida 
privada pode se expressar na culpabilização 
pelo adoecimento, sem considerar o contexto e 
as relações em que esses sujeitos estão inseridos. 
Neste processo, o discurso sobre autocuidado 
assume conotações específicas e compõe argu-
mentos que sustentam determinadas estratégias 
de controle e esvaziam a subjetividade. Desta 
forma, recai sobre os indivíduos a responsabili-
dade principal e, por vezes, única de enfrentar 
os riscos que são socialmente gerados3.

Nespoli19(63) observa que, dado o seu caráter 
altamente prescritivo, a ESF pode estar atuando 
como um dispositivo regulatório nos territórios, 
como uma “estratégia política de expansão da 
medicalização dos corpos”, onde a tática do 
‘quadriculamento’ (definição de áreas, micro-
áreas e domicílio) possibilita a disciplina dos 
indivíduos e o governo da população.

Uma perspectiva de PS que reforça a ideia 
de responsabilidade pessoal pode envolver pri-
mordialmente a noção de dever ou obrigação. 
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Caberia ao indivíduo o principal poder de 
agência, sendo ele o principal responsável 
por sua situação de saúde-doença.

No entanto, os ACS também demonstraram 
grande desconforto em praticar a vigilância 
epidemiológica, principalmente quando foram 
obrigados a vistoriar os quintais das residên-
cias. Além disso, alguns ACS entrevistados 
sinalizaram a compreensão de elementos do 
contexto de vida da população e o entendi-
mento da ESF como forma de atender inte-
gralmente ao usuário.

[...] promover a saúde é promover como um todo, 
né?! Não só o lado biológico, no quesito da doen-
ça, mas também a coisa social, o lado financeiro 
mesmo. Olhar como um todo aquela comunidade, 
pra ‘tá lá, dando resolubilidade, tanto na questão 
socioeconômica como na questão biológica [...] 
tem que ter um olhar amplo, para enxergar o que 
numa consulta médica não se vê. (ACS9).

Ainda assim, o ‘olhar amplo’ pode vir acompa-
nhado de uma perspectiva mais ampla também 
de controle, ou seja, não é a abordagem mais 
ou menos ampliada do processo saúde-doença 
que ‘garante’ práticas menos controladoras ou 
relações menos assimétricas.

No entanto, cabe considerar que, se por um 
lado a vigilância e a fiscalização são concebidas 
por esses ACS como suas atribuições, esse pro-
cesso não se dá sem que haja algumas tensões. 
Se os ACS são agentes públicos, cabe considerar 
que essas atribuições são partes de estratégias de 
‘governamentalidade’ desenhadas nas diversas 
esferas do poder público em que esses agentes 
se inserem, e que, portanto, influenciam suas 
concepções e práticas. Ainda assim, esses mesmos 
ACS, como sujeitos com autonomia relativa, 
podem reconstruir essas atribuições dos agentes 
públicos e reconfigurar suas práticas em seu co-
tidiano de trabalho. Uma hipótese aqui levantada 
é a de que essa reconfiguração pode reforçar, ou 
não, as assimetrias de poder nas relações que 
se estabelecem entre os ACS e a população, em 
função das abordagens mais ou menos dialógicas 
construídas por esses agentes no âmbito da VD.

Práticas de atenção em saúde e (as)
simetria nas relações entre agentes 
comunitários e população atendida

A assimetria nas relações entre profissio-
nais e usuários se configura na apropriação 
de questões/informações da vida privada do 
indivíduo, buscando uma normatização ex-
pressa nas tentativas de mudanças de hábitos 
e comportamentos, na prescrição de ‘estilos de 
vida’. Neste cenário, destaca-se a imposição do 
‘saber-poder’. O imaginário que a população 
tem do profissional de saúde faz com que o 
indivíduo fique em uma condição de receptor 
passivo de orientação, normas e regras.

O perfil comunitário do ACS o coloca em 
uma relação de ‘saber-poder’ singular dentro 
da ESF, pois este, por residir na mesma comu-
nidade que as famílias atendidas, compartilha 
os mesmos saberes com a população, mas, por 
outro lado, tem evocado o seu perfil de ‘ser da 
saúde’. Neste encontro de saberes, parece que 
o prevalente é o segundo, ou seja, ao ACS é ou-
torgado o potencial de ser portador de um saber 
mais técnico, e, neste sentido, ‘mais correto’ na 
sua percepção.

Por serem simultaneamente integrantes dos 
serviços de saúde e da comunidade, os ACS 
situam-se na ‘fronteira da biopolítica do Estado’, 
o que pode afetar as práticas de controle e as 
características da relação que estabelecem com 
a população20. Neste sentido, a possibilidade 
de construção de relações menos assimétri-
cas é identificada nas situações em que os 
ACS valorizam a escuta e a conversa com o 
usuário e, neste contexto, até esquecem que 
estão trabalhando4. A conversa tem dimensão 
comunicacional e educativa, como parte nobre 
da técnica, complementando a clínica e a am-
pliação da qualidade do registro do paciente; o 
acolhimento requer que o trabalhador utilize 
seu saber para a construção de respostas às 
necessidades dos usuários4,21.

ACS entrevistados indicaram, como uma de 
suas principais atribuições, ouvir as demandas 
e as queixas da população, o que corresponde 
ao entendimento do usuário, que geralmente 
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associa paciência na escuta à qualidade no 
atendimento. A horizontalidade da conversa 
tem importante efeito para diminuir as tensões 
que envolvem o cuidado à saúde4.

Quanto à troca de informações entre os pro-
fissionais da equipe, Fortes & Spinett22(1330) 
esclarecem que, embora necessária, é preciso 
que haja o zelo de limitar-se àquelas estrita-
mente necessárias para o cuidado em saúde, e 
as informações privativas devem ser mediadas 
pelos profissionais de saúde, “que estabelece-
riam, casa a casa, seus limites”.

Franco e Merhy23, por outro lado, argumen-
tam que, na VD, pode estar embutido o perigo 
da excessiva intromissão do Estado na vida 
das pessoas, limitando sobremaneira seu grau 
de privacidade e liberdade. Neste sentido, são 
evidenciados alguns conflitos em torno das 
equipes da ESF, a partir das relações estabeleci-
das entre a equipe, a comunidade e o ACS, uma 
vez que este detém um saber sanitário referente 
à esfera privada familiar – que nem sempre é 
de conhecimento dos demais integrantes das 
equipes –, o que lhe confere certo poder.

A forma como é conduzida a orientação em 
saúde indica que, por vezes, o ACS, na tentativa 
de intervir na melhoria da situação de saúde 
do usuário, opta por uma prática prescritiva 
e medicalizante ao dizer ‘você tem que fazer’. 
Este tipo de postura reproduz visões mora-
lizantes que permeiam os serviços de saúde, 
agem como produtoras do comum e operam 
de forma higienista na subjetividade4.

Observou-se uma desqualificação do usuário, 
sendo este ‘o desprovido de conhecimento’, 
justificando-se a intervenção no seu cuidado, 
associada à perspectiva de que a principal 
função do ACS é informar as pessoas sobre 
como devem se cuidar:

A gente prega sobre alimentação saudável, mas 
há um distanciamento da pregação pr’a prática. 
É como se a gente ‘tivesse rezando uma missa e 
fazendo diferente, né?! A gente sabe o que é sau-
dável, mas come o que é errado. (ACS9).

O colonialismo no sentido empregado por 

Santos24 foi percebido nas relações entre os usu-
ários e os ACS nas três equipes estudados. As ob-
servações e as falas dos ACS demostram que eles 
possuem uma visão normalizada dos usuários, na 
qual todos necessitam se comportar da mesma 
maneira. Por vezes, o discurso dos ACS é baliza-
do em rótulos que designam os usuários como 
‘hipertensos’ ou ‘diabéticos’, consequentemente 
demandando-lhes um padrão específico de com-
portamento. Santos25(30) assinala que “estamos 
tão habituados a conceber o conhecimento como 
um princípio de ordem sobre as coisas e sobre os 
outros”, que se torna complicado reconhecer o 
outro na condição de sujeito.

O ACS, por sua vez, procura trabalhar com 
ações de PS para legitimar o seu trabalho. Entre 
os recursos que utiliza estão os prospectos 
educativos produzidos por outras redes de 
cuidado. Tendo em vista a complexidade 
das relações que são estabelecidas no con-
texto da VD, no qual há constantes jogos de 
poder, observaram-se nuances nas relações de 
poder entre os ACS e os usuários, por vezes, 
convivendo no mesmo espaço uma extrema 
imposição de um saber-poder capturado do 
conhecimento biomédico e a valorização da 
singularidade do indivíduo/família.

Ainda que considerando a verticalização das 
relações de poder passível de ocorrer no momento 
em que o ACS e os usuários se encontram no 
ambiente domiciliar, foi possível verificar a sin-
gularidade desse encontro, a intersubjetividade 
que propiciou a composição de afetos entre os 
ACS e os usuários. Para Castro-Silva et al.26(114), 
a valorização de dimensões subjetivas “traz à 
tona mais singularidades para a humanização 
das pessoas e ajuda a corporificar os problemas 
sociais e políticos que vivenciamos”.

Alguns exemplos da tentativa de promover o 
autocuidado são citados pelos ACS e observados 
em três visitas, em relação à administração de 
medicamentos a pessoas analfabetas ou com 
dificuldades de enxergar, quando arquitetam 
ferramentas que facilitam o autocuidado dessas 
pessoas. Em uma das VD, o ACS separou a 
medicação da usuária em caixas para que não 
houvesse confusão nos horários.
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Mattos27, ao destacar a necessidade de reco-
nhecer que as práticas de cuidado não podem 
ser pautadas tão somente no conhecimento cien-
tífico, propõe uma ética profissional que esteja 
baseada no imperativo moral de defesa da vida, 
onde haja exame constante de crenças e práticas.

O exercício da escuta como mediadora do 
diálogo pode diminuir as assimetrias de poder 
entre o usuário e o profissional, uma vez que 
o trabalhador de saúde que considera o seu 
saber como único válido pode desencadear 
uma relação de opressão. A revisão dos perfis 
de relação entre o trabalhador e os usuários 
pode contribuir para superar o colonialismo 
na direção da horizontalidade e a invasão cul-
tural no sentido do atendimento integral que 
perceba o outro como portador de saberes.

Foi possível observar, em muitas situações 
durante as VD, que a intervenção dos ACS não 
se limita ao quesito saúde, mas abarca ques-
tões referentes ao convívio familiar, na vida 
privada, incluindo aspectos da subjetividade 
que contribuem para um atendimento integral.

Conclusões

O presente estudo buscou compreender o 
modo como às práticas de saúde são exercidas 
pelo ACS no âmbito da VD em Morrinhos, 
Montes Claros (MG).

Nesse contexto, a VD é entendida pelos ACS 
como uma forma de apreender a realidade das 
famílias, conhecer o ambiente onde vivem, 
servindo como instrumento de informação 
para a ESF sobre a família e de elo entre a UBS 
e a comunidade.

O ‘fazer’ do ACS é evocado para compre-
ender os aspectos subjetivos do trabalho em 
saúde, e o saber dos demais profissionais da 
equipe é considerado um trabalho especializa-
do. Assim, o papel do ACS estaria relacionado 
à função de ‘intérprete’ para a compreensão 
da realidade local e elo entre esta e a UBS.

Ainda assim, observou-se que o fato de ‘ser da 
comunidade’ não pareceu ser o maior norteador 

do trabalho dos ACS, pois eles passaram a fazer 
os mesmos tipos de prescrições que os demais 
profissionais de saúde, inclusive utilizando uma 
linguagem técnica do campo da saúde.

No seu cotidiano, o ACS vive uma situação 
singular ao se colocar nesses polos, porém não 
há contradição neste fato. A micropolítica na 
qual se insere é atravessada por lógicas pró-
prias quando os sujeitos, em encontro com as 
famílias, agenciam diferentes formas de cuidar. 
Esta adaptação ganha contornos mais nítidos 
à proporção que se observa a implicação dos 
ACS com a produção de um cuidado-cuidador 
na VD. Isto se expressa pela capacidade de 
perceber a singularidade de cada família e de-
senvolver estratégias diferenciadas de cuidado, 
atendendo à singularidade dos usuários e seus 
problemas de saúde, em algumas situações.

Por fim, observou-se que as práticas de 
saúde exercidas pelos ACS mesclaram uma 
imposição de um saber e uma relação mais dia-
lógica no contato com os usuários, embora não 
escapassem de um processo de medicalização. 
Em alguns momentos, a assimetria de poder 
estabelecida gerou tutela, ao não deixar que 
os indivíduos se expressassem na construção 
do cuidado; e em outros, não necessariamente 
opostos, percebeu-se que a subjetividade foi 
considerada na construção do cuidado.
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RESUMO O objetivo deste texto é analisar, inicialmente, por uma vertente crítica, a produção 
da pesquisa social em saúde coletiva tendo como eixo norteador o ‘elo perdido’ entre teoria-e-
-método. Para tanto, optou-se pela modalidade textual de ensaio crítico, inspirada em Adorno e 
Meneghetti, que a defendem como forma de ultrapassar o pensamento para além das fronteiras 
do método. Toma-se como ponto de partida a frequente confusão entre ‘pesquisa social’ e ‘pes-
quisa qualitativa’ no campo da saúde coletiva como questão disparadora da reflexão. Ao longo 
do texto, a reflexão reaviva conceitos, teorias e as técnicas utilizadas na subárea das ‘Ciências 
Sociais e Humanas em Saúde’ como forma de discorrer sobre essa (des)conexão. Por fim, são 
apresentados limites e possibilidades da pesquisa social na saúde coletiva e o papel das Ciências 
Sociais e Humanas em Saúde na problematização do debate.

PALAVRAS-CHAVE Pesquisa qualitativa. Ciências sociais. Saúde pública. Sociologia. Conhecimento.

ABSTRACT The aim of this text is to analyze, initially, in a critical way, the production of social 
research in collective health having as its guiding axis the ‘missing link’ between theory and 
method. For this purpose, the textual modality of critical essay was chosen, inspired by Adorno and 
Meneghetti, who defend this modality as a way of overcoming the thought beyond the boundaries of 
the method. The starting point is the frequent confusion between ‘social research’ and ‘qualitative 
research’ in the field of collective health as a triggering issue for reflection. Throughout the text, 
the reflection revives concepts, theories and techniques used in the subarea of ‘social and human 
sciences in health’ as a way of discussing the (dis)connection. Finally, the limits and possibilities 
of social research in collective health and the role of social and human sciences in health are 
presented in problematizing the debate.

KEYWORDS Qualitative research. Social sciences. Public health. Sociology. Knowledge.
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Introdução

Pesquisar é uma forma de compreender o 
mundo em sua multidimensionalidade. A 
saúde coletiva, como campo/núcleo de saberes 
e práticas que advoga para si a chancela da 
interdisciplinaridade, apresenta na pesquisa 
social um desafio maior: dialogar entre os di-
ferentes. Tarefa que até hoje os antropólogos 
penam em realizar.

Assim, sem querer tecer uma visão ‘ingênua’ 
sobre o assunto, mas conduzir a batuta para 
orquestrar um pensamento harmônico e res-
peitoso sobre a área, é que, ‘pensamos’ (forma 
de escrita em ‘primeira pessoa do plural’ – 
tradicional nas ciências sociais) que seja pro-
ducente na elaboração de um fio condutor na 
descrição desse tema. Afinal, como acentua 
Geertz1, entre a profusão de análises, é ne-
cessário fazer escolhas. Portanto, uma dessas 
escolhas será a guia deste estudo.

À guisa de introdução, este texto tem como 
objetivo analisar, por uma vertente crítica 
(ainda que inicial), a produção da pesquisa 
social em saúde, discorrendo sobre tópicos 
que têm como eixo norteador o ‘elo perdido’ 
entre teoria-e-método, o qual é hoje o principal 
problema da pesquisa social em saúde coletiva.

Para tanto, optou-se pela modalidade 
textual de ensaio crítico, pela possibilidade 
de a orientação ser dada não pela busca de 
respostas ou afirmações verdadeiras, mas pelas 
perguntas que possam orientar os sujeitos a 
reflexões mais profundas2. Assim, o objetivo 
deste ensaio é articular ideias, e, nesse sentido, 
o rigor metodológico não parece ser a forma 
mais producente de se ensaiar o pensamento. 
Portanto, inspirou-se em Adorno3, quando 
defende que o ensaio é um momento de escrita 
que favorece a ultrapassagem de fronteiras 
culturalmente demarcadas.

Assim, este ensaio está dividido em dez 
seções que, longe de esgotarem o tema, 
assinalam caminhos que podem ser trilha-
dos em busca de uma discussão mais pro-
fícua quanto à produção do conhecimento 
sobre o social e à responsabilidade da saúde 

coletiva (em especial, da subárea das Ciências 
Sociais e Humanas em Saúde – CSHS) nesse 
empreendimento.

Pesquisa ‘social’ ou 
‘qualitativa’?

Um tema que habita o imaginário social do 
grupo científico4 que se dedica à produção do 
conhecimento na área das ciências sociais e 
humanas é a compreensão (particularmente, 
não unívoca) do que vem a ser ‘pesquisa social’. 
O debate se acalenta quando se inserem outros 
sujeitos produtores de ciência, filiados a outra 
ordem de discursar5, como no caso dos pro-
fissionais de saúde. Doutos em suas matrizes 
analíticas (de base newtoniano-cartesiana, 
vitalista-monista, hipotético-dedutiva)6-8, 
tendem a importar a lógica de produção de 
conhecimento de suas áreas para a compre-
ensão do social, o que, tradicionalmente, vem 
acarretando tensões entre pesquisadores da 
saúde coletiva, em especial, aqueles que se 
localizam nas CSHS.

Em que pese a interdisciplinaridade cons-
tituinte do ‘fazer saúde coletiva’, a prática de 
pesquisa necessita de cuidados teórico-epis-
temológicos importantes caso não se queira 
incorrer no ecletismo autofrustrado1. Uma 
assertiva clássica é considerar todas e quais-
quer formas de realizar ‘pesquisa qualitativa’ 
(em sua máxima expressão) como ‘pesquisa 
social’. Essa ‘cantilena’ tem invadido o cenário 
de pesquisa, e muitos se consideram, inclusive, 
pertencentes às ‘ciências sociais ou humanas’ 
apenas por abordarem seus objetos de pesquisa 
com o uso da metodologia qualitativa.

Nesses momentos, os clássicos nos ajudam, 
como diria Alexander9. Recorrendo a Minayo10, 
pesquisadora brasileira reconhecida por pro-
blematizar a construção do conhecimento 
nas CSHS, a ‘pesquisa social’ é dotada de 
consciência histórica, enquanto a ‘pesquisa 
qualitativa’ pode restringir-se apenas à captura 
da(s) subjetividade(s) do fenômeno em tela. 
Parsons11 já nos esclarecia que a pesquisa social 
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pode ser tanto quantitativa como qualitativa. Não 
há problemas quanto ao método per se, o que in-
teressava para este autor é a forma de aproximar-
-se dos fenômenos mais coerentemente com a 
maneira pela qual o processo explicativo será 
edificado para responder à pergunta encetada.

Por isso, pensar nas características da pesqui-
sa social, assim como de quaisquer outras áreas 
de pesquisa, é (re)pensar nos referenciais ontoe-
pistemológicos que sustentam suas teses funda-
mentais e derivar, dessas premissas, as teorias, 
os conceitos e, por conseguinte, os métodos a 
serem aplicados. Por mais que Minayo10 con-
tundentemente venha reforçando a tese de que 
o ‘objeto’ das ciências sociais é eminentemente 
‘qualitativo’, nada impede que o possa ser feito 
por uma abordagem quantitativa, desde que se 
mostre necessária e coerente. Mas, para isso, é 
essencial aprofundarmos um pouco mais sobre 
as características do conhecimento científico 
que subjazem essa discussão12-15.

Breves aspectos sobre o 
conhecimento científico

Lança-se a tese de que é possível compreender 
a equivalência ‘pesquisa social igual à pesqui-
sa qualitativa’ através de algumas questões 
fundamentais sobre a produção do conheci-
mento científico. A tradução da constituição 
da ciência moderna se baseia nos cânones do 
pensamento racionalista (de origem greco-ro-
mana, ainda estrito à filosofia e ‘reinaugurado’ 
no iluminismo, especialmente com o advento 
do método). O desenvolvimento dessa forma 
de pensar o mundo (e, portanto, a ciência como 
discurso hegemônico) considera o método 
como ‘fetiche’, assim como todos seus precei-
tos fundamentais, a saber: a) a valorização da 
experiência sensível como forma de apreensão 
do fenômeno (ver para descrever); b) a relação 
de separação e independência entre sujeito-
-objeto; c) a neutralidade na constituição do 
saber científico; e d) a busca de leis gerais e 
imutáveis que regem a natureza e os homens 
nas suas formas de viver.

O pensamento dos pesquisadores na área da 
saúde coletiva, por mais que se tenha avançado 
nesse aspecto, ainda se encontra colonizado 
por essa construção do saber herdada das ci-
ências naturais e que, insistentemente, reifica 
o social. O fetiche do método, na saúde coletiva 
(e suas sobrevivências nas CSHS), reitera o 
lugar da necessidade de ‘aplicar’ o método em 
detrimento da ‘compreensão da teoria’. Não 
afortunadamente, as ‘análises’ (e, apenas nessa 
‘operação’ metodológica, caberiam exausti-
vas observações, que não seriam oportunas 
neste momento) realizadas pelos que iniciam 
as CSHS apelam para o ‘método’ (fechado, 
bem delineado, protocolar) como forma de 
instituir-se como membro desse grupo cien-
tífico. No pleito desse estatuto, vale a pecha de 
considerar (ou, diga-se, ‘equivaler’) a ‘pesquisa 
qualitativa’ como se fosse ‘pesquisa social’.

Como já descrito por autores mais expe-
rientes12-17 e que transitam melhor nessa área 
fronteiriça, fazer pesquisa social é considerar, 
também, que outros pressupostos de cons-
trução do conhecimento científico devam 
ser levados em consideração. Então, não se 
trata de ‘um’ ou ‘outro’, e, sim, ‘um’ e ‘outro’. 
Por isso, ter em mente que os cânones acima 
descritos devem obrigatoriamente dialogar 
com: a) a valorização da expressão subjetiva 
e sócio-histórica do fenômeno (ouvir para 
compreender); b) assumir a intrínseca relação 
de interdependência entre sujeito e objeto; 
c) compreender a ausência de neutralidade 
axiológica na construção do conhecimento 
científico; e d) buscar a particularidade das 
expressões fenomênicas e sua capacidade de 
dotar sentidos e significados à vida do homem 
e sua relação com o mundo.

O arcabouço teórico e a 
estruturação do trabalho (e 
do trabalhador) científico

Quando se trata de pesquisa científica, é ine-
vitável não pensar nos seus procedimentos 
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mais ‘operacionais’. É lugar comum na saúde 
coletiva importar suas formas de produzir 
os materiais, relatórios de pesquisa, teses e 
dissertações à luz do que é realizado no âmbito 
das ciências naturais. Contudo, quando se trata 
desse lugar híbrido que são as CSHS, é fun-
damental ter em mente que não é desejável 
desconsiderar como se pensa a abordagem dos 
fenômenos sob o rótulo das ciências sociais. 

Alguns autores nos esclarecem essa 
questão18-20. Nas ciências sociais e humanas, 
a noção de totalidade social e seus meandros 
na experiência individual impõem a difícil 
tarefa de separação do ‘senso comum’ do ‘co-
nhecimento cientificamente válido’. Dotada 
de uma ‘intimidade’ com os sujeitos viventes, 
as categorias sociais aparecem como parte 
do nosso cotidiano sem que se reflita muito 
sobre elas. Abstrair a realidade concreta da 
experiência social de um indivíduo, a ponto 
do exercício da autorreflexão e consideração 
das diversas possibilidades de expressão da 
vida social, é um esforço que Castro18 batiza 
como uma ‘aventura’. 

Para Mills19, o processo de abstração do 
‘social’ requer mais que uma reflexão autodiri-
gida, mas, sim, um processo de construção de 
um imaginário. Para o autor, o verdadeiro cien-
tista social é aquele que se debruça na constru-
ção de uma ‘imaginação sociológica’ capaz de 
compreender o social desde sua totalidade até 
os eventos mais microssociais. Nesse sentido, 
para além da autorreflexão, é necessário um 
constante artesanato intelectual.

Todas essas questões são importantes, pois 
o ‘pensar socialmente’ implica diretamente o 
método e suas variantes operacionais. Afinal, 
é de se esperar que o pensamento conforme 
o trabalho científico. Por outro lado, o traba-
lho científico, repetitivo, cumulativo e aper-
feiçoado, de forma mais intensa, conforma 
o trabalhador da ciência e seu pensamento. 
Nesse ponto, deve-se atentar para a sedução 
do método. Com o trabalho científico cada 
vez mais extenuante, acelerado e, nesse 
sentido, irrefletido, cair na instrumentalidade 
do método é uma tendência. Isso é algo que 

assola particularmente a produção científica 
em CSHS. Com repertório teórico e modos de 
produção de conhecimento, em tese, filiados 
às ciências sociais e humanas, mas com exi-
gência de publicações características da saúde, 
a instrumentalização metodológica reforça 
a insistente tese deste artigo. Assim, a sepa-
ração teoria-método nas CSHS se conforma 
e torna-se o problema, e, por mais ululante 
que possa parecer a afirmação que se escuta 
nas conversas informais de que não é possível 
separar teoria e método, assistimos ao seu 
divórcio cotidianamente. 

Pensar na produção do conhecimento 
científico nas CSHS para além desse elo fun-
damental requer uma estética (em termos de 
‘criatividade’ metodológica) razoável. Não 
obstante, digressões sobre o método na pesqui-
sa social devem ser sempre pauta de dis(des)
cu(constru)ss(ç)ão. Nesse sentido, Feyerband21 
nos ajuda a compreender como as amarras do 
método engessam o avanço do conhecimento 
e descreve quantas ‘descobertas’ científicas 
foram feitas quando os seus pesquisadores 
ultrapassaram as fronteiras endurecidas do 
rigor metodológico. 

As duas vertentes: 
qualificação e quantificação

O que está em jogo na discussão da produção do 
conhecimento científico sobre o social são os in-
teresses que estão escamoteados na compreensão 
dos fenômenos. Por mais não aparente que isso 
possa ser no âmbito da quantificação, a questão 
que subjaz entre as duas é a mesma. 

A famosa metáfora da ‘falta regulamentar 
em um jogo de futebol’, descrita por Bauer22, 
ilustra bem a questão. Quando se faz a ‘falta’ 
em um jogo de futebol, duas torcidas rivais 
vão interpretar o mesmo fenômeno segundo 
seus interesses. A torcida de um lado defen-
derá que a falta foi válida. A do outro, que ela 
foi simulada. Então, sob o mesmo fenômeno 
social, é possível uma escala infindável de in-
terpretações, e esse caso demonstra como cada 
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uma delas é referente a um interesse específico 
na construção do conhecimento.

Contudo, o método em si tem uma contri-
buição sui generis para agravar essa condição. 
Enquanto os métodos qualitativos se preocupam 
em como ‘qualificar’ e ‘compreender’ os fenô-
menos em sua existência sócio-historicamente 
situada, o ‘quantitativo’ contabiliza e orienta seu 
olhar aos ‘padrões de repetição’, a fim de identi-
ficar as causas específicas destes. Nessa última 
tentativa, o ‘quantitativo’ esconde suas ‘opções’ 
nas formas de operacionalizar as variáveis e de in-
terpretar os números em suas tendências centrais 
e dispersões. A pesquisa qualitativa, no entanto, 
assume seus valores e os incorpora na análise. 

Essas questões têm rebatimentos evidentes 
na pesquisa na área da saúde coletiva, desde 
as interpretações dos modelos matemáticos, 
testes estatísticos usados na epidemiologia até 
suas formas de apresentação, que permeiam 
o ideário da área com a insígnia da ‘pesquisa 
desprovida de juízo de valor’. O problema tem 
residido na determinação do quanto a pesquisa 
qualitativa vem assumindo esses mesmos pa-
râmetros, mimetizando as formas de produzir 
ciência da pesquisa quantitativa.

Ética na pesquisa social

A ética na pesquisa social também apresen-
ta muitas controvérsias. Muito comumente, 
durante vários anos, a pesquisa na área das 
ciências sociais e humanas não ‘padecia’ das 
análises dos comitês de ética em pesquisa. 
Contudo, com a Resolução nº 510/2016, a 
apreciação pelo Comitê Nacional de Ética 
em Pesquisa (Conep) das pesquisas sociais 
com seres humanos passa a ser obrigatória23.

Em que se considere esse feito como um 
avanço, é fundamental problematizá-lo. Flick24 
catalogou diversos casos de problemas éticos 
no trabalho com o uso de metodologias quali-
tativas. O caso mais conhecido tratou de uma 
pesquisa nos Estados Unidos, que, em pesquisas 
sobre práticas de encontro entre homossexu-
ais em lugares públicos (costumeiramente 

chamados de ‘banheirão’) com fins sexuais, o 
pesquisador se disfarçava de faxineiro e seguia 
os homens que entravam no banheiro, para 
observar suas práticas. Não satisfeito com essa 
‘invasão’, o pesquisador seguia os usuários até 
seus veículos e, de posse do número da placa do 
carro, tinha acesso a todos os dados pessoais, 
o que lhe permitiu enviar-lhes e-mails com 
questionários para avaliação.

Depois desse cenário de pesquisa estar-
recedor, a discussão não passa incólume, e 
faz-se necessário compreender até que ponto 
as interações, as relações, em suma, ‘o social’ 
é passível de controle ético. Só é possível 
pensar na flexibilização do controle ético, 
pois, enquanto prática de pesquisa, a busca 
de informações, a aplicação de questionários 
e as entrevistas se assemelham em demasia 
às interações do cotidiano. Assim, pensar 
no controle ético sobre ‘o social’ representa 
implicações importantes para métodos tradi-
cionalmente cunhados nas ciências sociais e 
humanas, tais como observação participante, 
etnografias, tornando bastante questionáveis 
as medidas de controle, por poderem restringir 
a sociabilidade em sua forma anfêmera.

‘Técnicas de coleta’ ou ‘Produções in-
tersubjetivas da realidade’? ‘Técnicas 
de análise de dados’ ou ‘Produções 
de interpretações paradigmatica-
mente filiadas’?

Um efeito abusivo da colonização do modo de 
ser/pensar das ciências naturais na produção 
qualitativa da saúde tem sido a tecnificação 
do ato de pesquisa. Considerando-se que as 
formas de produção de pesquisa social quanti-
tativa possam (e até devem) seguir esse rumo, 
as formas de produzir pesquisa social quali-
tativa sofrem solipsismos léxico-semânticos 
canhestros de toda ordem. Sob os auspícios 
da técnica, há uma tendência em considerar 
‘o social’ como um ‘dado’, pronto para ser ‘des-
coberto’ (racionalidade da descoberta), o que 
denota a ideia cartesiana de que o universo é 
imutável e sua natureza é a estabilidade22,25.
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O mesmo acontece, infelizmente, com muita 
frequência, com a forma de analisar o fenô-
meno. Em que pese a importância da análise 
(em sentido lógico aristotélico, cartesiano de 
pensar a ‘análise’ como forma de ‘decomposi-
ção das partes’), na pesquisa social qualitativa, 
o que guia é a ‘(des-re)construção social do 
fenômeno na realidade’, especialmente por 
considerar que o ato de se fazer ciência já 
é, em si mesmo, a construção de um mundo 
com léxico e discurso próprios5. Considera-
se, então, que o pesquisador social qualita-
tivo deva pensar o social como um ‘regime 
de processos’, dinâmicas e contingências que 
se concretizam num momento e porventura 
nunca mais se manifestam na mesma forma 
e conteúdo22,26,27.

Principais teorias sociais e suas con-
tribuições para ler ‘o social’ e suas 
principais formas de construção da 
pesquisa social

É conspícuo que pensar a pesquisa social no 
âmbito da saúde coletiva é um desafio não 
apenas nas suas divergências ontológicas e 
paradigmáticas, mas, também, no uso das 
teorias e das ‘técnicas’ e dos ‘métodos’. Nesse 
sentido, assim, em uma brevíssima viagem nas 
teorias sociais que mais são utilizadas nessa 
área, pode-se dizer que há um trânsito desde 
as abordagens clássicas, com Marx e Engels e 
a sociologia marxista, inspiradora do campo 
da saúde coletiva em seus primeiros momen-
tos de definição sobre a ‘determinação social 
do processo saúde-doença’28. O funcionalis-
mo durkheimiano29 pode ser verificado nas 
análises mais orientadas à matematização, 
oriundas da epidemiologia convencional ou 
que com ela dialogam30. As abordagens pela 
teoria weberiana (método Verstehen) são mais 
utilizadas no âmbito das CSHS, em especial, 
nos estudos relativos à integralidade31.

Há uma forte tendência ao uso das teorias 
sociais contemporâneas nos últimos anos. A 
teoria da estruturação, de Giddens32, e as aná-
lises das instituições sociais (especialmente, 

a médica) realizadas por Parsons11 inspiram 
as análises na saúde coletiva. Goffman33 e os 
seus célebres trabalhos à luz do interacionismo 
simbólico também são vistos com bastante 
simpatia pelos pesquisadores, especialmente 
entre aqueles mais focados na inter-relação do 
que os que se preocupam com a distribuição do 
poder (que se deslocam mais à linha francesa, 
cujos principais representantes são Foucault 
e Bourdieu). A fenomenologia de Schütz34 
e a Grounded Theory de Glasser e Strauss35 
gozam de alguns simpatizantes.

Reduzindo a discussão apenas à sociolo-
gia, há uma tendência de dois polos: um mais 
moderno, de apelo ao individualismo metodo-
lógico, originário em Von Mises36, cuja pers-
pectiva vem penetrando sistematicamente as 
CSHS via subárea de ‘política, planejamento e 
gestão em saúde’. E outro polo, de tendência a 
uma sociologia mais pós-moderna, que aposta 
em autores como Han37, Dubet38, Touraine39 e 
Beck40. Na tradição marxista, isso fica a cargo 
dos neomarxistas Žižek41 e Mészáros42. Em 
análises mais socioantropológicas, há uma 
tendência que vem sendo o aporte da antropo-
logia social e cultural, cujos principais autores 
residem no pensamento interpretativista e/ou 
hermenêutico, daí emergindo nomes como 
Geertz1, Sahlins43, Wacquant44, Hannerz45 
e Augé46. Contudo, não se desconsideram as 
forças que os clássicos Lévi-Strauss47 e Marcel 
Mauss48 detêm no campo. 

Frente a uma diversidade teórica tão 
extensa, há múltiplas combinações de técnicas 
que beiram ao infinito. Entre o que se consi-
dera como ‘forma de produção intersubjetiva 
da realidade’, ou seja, as ‘técnicas’, a saúde 
coletiva tem optado por entrevistas qualita-
tivas, grupos focais, observação participante 
e etnografias. Quanto ao que se considera 
como ‘narrativas sobre o objeto’ (ou seja, as 
‘análises’), as mais utilizadas são as análises de 
conteúdo (filiadas às diversas escolas), análise 
de discurso, análises documentais e análises 
argumentativas. Em que pese a necessidade de 
tantos outros métodos em um campo interdis-
ciplinar, tal qual se denomina a saúde coletiva, 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 120, P. 170-180, JAN-MAR 2019

Carnut L176

há um predomínio do uso dessas ‘ferramentas’ 
citadas quando se trata da investigação dos 
seus métodos de produção do saber. 

Outros métodos: os métodos híbri-
dos? Onde classificá-los? O registro 
do ‘social’ pelo som, pela imagem e 
pelo virtual

Um avanço significativo tem sido o uso de 
outros métodos que iniciam sua chegada no 
âmbito da saúde coletiva. Alguns, já com mais 
tempo, são os chamados métodos ‘híbridos’. 

Por serem considerados métodos que com-
binam análises quantitativas com qualitativas, 
esses métodos se preocupam com outra forma 
de produzir conhecimento que tenta integrar (ou 
triangular)10 visões de diversas formas de apreen-
são. Entre eles, a pesquisa-ação49 e os estudos de 
caso50,51 são os mais frequentes. Na última década, 
a proposição do discurso do sujeito coletivo (que 
se ancora na teoria das representações sociais 
de Serge Moscovici), elaborada por Lefèvre52, 
ganhou vários adeptos.

Não há (ainda) na saúde coletiva a tradição 
do uso de métodos que trabalhem com som 
ou imagens de forma cotidiana, estando tais 
métodos ainda restritos ao uso das ciências 
sociais e humanas em geral. Contudo, o uso 
das chamadas ‘netnografias’ ou etnografias 
virtuais vem adentrando o cenário da saúde 
coletiva com alguma expressão. Na tentativa 
de considerar o ‘ambiente virtual’ como ‘campo 
de interação social’, esse método aparenta ser 
uma aposta importante, especialmente para 
aqueles que desejam avançar na investigação 
sobre as ‘novas formas de sociabilidade’53.

A qualidade da pesquisa 
social qualitativa

Diante de todo esse repertório, é comum a 
pergunta: mas qual investigação me traz dados 
mais fecundos? A partir desse questionamento, 
vem-se discutindo cada vez mais na área a 
importância da qualidade da pesquisa social 

qualitativa, principalmente no que tange ao 
‘elo perdido’ entre método e teoria.

O interesse dos pesquisadores em saúde 
sobre o fato de sua pesquisa ser boa ou sufi-
ciente, das instituições financeiras em saber o 
que financiar ou não, a decisão dos editores em 
saber o que se deve publicar ou não e a decisão 
dos leitores em ter confiança nos trabalhos 
produzidos trouxeram ao proscênio a questão 
da qualidade de forma feroz.

Os estudos mais avançados nessa área vêm 
produzindo esforços ao considerar o processo 
de controle de qualidade das análises22 e os 
processos de validação qualitativa54, como 
no caso do Casp (Critical Apprasial Skills 
Programme), e buscam orientar a leitura de 
artigos qualitativos e outros métodos que 
tentam minimizar as falácias de interpretação 
de dados históricos e sociais54. No entanto, há 
diversas controvérsias sobre a possibilidade 
de considerar ‘procedimentos metodológicos’ 
de verificação de qualidade justamente pelos 
seus padrões estandardizados e que raramente 
poderiam ser ‘adequados’ a ‘percursos meto-
dológicos’ tão diversos.

Diante desse imbróglio, as saídas têm sido o 
uso das metassínteses qualitativas como forma 
de revisar o conhecimento sobre um tema e/ou 
seus processos metodológicos, deixando a cargo 
dos leitores a arbitragem sobre a relevância ou 
não dos resultados sumarizados ou do método 
revisado como forma de garantir a isenção de 
‘encapsulamento pelo procedimento’24,54.

Pesquisa social em saúde 
coletiva: seus limites e 
possibilidades

Nessa seara da pesquisa social (com foco, aqui, na 
pesquisa qualitativa), há diversos limites e pos-
sibilidades que a saúde coletiva deve observar/
reconhecer caso queira avançar nessa discussão. 
Entre os limites, tem-se: a hegemonia dos cri-
térios oriundos da epidemiologia nos comitês 
editoriais dos periódicos científicos em saúde 
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coletiva; o formato tradicional de apresentação 
de artigos (introdução, método, resultados, dis-
cussão e conclusão); a discussão do uso das bases 
teóricas e suas articulações como momento da 
análise (dado seu costumeiro distanciamento); a 
equalização dos Qualis das revistas, evitando dis-
crepâncias de qualificação ‘A’ nas ciências sociais 
e humanas quando o mesmo periódico é classi-
ficado como ‘B e C’ na saúde coletiva; o debate 
acerca do produtivismo no campo da saúde co-
letiva; a instituição do regime classificatório da 
ciência política; e a necessidade de articulação 
com o Fórum Permanente de Pós-graduação em 
Saúde Coletiva, Editores de Revistas em Saúde 
Coletiva e o Conep, como maneira de difundir 
o conhecimento. 

Um grande limite considerado como um 
desafio dos próximos anos, ainda que não 
esteja em pauta devido a todos os anterior-
mente relatados, refere-se à ‘conexão interpa-
radigmática’ na compreensão da saúde como 
objeto interdisciplinar. Mesmo considerando 
análises sobre a saúde por diversos paradigmas 
distintos, a verdadeira construção do conheci-
mento interdisciplinar se assenta na conexão 
interpretativa entre os paradigmas sobre o 
mesmo fenômeno. Quando a saúde coletiva 
puder alcançar esse estágio de compreensão da 
saúde, ficará mais evidente o quanto o caráter 
político das diferentes interpretações expõe a 
saúde como campo de intensa disputa e pos-
sibilita interpenetrar paradigmas de forma 
‘aceitável’, sem ecletismos nem bricolagens, 
mas, sim, aceitando a interdisciplinarização 
de forma absoluta.

Entre as possibilidades, é fundamental ter 
em mente que o aumento do grau de institu-
cionalização do Qualis livros, as pressões sobre 
as instâncias decisórias (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq) a garantir maior equidade, no sentido 
de valorizar as revistas em saúde coletiva 
nacionais e latino-americanas, as demandas 
junto aos periódicos de saúde coletiva, o 
aumento do número de revisores nacionais e 
latino-americanos com enfoque das CSHS, o 
apoio à expansão das linhas de pesquisa em 

CSHS na graduação e na pós-graduação e as 
práticas de produção do conhecimento de 
forma democrática e coletiva – levando-se em 
consideração que as pesquisas devem ser ‘com’ 
os seres humanos, e não ‘em’ seres humanos 
– são elementos importantes na construção 
do caminho que está por vir55.

Considerações finais

Em face de todos os elementos aqui trazidos, 
é importante admitir que a saúde coletiva tem 
se esforçado sobremaneira para conseguir pro-
duzir um verdadeiro diálogo interdisciplinar 
que favoreça a apreensão do fenômeno saúde 
de forma múltipla, plural e democrática.

Considera-se que esse exercício reflexivo 
tenha conduzido a analisar melhor a produção 
da pesquisa social em saúde, criticando suas 
estagnações e apontando seus avanços, por 
vezes, conduzindo um ‘reatar’ necessário, um 
encontro do ‘elo perdido’, que, sem dúvida, 
hoje, é o problema mais evidente da pesquisa 
social no âmbito da saúde coletiva.

Contudo, há de se entender que o desafio 
posto é maior. É fazer com que as CSHS sejam 
visibilizadas como produtoras de conheci-
mento inconteste, já que a força da saúde 
coletiva advém da singularidade desse olhar 
que compõe a especificidade da saúde pelos 
olhos do coletivo.

Assim sendo, em tempos austeros, de der-
rocada democrática e retrocessos sociais, o 
papel político da pesquisa social está mais 
em pauta do que nunca. É somente através da 
problematização, do refinamento e da busca 
incessante de abarcar a totalidade do social 
que a pesquisa social em saúde coletiva ga-
rantirá seu reconhecimento e sua relevância 
na academia e na vida.
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RESUMO Frente ao conjunto de políticas de ciência e tecnologia existentes no Brasil, o texto 
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e tecnologia. Em primeiro lugar, propõe uma abordagem metodológica para a definição das 
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Introdução

Este texto objetiva trazer novamente à tona 
um tema que está relativamente fora da pauta, 
tanto no debate no campo da política de saúde 
quanto no da ciência e tecnologia. Animada pela 
realização das I e II Conferências Nacionais 
de Ciência e Tecnologia em Saúde, respec-
tivamente em 1994 e 2004 – tendo a última 
incluído mais fortemente na discussão o tema 
da inovação –, a discussão sobre o lugar e as es-
pecificidades da política de pesquisa em saúde 
no Brasil foi objeto de múltiplas reflexões e 
práticas desde meados da década de 1980 até 
o final da primeira década deste século.

A partir do ano 2000, boa parte da biblio-
grafia disponível sobre o tema apresentou 
e avaliou ações e programas levados a cabo 
pelo Departamento de Ciência e Tecnologia 
do Ministério da Saúde (Decit), criado em 
20001-15. Nos últimos anos, no entanto, o tema 
perdeu momentum, com a notável exceção 
do componente do desenvolvimento e ino-
vação industrial em saúde, sustentado pela 
persistência da Política de Desenvolvimento 
Produtivo, inaugurada em 2008 no Ministério 
da Saúde com o apoio do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e das três versões de política in-
dustrial vigentes nos governos dos presidentes 
Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff 
(2011-2016). Esse componente, a despeito de 
sua relevância, estará fora do escopo deste 
texto por duas razões. A primeira, de ordem 
prática, é a extensão do tema. A segunda é 
conceitual e responde à necessidade de alertar 
para os problemas advindos de um por vezes 
artificial amálgama entre ciência, tecnologia 
e inovação, tão em voga nos dias atuais. 

O repertório conceitual mais utilizado na 
análise das condições necessárias ao progresso 
técnico e o lugar das inovações de base cien-
tífica e tecnológica nessas condições nasceu 
nos anos 1980 e foi desenvolvido por vários 
autores na Europa e nos Estados Unidos na 
década seguinte. Tem como eixo central o con-
ceito de Sistemas Nacionais de Inovação, que, 

atualmente, compreende uma extensa família 
conceitual no campo da economia da tecnolo-
gia16 que inclui, entre muitos outros, o conceito 
de sistema setorial de inovação de saúde. 

Há, no Brasil, importante literatura sobre 
este tema17-19. Dentre outras aquisições, esse 
repertório superou a muito tradicional expli-
cação linear na interpretação do progresso 
técnico, tal como estabelecida nos Estados 
Unidos da América e daí para o mundo, ao 
final da II Guerra Mundial. Entretanto, uma 
leitura talvez menos sofisticada dos conceitos 
envolvidos na proposta dos Sistemas Nacionais 
de Inovação provocou um efeito colateral, que 
foi o de instituir nas mentes da comunidade 
científica e da sociedade interessada em geral 
uma tríade compulsória, indissociável e, na 
minha percepção, reducionista, entre ciência, 
tecnologia e inovação. Há, por certo, razões 
para o sucesso dessa leitura, sendo talvez a 
principal delas o crescimento exponencial das 
inovações industriais com raízes em investiga-
ção científico-tecnológica em todo o mundo. 
Esse fato produziu um intenso estreitamento 
espaço-temporal entre o cientista, o tecnólogo 
e o inovador-empreendedor. 

Um dos problemas dessa tríade indissolúvel 
está em que, em termos globais, a busca do 
conhecimento científico é majoritariamente 
fomentada com recursos financeiros e mate-
riais públicos, e isso deveria colocá-lo na cate-
goria de um ‘bem público’20, o que nem sempre 
ocorre quando nos deslocamos da atividade 
científica para a tecnológica e dessa para a 
inovação. É muito provável que a disseminação 
bem-sucedida da tríade venha contribuindo 
para o enfraquecimento do conceito do co-
nhecimento científico como portador de um 
caráter eminentemente público. 

A mais recente expressão política dessa 
disseminação – nascida, aliás, no campo da 
pesquisa em saúde – foi a emergência da noção 
de ‘pesquisa translacional’21. Como comentarei 
no final deste texto, essa possível diluição do 
caráter público do conhecimento gerado em 
pesquisa científica pode estar engendrando 
possíveis dificuldades no campo ético. 
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A esse respeito, e associando conceitual-
mente a criação científica à invenção, Godin 
cita Schumpeter quando este último afirma:

innovation is possible without anything we 
should identify as invention and invention does 
not necessarily induce innovation. Invention is 
an act of intellectual creativity and ‘is without 
importance to economic analysis’22(35).

Uma advertência prévia

Na partida, penso ser indispensável um comen-
tário que, de certo modo, condiciona tudo o que 
virá depois. Acredito que, a permanecer a con-
juntura de destruição do Estado brasileiro e da 
soberania do País em que vivemos desde 2016 
e que, para o campo das políticas sociais, bem 
como da ciência e tecnologia, tem como mais 
importante ferramenta normativa a Emenda 
Constitucional 95 (EC95) – antes denomina-
da Proposta de Emenda Constitucional 241 
(PEC 241) –, todas as considerações que farei 
a seguir não irão muito além de um exercício 
intelectual inócuo quanto a suas possibilidades 
de se transformar em ação política.

Os impactos da EC95 sobre as políticas 
sociais e sobre o financiamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) têm sido bastante bem 
estabelecidos, destacando-se o trabalho de 
Sulpino Vieira e Benevides23. No campo espe-
cífico dos gastos federais em ciência e tecno-
logia, uma estimativa foi realizada por mim24.

Em termos sintéticos, Sulpino Veira e 
Benevides mostram que:

A regra vigente de aplicação de recursos em 
ASPS [ações e serviços públicos de saúde] 
pelo governo federal estabelece que em 2016 
a aplicação mínima deve ser de 13,2% da 
RCL [receita corrente líquida], chegando até 
15,0% da RCL em 2020. Supondo que esta re-
gra estivesse valendo a partir de 2003, sendo 
aplicado o valor equivalente a 13,2% da RCL 
de 2002 para calcular o mínimo daquele ano, 

a perda entre 2003 e 2015 teria sido de R$ 
257 bilhões em comparação com a aplicação 
realizada no período, cuja regra era dada pela 
EC2923(9). 

Para os gastos federais com ciência e tecnolo-
gia, a minha simulação foi distinta. Nesse caso:

Tomando como indicador o aporte de recur-
sos financeiros, os potenciais impactos da 
PEC 241 sobre a política federal de C&T po-
dem ser avaliados ao compararmos a curva 
de crescimento nominal destes recursos entre 
2000 e 2013 com a que resulta da curva hipo-
tética quando projetamos a regra da PEC du-
rante o mesmo período [...] Como resultado, 
temos que os dispêndios financeiros teriam 
uma variação a menor agregada de R$ 79,8 
bilhões em relação ao efetivamente despen-
dido no período24(2). 

Sobre a definição de 
pesquisa em saúde

Este texto está estruturado em três partes, a 
saber: (1) uma indagação metodológica sobre a 
definição da pesquisa em saúde; (2) as relações 
entre a construção de uma política de pesquisa 
em saúde e o campo da saúde coletiva; e (3) 
alguns desafios postos para uma política de 
pesquisa em saúde hoje em dia.

A reivindicação de um lugar destacado e 
específico para a pesquisa em saúde no âmbito 
da política geral de ciência e tecnologia no 
Brasil decorre de três evidências: a primeira 
é sua grande dimensão física em termos da 
massa crítica nela envolvida; a segunda diz 
respeito à sua mais que centenária existência 
como prática estabelecida institucionalmente 
no Brasil, talvez o mais antigo componente se-
torial de pesquisa; e a terceira vincula-se à sua 
relevância no âmbito de uma política pública 
– a política de saúde – na qual o principal ins-
trumento para seu exercício entre nós, o SUS, 
prevê o cumprimento de intersetorialidade 
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como um de seus fundamentos. Estas duas 
últimas evidências, ambas de caráter histórico, 
foram discutidas em ‘Ciência, tecnologia e 
inovação: um paradoxo na reforma sanitária’, 
publicado em 200525.

Indagar sobre e definir as fronteiras do 
campo de pesquisa em saúde é um exercício 
formal, mas não apenas. Em primeiro lugar, 
porque a escolha de um determinado padrão 
de inclusão/exclusão/localização de temas 
científico-tecnológicos na complexa ‘árvore’ 
que organiza as áreas do conhecimento no 
seio da burocracia que governa a atividade de 
fomento nem de longe é um processo neutro. 
E, talvez, a maior evidência dessa ausência de 
neutralidade seja a dificuldade em alterar as 
‘árvores’ em uso, mesmo sabendo que o recorte 
que as orienta esteja grandemente defasa-
do em relação à dinâmica atual da atividade 
científico-tecnológica. Essa dificuldade sugere 
fortemente que, na decisão de conservar o 
que se sabe ser obsoleto, haja elementos de 
disputa de poder político difíceis de serem 
arbitrados. Mas, no caso da pesquisa em saúde, 
essa questão agrega às dificuldades políticas 
gerais para introduzir aperfeiçoamentos o 
fato de dificultar a expressão, no campo da 
pesquisa, do exercício da intersetorialidade 
prevista na concepção do SUS.

Inaugurado por trabalhos de Juan Cesar 
Garcia, de 198626, e Julio Frenk et al.27, uma 

reflexão mais sistemática sobre a pesquisa em 
saúde no Brasil e na América Latina pertence 
aos anos 199028-37. Nesse amplo conjunto de 
trabalhos, quase sempre que uma delimitação 
do campo da pesquisa em saúde foi necessá-
ria, o recorte baseou-se numa concepção de 
identificar essa atividade como o somatório 
da pesquisa em biociências, pesquisa clínica, 
epidemiologia e saúde pública. 

O modo habitual de delimitar o campo da 
pesquisa em saúde entre nós e nas bases de 
dados internacionais (Web of Science, Scopus, 
Thomson Reuters etc.) realiza-se a partir do 
somatório das publicações nas grandes áreas 
das ciências biológicas e das ciências da saúde, 
e isso não reflete de modo correto o que ela é. 
A inadequação da delimitação atual pode ser 
verificada quando, em números extraídos do 
Diretório dos Grupos de Pesquisa do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) em sua base corrente de 
dados, se observa o número de linhas de pes-
quisa vinculadas à saúde humana em grupos 
de pesquisa segundo as grandes áreas do co-
nhecimento que orientam sua atividade pre-
dominante. Embora, como seria de se esperar, 
a maioria das linhas pertençam a grupos das 
ciências biológicas e das ciências da saúde, 
restam mais de seis mil linhas oriundas de 
todas as demais grandes áreas do conheci-
mento constantes na árvore (figura 1).
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Figura 1 . Linhas vinculadas ao setor ‘saúde humana’ segundo a grande área predominante do grupo de que fazem parte
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Uma delimitação adequada da pesquisa em 
saúde sugere entendê-la como um ‘setor de 
atividade ou de aplicação’, diferentemente de 
outros campos de saber científico-tecnológico, 
cujas bases epistemológicas são estabelecidas 
por parâmetros teórico-conceituais (física, 
química, biologia etc.) ou disciplinares (en-
genharias, medicina, direito etc.). Numa pers-
pectiva, que poderíamos estabelecer como 
teleológica, a pesquisa em saúde define-se 
como a pesquisa destinada a atuar positiva-
mente sobre o estado de saúde dos indivíduos 
ou coletivos humanos38. De modo sintético, a 
pesquisa em saúde poderia ser denominada 
como a ‘pesquisa para a saúde’. 

Reitero que essa questão está longe de ser 
apenas contábil e formal. No plano conceitual, 
a delimitação tradicional encerra uma deter-
minada visão da pesquisa em saúde que colide, 
como veremos a seguir, com a perspectiva epis-
temológica da saúde coletiva. Do ponto de vista 
da construção de uma política para a pesquisa 
em saúde, ela reduz sua amplitude. Do ponto de 
vista do exercício dessa política, ela prejudica a 
porosidade entre saberes sanitários, biológicos, 

sociais, tecnológicos, clínicos, epidemiológicos, 
psicológicos etc., grandemente necessária ao 
bom êxito dessa política.

A política de pesquisa em 
saúde e o campo da saúde 
coletiva

O setor público de saúde no Brasil possui 
uma importante tradição institucional his-
tórica de pesquisa científica e tecnológica 
em unidades próprias, federais e estaduais. 
Aquela talvez mais remota data do ano de 
1900, com a fundação do Instituto Oswaldo 
Cruz, hoje pertencente à Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), à qual se seguiu a funda-
ção do Instituto Butantan, em 1901, e de 
outros institutos similares, principalmente 
no estado de São Paulo. Os dois institutos 
pioneiros tiveram como missões originais o 
desenvolvimento e fabricação de soros para 
as campanhas de saúde pública da época. 
Neles, a atividade de pesquisa científica 
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acompanhou essa vertente tecnológica pri-
mordial, mas sempre sem deixar de valorizar 
a pesquisa científica original. 

Entretanto, no Brasil, ao longo de quase 
todo o século XX, o estímulo à manutenção de 
vínculos entre a pesquisa e as ações de saúde 
pública foi quase sempre influenciado pela 
presença ubíqua da Fundação Rockefeller na 
saúde pública, nas cidades e sertões brasilei-
ros39. E seu padrão de cultura institucional, 
persistente em instituições brasileiras mesmo 
após a saída daquela fundação do País, diferen-
temente da tradição dos pioneiros do início do 
século XX, valorizava quase exclusivamente 
a pesquisa operacional de avaliação de pro-
gramas e ações de saúde, deixando de lado a 
pesquisa original tão presente no modelo de 
Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolpho Lutz 
e outros. O principal herdeiro da tradição ins-
titucional da Fundação Rockefeller no Brasil 
e grande cultivador dessa orientação para a 
atividade de pesquisa em saúde foi o Serviço 
Especial de Saúde Pública (Sesp), criado em 
1942 nos marcos de um tratado bilateral Brasil-
Estados Unidos40. 

Como parte desse panorama, vale também 
acrescentar que o divórcio entre a pesquisa 
científica original e os serviços de saúde teve 
como um combustível adicional a emergência 
avassaladora, em todo o mundo, da explicação 
linear do progresso técnico a partir do final da 
II Guerra Mundial. Esse modelo explicativo 
elegeu a pesquisa básica como variável autôno-
ma e crítica para o avanço do conhecimento e 
para o progresso técnico41, bem como também 
elegeu o modelo norte-americano de univer-
sidade de pesquisa como a instituição-padrão 
para o exercício dessa pesquisa ‘desinteressa-
da’ de aplicações práticas. Em linhas muito 
gerais, essa dupla determinação estabeleceu o 
retrato das relações entre as políticas de saúde 
e a pesquisa original em saúde nas últimas 
seis ou sete décadas: caminhos autônomos e 
institucionalmente separados.

A missão da saúde coletiva, de pensar e 
propor uma política de Ciência & Tecnologia 
(C&T) em saúde, possui uma história ‘grosso 

modo’ contemporânea à história do SUS. 
Poderíamos considerar como marco inaugu-
ral de uma relação formalizada entre a saúde 
coletiva e a pesquisa em saúde, a I Conferência 
de Ciência e Tecnologia em Saúde, convocada 
pelo Conselho Nacional de Saúde e realiza-
da em outubro de 1994 sob os auspícios dos 
Ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnologia 
e da Educação. As resoluções da conferên-
cia foram vítimas das vicissitudes da troca 
de governo ocorrida dois meses depois e que 
fizeram com que várias de suas decisões e re-
comendações fossem ignoradas ou postergadas 
pelo novo governo. Entretanto, duas delas, 
centrais para o tema da política de ciência e 
tecnologia em saúde, sobreviveram.  

Uma delas, de caráter conceitual, estabele-
cia que ‘a política de ciência e tecnologia em 
saúde é um componente da política nacional 
de saúde’, e essa assertiva está nas bases da 
reflexão que aqui está sendo feita. A outra, 
de caráter institucional, propunha a criação 
de uma Secretaria de Ciência e Tecnologia no 
Ministério da Saúde. 

Esta última só foi se concretizar em 2003, 
quase dez anos depois. Em 2004, houve a 
II Conferência, também em Brasília, e que 
agregou duas contribuições importantes ao 
tema. A primeira foi a de introduzir a questão 
da inovação tecnológica e da necessidade de 
uma política para o componente industrial 
da saúde no ambiente do gestor federal do 
SUS, praticamente ausente desde o declínio 
do programa da Central de Medicamentos. A 
segunda, a de formular uma política explícita 
de pesquisa em saúde, baseada nos princí-
pios gerais que animaram a I Conferência, 
bem como aprovar uma agenda de priorida-
des de pesquisa, cuja proposta foi elaborada 
em um grande encontro de pesquisadores, 
gestores, profissionais de saúde e usuários 
dos serviços que contou com a participação 
de cerca de 500 pessoas no final de 200342. 
Infelizmente, em 2014 não houve condições 
de se realizar a III Conferência, e ela foi 
substituída por um Seminário realizado na 
Fiocruz, no Rio de Janeiro.
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É pertinente indagar por que caberia ao 
campo da saúde coletiva formular uma política 
de pesquisa em saúde para o País, e não apenas 
para os espaços tradicionais da saúde pública, 
da medicina preventiva e da medicina social. 
Esse papel se justifica e se estrutura na própria 
definição da saúde coletiva e naquilo que a 
diferencia daqueles espaços tradicionais. Os 
idealizadores das definições básicas da saúde 
coletiva tiveram, desde sempre, uma visão 
ampla de seu escopo, e essa visão foi siste-
matizada na sua definição como um campo 
de conhecimento e um âmbito de práticas. 

Se a política de pesquisa em saúde deve ser 
interpretada como um componente da política 
de saúde e se a política de saúde é um dos 
objetos privilegiados da reflexão e da prática 
da saúde coletiva, então cabe a esta incorporar 
em sua missão a tarefa essencial de pensar 
e propor sobre a política de pesquisa como 
um todo, e não apenas nos seus componentes 
tradicionalmente vinculados à saúde pública. 
Em termos de organização temática, essa visão 
ampliada deve compreender como áreas de 
investigação as transições saúde-doença 
(promoção, prevenção, cura, reabilitação), aí 
incluídos os mecanismos básicos, individuais 
e coletivos que as determinam; os sistemas e 
as políticas de saúde; a intersetorialidade na 
saúde e as relações entre saúde e sociedade. 

Deriva daí que uma política de pesquisa 
para a saúde deve abraçar todos os seus compo-
nentes, a saber: biomédico, clínico, epidemio-
lógico, bem como as originárias no campo das 
ciências sociais, aqui incluídos o planejamento 
e a gestão no campo da saúde, sem quaisquer 
reducionismos.

Desafios para uma política 
de pesquisa em saúde

É consenso que o amadurecimento do sistema 
setorial de inovação em saúde no Brasil 
depende, entre outros aspectos, de uma pre-
sença bem maior de estímulos da demanda 
por produtos e serviços em relação à oferta de 

conhecimento, e isso obriga a pensar em dois 
movimentos que, idealmente, deveriam ser 
simultâneos e complementares. No plano da 
criação científica e tecnológica, isso remete à 
necessidade de uma aproximação muito mais 
intensa por parte dos cientistas dos órgãos 
responsáveis pela demanda de cerca de um 
terço do mercado de medicamentos, de 90% 
do mercado de vacinas, de 50% do mercado de 
equipamentos de saúde, de 100% dos serviços 
prestados a todos os brasileiros por mandato 
constitucional e a 75% deles que dependem 
exclusivamente do SUS.

Simetricamente, os formuladores e ges-
tores da política pública de saúde deveriam 
compreender a importância de uma aproxi-
mação muito mais intensa com a comunidade 
científica e tecnológica no setor de saúde. Não 
como um elemento relativamente acessório e 
eventual, mas como um componente consti-
tutivo essencial da política de saúde, tal como 
preconizou a conferência de 1994. Mais ainda, 
considerando o essencial papel da demanda 
na constituição de um sistema setorial de 
inovação em saúde, no qual o conhecimento 
científico tem grande participação nos dias de 
hoje, é aos formuladores e gestores da política 
que cabe induzir o movimento de aproximação 
do mundo da pesquisa em saúde. 

Mas não se trata de qualquer aproximação. 
Como foi esboçado mais acima na apresentação 
das relações históricas entre pesquisa e serviços 
de saúde no Brasil, os vínculos predominantes 
entre pesquisa em saúde e política de saúde foram 
governados por uma visão excessivamente uti-
litária das aquisições científicas e tecnológicas 
a essa política. A manutenção desse padrão de 
relação implicaria um reducionismo que seria 
o de circunscrever os esforços da criação cien-
tífica e tecnológica às necessidades imediatas 
dos gestores do SUS. Se a pauta da pesquisa que 
a saúde coletiva propõe é uma pauta ampliada, 
é essa pauta que os gestores do SUS deveriam 
abraçar e que deveria governar a aproximação 
desses dois mundos.

Seja pela óptica da atividade de pesquisa, 
seja pela da pós-graduação, o setor de saúde 
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humana destaca-se no cenário do esforço de 
pesquisa científica e tecnológica no Brasil. 
A saúde humana detém o maior número de 
programas de pós-graduação, bem como a 
maior massa crítica, medida por pesquisado-
res envolvidos com linhas de pesquisa nesse 
setor. De acordo com os dados disponíveis no 
CNPq, a saúde humana é o objeto de trabalho 
de 34,1% dos pesquisadores com titulação dou-
toral no País (50.286 em 147.647)43 e, segundo 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes)/Geocapes, 21,8% dos 
programas de pós-graduação stricto sensu (912 
em 4.177 programas). Esse dado da Capes resulta 
da soma dos programas das áreas de medicina, 
ciências biológicas e psicologia. O Geocapes não 
permite a identificação dos programas envolvidos 
com saúde humana em programas das grandes 
áreas de ciências exatas e da terra, agrárias e 
ciências humanas e sociais. Portanto, a partici-
pação do setor de saúde humana apresentado 
no texto implica algum grau de subestimação. 
Essas dimensões autorizam pensar em um olhar 
diferenciado para ela.  

Entendo que esse olhar diferenciado deveria 
se refletir não apenas na dimensão dos aportes 
financeiros, mas também em outros aspectos 
da atividade de apoio à pesquisa. Nos países 
líderes globais na pesquisa em saúde, como 
Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá 
e Espanha, entre outros, esse olhar diferencia-
do se expressa, ao lado do volume de recursos 
financeiros aportados, também na organização 
institucional do fomento, que se apoia em en-
tidades especializadas no fomento à pesquisa 
em saúde. A localização dessas organizações 
na estrutura institucional governamental é 
variada, sendo elas vinculadas aos ministérios 
de Desenvolvimento e Indústria, de Ciência e 
Tecnologia e da Saúde, em múltiplas formas 
de divisão de tarefas. Acredito que para o 
desenvolvimento de uma política pública de 
pesquisa em saúde no Brasil, seria de grande 
valia a criação de uma estrutura desse tipo.

As dificuldades políticas e burocráticas 
envolvidas na aplicação desse modelo no 
Brasil são muito grandes, o que sugere talvez 

um caminho de avanços incrementais. Por 
exemplo, o estabelecimento de acordos dura-
douros entre as agências de fomento e outros 
componentes organizacionais já existentes nos 
ministérios da Saúde, da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e da Educação, além dos Conselhos 
das fundações estaduais de apoio à pesquisa, 
de cogestão – inclusive cofinanciamento – de 
programas e projetos de pesquisa. 

Já ocorreram neste século experiências 
estimulantes nesse sentido. Por exemplo, a 
participação do Ministério da Saúde na seleção 
e financiamento na primeira chamada dos 
Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 
(INCTs), o Programa Pesquisa para o SUS 
(PPSUS), gerenciado pelo Departamento de 
Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, 
CNPq, fundações de apoio à pesquisa e se-
cretarias estaduais de Ciência e Tecnologia, 
além do cofinanciamento de projetos rele-
vantes realizados pelo Ministério da Saúde e a 
Financiadora de Inovação e Pesquisa – Finep 
(Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, 
Rede Nacional de Terapia Celular etc.). A fragi-
lidade dessas iniciativas está na inexistência de 
instâncias mais formalizadas e permanentes de 
coordenação, sempre dependentes de vontades 
de dirigentes de ocasião. Penso, no entanto, que 
o fortalecimento dessas interações, de modo 
integrado e permanente – por exemplo, com 
a criação de um conselho dedicado ao tema 
composto por todas as agências – teria grande 
impacto na política de pesquisa em saúde.

Outra característica dessas organizações 
de fomento à pesquisa em saúde pelo mundo 
afora é, além de realizarem fomento a grupos 
externos, possuírem institutos e outros tipos 
de unidades como componentes de sua estru-
tura. Menciono esse aspecto para sublinhar o 
papel da Fiocruz numa trajetória como essa 
que estou sugerindo. Por sua relevância no 
ambiente de pesquisa em saúde no Brasil e 
no exterior, e sua vinculação ao Ministério 
da Saúde, penso que a Fiocruz poderia ter 
papel central no aperfeiçoamento e implanta-
ção dessas propostas. A própria conformação 
institucional atual da Fiocruz, com sua ampla 
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diversidade de unidades praticantes de, 
talvez, todas as modalidades de pesquisa 
em saúde, reforça a proposta de ela vir a 
desempenhar esse papel. 

Penso ainda que aprofundar o conhecimen-
to sobre o perfil da pesquisa em saúde no País 
é um requisito importante na construção de 
uma política para ela, e acredito que para isso a 
Fiocruz também está em posição privilegiada. 
Por exemplo, atualmente, nosso conhecimento 
sobre os fluxos de recursos financeiros para 
a pesquisa em saúde é grandemente insatis-
fatório. Até onde vai o meu conhecimento, 
houve uma interessante iniciativa em 2006, 
liderada por pesquisadores do Instituto de 
Medicina Social da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj), de construir um 
modelo para acompanhar esse tema, que foi, 
infelizmente, descontinuada44. Sobre esse 
e outros aspectos, sugiro com entusiasmo 
que a Fiocruz abrace essa tarefa.

A partir do modelo analítico proposto neste 
texto, arrisco, com a cautela necessária ao 
exercício de prospecções em ciência, sugerir 
alguns caminhos que me parecem portadores 
de futuro numa agenda de pesquisa para a 
saúde no Brasil. 

No campo da pesquisa biomédica, um dos 
grandes desafios tem sido a dificuldade de 
decifrar a complexidade de enfermidades que 
cada vez mais se colocam como responsáveis 
por grande parte da carga de doenças em todo o 
mundo. E uma das propostas apresentadas para 
superar essa dificuldade é a da substituição dos 
modelos animais por modelos humanos de 
experimentação em pesquisa pré-clínica45. O 
desenvolvimento desse tema, muito provavel-
mente, crescerá de importância nos próximos 
anos e será indispensável o balanceamento dos 
impactos éticos envolvidos. 

Em outra vertente, os caminhos já abertos 
pelas tecnologias de edição de genes (CRISPR-
cas9), bem como o avanço no conhecimento 
dos mecanismos de diferenciação celular, 
oferecem larga estrada para a pesquisa bio-
médica. Esses desafios são globais e nossa 
inserção nessa dinâmica científica implicará 

adequada seleção de alvos articulados com 
nossa nosologia e com nossas perspectivas de 
liderança e solidariedade com o mundo menos 
desenvolvido que nós. A recente participação 
da biomedicina brasileira no surto de zika é 
um bom exemplo dessa adequação.

No terreno da epidemiologia e da pesqui-
sa clínica, um grande desafio nos tempos à 
frente parece ser a utilização, como fonte de 
dados para pesquisa, de grandes bases cuja 
construção se deu fora do mundo da pesquisa 
(Big Data)46,47. O desafio está não apenas no 
aperfeiçoamento de tecnologias capazes de 
garantir a qualidade das informações dessas 
bases de dados aos requisitos de investiga-
ção científica, como também na construção 
de uma regulamentação ético-legal capaz 
de beneficiar a ciência sem colocar em risco 
os direitos de privacidade dos cidadãos. Em 
outra clave, entendo que a epidemiologia 
brasileira vem mudando de patamar com a 
disseminação de grandes estudos de coorte, 
desde a pioneira família de coortes de Pelotas 
até uma das mais recentes e notáveis, que é o 
multicêntrico ‘Estudo Longitudinal de Saúde 
do Adulto’. Aqui, complementarmente aos 
desafios intelectuais e logísticos envolvidos, 
será necessária uma preocupação especial com 
a sustentabilidade financeira de cada coorte. 

Uma das principais marcas das ciências 
sociais neste século tem sido a avassaladora 
incorporação, em seu repertório analítico, de 
dimensões sociais outrora menos valorizadas. 
Essas dimensões, algumas delas identitárias, 
como gênero e etnia, cada vez mais se articu-
lam com outras mais assentadas, como por 
exemplo, classe social, trabalho, educação e 
religião, para uma melhor compreensão do 
fenômeno social48. Para os estudiosos das re-
lações entre saúde e sociedade, em particular 
os pesquisadores no terreno da determinação 
social da saúde e da doença, essas aquisições 
são essenciais.

Pari passu com a crise do Estado de Bem-
Estar Social, os sistemas públicos universais 
de saúde estão sob ataque há bem 30 anos ou 
mais. Nosso SUS está sob ataque desde a sua 
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concepção, com a Constituição de 1988. Por 
outro lado, entendo que nele existem espaços 
de aperfeiçoamento, avanços que não foram 
logrados mesmo nos melhores tempos de sua 
gestão. Não tenho a ilusão de que a pesquisa 
seja capaz de, isoladamente, reverter essa ten-
dência. Mas acho que aos pesquisadores no 
campo dos sistemas e políticas de saúde cabe 
hoje e caberá amanhã fornecer aos atores po-
líticos as evidências necessárias tanto para de-
fender o SUS dos ataques de seus adversários, 
quanto para colaborar com seus defensores a 
superar suas deficiências.

Nos dias de hoje e nos que virão, uma polí-
tica de pesquisa para a saúde, seja no Brasil ou 
em qualquer parte, deve conter um capítulo 
específico para os desafios éticos cada vez mais 
colocados à frente da atividade da investigação 
científica e tecnológica. Há evidências empíri-
cas de que nos últimos anos são crescentes as 
agressões à integridade da pesquisa científica, 
quando medidas pela frequência de retratações 
de artigos publicados49,50 e essas agressões se 
concentram na pesquisa no campo da saúde, 
especialmente biomédico. As motivações são 
variadas, muitas vezes decorrendo da busca 
de prestígio e das consequentes recompensas 
financeiras na forma de novos grants. Mas 
não se deve excluir como determinante a 

intersecção dos caminhos da pesquisa com a 
apropriação de suas descobertas pela indústria 
e pelos serviços.

No quadro da emergência da chamada ‘pes-
quisa translacional’, é essencial desenvolver 
mecanismos capazes de mitigar a emergência 
do que se poderia chamar de um ‘imperativo 
translacional’51, mecanismos que previnam a 
ocorrência de problemas colocados por essa 
‘translação’. Não apenas os problemas embu-
tidos no objeto e na metodologia da pesquisa, 
mas também no olhar de seus autores com 
relação ao destino (comercial/industrial) de 
seus resultados.

Como já observado no início deste texto, a 
transformação acrítica de pesquisadores em 
empreendedores-inovadores, ao encurtar ou 
mesmo eliminar a distância entre as regras do 
fazer científico das do fazer industrial e comer-
cial, pode levar a graves problemas, tanto na 
integridade científica, quanto na legitimidade 
ética de certas utilizações de seus resultados. 
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RESUMO O trabalho em saúde está atravessado pela intensa dinâmica entre intenções e gestos, 
no seio da qual a construção do Sistema Único de Saúde agudiza questões relativas ao uso da 
força de trabalho e seu desgaste, ensejando o debate e a reflexão sobre a saúde de quem cuida 
da saúde. À guisa de ensaio sobre essa questão, este estudo envereda pelo campo discursivo 
das práticas de cuidado e da gestão do trabalho em saúde, buscando identificar convergências 
e aproximações entre a teoria da ‘psicodinâmica do trabalho’, que preconiza a centralidade da 
subjetividade dos trabalhadores, e as propostas da saúde coletiva brasileira sobre o trabalho 
em saúde e a produção do cuidado integral e humanizado.

PALAVRAS-CHAVE Trabalhador da saúde. Saúde do trabalhador. Atenção integral à saúde. 
Gestão em saúde. Saúde pública.

ABSTRACT The work in health is crossed by the intense dynamics between intentions and gestures, 
within which the construction of the Unified Health System aggravates questions regarding the 
use of the work force and its wear, giving rise to the debate and the reflection on the health of 
those who take care of health. By way of essay on this matter, this study goes down the road of 
the discursive field of health practices and management of health work, in order to identify the 
convergences and approximations between the theory of work psychodynamics, which advocates 
the centrality of the subjectivity of workers, and the Brazilian collective health proposals on the 
work in health and the production of integral and humanized care.

KEYWORDS Health personnel. Occupational health. Comprehensive health care. Health manage-
ment. Public health.
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Introdução

Em sua crítica ao capital, Karl Marx1 apontou a 
sinergia dos métodos para aumentar a produtivi-
dade do trabalho, que utilizam os meios existentes 
no domínio e na exploração da força de trabalho 
e degradam o trabalhador até o apêndice de uma 
máquina, alienando seu potencial intelectual. Pari 
passu, a incorporação dos métodos e técnicas é 
saudada como poder independente.

A saúde, vista como setor produtivo, sofre 
a influência das organizações hegemônicas 
e dos interesses do capitalismo, o que coloca 
seus trabalhadores nesse processo de degrada-
ção alienante2-4. Parte do trabalho de saúde é 
meio para a recuperação da força de trabalho, 
produzindo nos que o fazem a alienação e a 
submissão ao poder da ciência e da técnica, 
significada como biopolítica de controle da 
saúde corporal e dos mecanismos de recupe-
ração da força laboral, em que opera a medica-
lização da vida, sob a ótica do corpo humano 
tomado como máquina5. Sob esse enfoque 
medicalizador, saúde e doença são objetos 
dotados de características quantificáveis; 
passíveis de técnicas e instrumentos produ-
zidos em ambientes específicos, por saberes 
hierarquizados e ambientes funcionalizados 
segundo densidade tecnológica e de produ-
ção de procedimentos, sob a centralidade da 
‘organização’ científica do trabalho, isto é, um 
trabalho em saúde extremamente poroso ao 
(re)desenho dos processos produtivos que se 
sucedem no capitalismo.

O movimento sanitário brasileiro busca 
inverter a lógica dessas práticas para sua an-
típoda, formando unidades de saúde e equipes 
multiprofissionais, que compartilha produção 
de atos e divide responsabilidades e saberes; 
aloja-se na abertura para a comunidade como 
espaço contraditório do fenômeno saúde/
doença no contexto social e econômico de 
sociedades desiguais; e se agrega no desafio 
ético-político de calcar o trabalho em saúde 
sob o manto da humanização das práticas e 
do cuidado integral da saúde como direito de 
cidadania. Desafios que impõem a mobilização 

de recursos e arranjos institucionais, refor-
mulação de serviços e ações, ampliando seu 
escopo e sua integralidade, e na criação de um 
sistema de saúde fundado na democratização 
institucional e política e na modernização da 
gestão e dos modelos de atenção à saúde2,6-10.

Importa, pois, a preocupação com como a 
saúde dos que trabalham com saúde é afetada 
pela organização de suas práticas, pela gestão 
dessas organizações e pelo próprio trabalho 
em si, marcado com as características aqui 
apontadas? E de que maneira, com que recur-
sos e atitudes lidam com elas? Como pensar 
concretamente em desenvolver trabalho em 
equipe, com relações mais horizontaliza-
das, múltiplas atividades, qualificação dos 
saberes sem o atendimento das necessidades 
básicas dos trabalhadores (como salário digno, 
vínculos empregatícios estáveis e relações 
contratuais seguras) e sem as condições de 
desempenho das funções compatíveis com a 
responsabilização que lhes é conferida?

Abre-se aqui uma discussão que questione 
posições estruturalistas, funcionalistas e/ou 
economicistas sobre o mundo do trabalho 
em saúde e a sua gestão. Isso significa refle-
tir sobre o que constitui a própria identidade 
do saber-fazer em saúde e a saúde dos que 
trabalham em saúde. Abertura que necessita 
trilhar caminhos de identificação entre campos 
teóricos afins. Para tanto, este estudo se mune 
do conceito de ‘afinidades eletivas’, conforme o 
significado adotado por Max Weber11. Instiga-
se pela leitura de Michel Lowy12 sobre os usos 
da expressão e do seu valor sociológico, em que 
destaca a dimensão de afinidade, que, segundo 
ele, refere-se menos a uma relação causal e 
mais ao parentesco espiritual, à congruência 
e à adequação interna, isto é, cria a possibili-
dade, mas não a necessidade de convergência 
ativa, de atração eletiva. A transformação dessa 
potência em ato, a dinamização da analogia, 
depende de condições históricas e sociais 
concretas. Condições cuja existência é vis-
lumbrada nas formulações teórico-conceituais 
que animam a saúde coletiva e a teoria da psi-
codinâmica do trabalho.
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A constituição do campo 
discursivo da saúde coletiva 
sobre o trabalho em saúde 

A respeito das concepções da saúde coletiva 
brasileira sobre o trabalho em saúde, partir-se-á 
da proposição seminal de Mendes-Gonçalves13, 
que ampliou a noção de tecnologia para além 
da dimensão máquina/equipamento, reco-
nhecendo existir no processo de trabalho em 
saúde a presença de instrumentos materiais 
(como medicamentos, equipamentos, insumos, 
instalações físicas e infraestruturais) e não 
materiais (os saberes que articulam os agentes 
e as práticas desse processo), numa dinâmica 
entre objeto, instrumentos materiais e ativida-
de, cuja principal ferramenta seria de natureza 
intelectual, imaterial. 

Predomínio intelectual, imaterial, ampliado 
por Emerson Merhy2 com a construção de 
uma tipologia de tecnologias envolvidas nesse 
tipo de trabalho: leves, leve/duras e duras. As 
leves seriam atuantes nas relações implícitas 
no cuidado em saúde; as segundas seriam os 
saberes estruturados, ou seja, teorias e técni-
cas; e as últimas seriam os recursos materiais/
equipamentos necessários para determina-
dos procedimentos. E que afiança a natureza 
produtiva do setor saúde como fortemente 
articulada a territórios tecnológicos não ma-
teriais, no reconhecimento da centralidade 
que o trabalho vivo, criado e executado em 
ato, ocupa nos processos produtivos do setor.

Realizando uma investigação sobre o traba-
lho da enfermagem, Pires3, por exemplo, pode 
construir algumas noções sobre o trabalho em 
saúde nas organizações, o qual, além de suas 
especificidades, caracteriza-se por: a) manter 
características do tipo trabalho artesanal; b) 
ser um trabalho institucionalizado, realizado 
por equipe multiprofissional, cujo elemento 
central é o médico, que decide o diagnóstico, 
os exames complementares, a terapêutica e o 
uso, ou não, de equipamentos e delega tarefas 
a outros profissionais de saúde, que disso de-
pendem para que seu trabalho se realize; c) 

produzir assistência fragmentada, resultante 
desse trabalho parcelado e compartimentado.

Nas tentativas de ruptura com a fragmen-
tação do trabalho, pode-se reconhecer uma 
agenda muito ativa e propositiva de novos 
modelos de atenção à saúde, tanto da gestão 
organizacional quanto do trabalho em saúde, 
indicando uma intenção de se libertar dos 
modelos hegemônicos neoliberais, hoje ainda 
vigentes nos modos de produzir o trabalho 
em saúde. O convite reformista se anuncia, 
por exemplo, com a proposta da ampliação 
da clínica14; na construção de outra relação 
dialógica entre trabalhadores e usuários15; e 
na produção de vínculo com acolhimento e 
resolutividade16; no reconhecimento de que 
todos os trabalhadores fazem clínica e são 
aptos a produzir atos de produção de saúde, 
centrados em tecnologias relacionais, tendo o 
cuidado como doador do sentido e do signifi-
cado da clínica, ou como ‘alma’ dos serviços, 
para a qual se propõe uma caixa de ferramentas 
multidimensionais para a sua produção2,17. São 
contribuições de profundo valor ético/estético 
para as políticas de saúde, pois contribuem 
para a definição de um valor de uso para a vida, 
ao defenderem a preservação da capacidade 
criativa e o agir autônomo dos trabalhadores 
em sua plena subjetivação, apesar dos cons-
trangimentos gerenciais e organizacionais dos 
poderes a que estão submetidos.

O trabalho em saúde vem sendo posicio-
nado como integração das disciplinas e das 
profissões, de forma a dar conta da nova con-
cepção biopsicossocial do processo de saúde/
doença e do desenvolvimento das práticas 
de saúde. Trabalhar em equipe de forma in-
terdisciplinar se mostra fundamental para a 
transformação dos processos de trabalho em 
saúde, considerando os desafios originários 
das três vertentes com que é saudada a ‘in-
tegralidade’18, que assumiu a força de uma 
dimensão constitutiva da atenção da saúde, 
orientada por políticas e ações programáticas 
voltadas a atender às necessidades de saúde 
do usuário individual e coletivo, considerando 
as dimensões biológicas, culturais e sociais. 
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Quando qualquer dessas vertentes não é aten-
dida, pode haver um trabalho descontínuo e 
fragmentado. Portanto, ele deve ser alcançado 
por arranjos singulares que garantam o cum-
primento de três critérios balizadores, a saber: 
capacidade de produzir saúde do serviço ou da 
equipe na forma de pactos e arranjos de proje-
tos terapêuticos construídos solidariamente; 
viabilidade técnica, financeira e política dos 
projetos ou arranjos acordados; articulação de 
projetos, desejos e projeção de necessidades à 
realidade9,17. Dever-se-ia considerar, também, 
a realização profissional e financeira dos tra-
balhadores de saúde, que fica obscurecida pela 
sobrevalorização dos aspectos que colonizam 
o campo das práticas de saúde, em termos de 
custos/benefícios, e da tríade eficácia, efici-
ência e efetividade, simplificados pelas óticas 
economicistas e produtivistas19.

O trabalho em saúde e as 
novas dimensões ético-
políticas em que se move a 
produção do cuidado

Duas consequências lógicas se apresentam na 
abordagem da saúde como um produto de tec-
nologias, em que predominam usos e utilida-
des da sua forma dura. Primeiro, o fato de que, 
subsumidas nessa racionalidade constitutiva, 
as práticas de saúde caminham para uma feição 
desumanizada, para os que dela se servem, e de-
sumanizadora dos que a praticam. Essa premissa 
lógica traz como resposta a afirmativa de que é 
preciso imprimir-lhes um valor humanizador, de 
modo a torná-las menos frias e utilitárias, menos 
fragmentadas e mais integrais. Do mesmo modo, 
porque imprimem essa racionalidade tecnológica 
ao processo de formação da força de trabalho. 
Os agentes das práticas de saúde seguem sendo 
formados num processo inadequado para lidar 
com o elemento subjetivo e humanista presente 
nas suas relações.

Consequências lógicas que levam a duas 
políticas: a que busca corrigir essa formação 

imperfeita nos caminhos de uma Educação 
Permanente em Saúde (EPS), que contorna os 
efeitos alienantes que o trabalho em saúde de 
feições tecnicistas imprime às relações pesso-
ais/profissionais no trabalho, além de diminuir 
o fosso entre as intenções das políticas e a 
operacionalização das práticas de saúde nos 
horizontes do novo trabalho20; e outra, de 
medidas para sanar os deficits humanísticos 
tanto de profissionais quanto de usuários, 
resgatando-lhes o potencial libertador da 
desalienação subjetivadora19.

A integralidade desafia a saber ‘o que’ e 
‘como’ fazer em saúde, para responder às ne-
cessidades de cada um. A produção do cuidado, 
vista como uma dimensão essencial do agir 
em saúde, provoca alterações nos processos 
de trabalho ao demandar uma práxis capaz 
de negociar e responder às necessidades dos 
usuários, o que significa intervir num projeto 
de vida, de construção de identidade, confiança 
e responsabilidade19.

A autonomia confere aos agentes que vi-
venciam no trabalho uma responsabilidade 
social e um engajamento que deve ir além do 
simples executar de tarefas. Ela se irradiaria 
para o campo social, cultural, político e para a 
subjetividade de cada um que participa dessa 
relação, usuário e trabalhador da saúde, pois 
agir em direção à universalidade impulsionaria 
a construir o acesso para todos, porém, equa-
cionado pela régua da equidade, o que exige 
pactuar com todos o que cada um necessita, 
o que induz ao aumento de responsabilidade, 
via envolvimento genuíno, para que aumente 
a eficácia do seu trabalho14,17,19.

O resgate ou a produção da subjetividade 
obrigaria que os serviços de saúde se consti-
tuíssem em espaços onde os trabalhadores 
possam ser sujeitos de sua própria existência. 
Os temas da obra e da sobrevivência, articula-
dos. Seja porque a subjetividade depende da 
abertura dos sujeitos para novos referenciais, 
ainda que seja tarefa difícil despertar a pessoa 
para a necessidade de conhecer novos mundos, 
quando se pretende a criação de novas institui-
ções, novas políticas e novos profissionais21,22; 
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seja porque a atenção integral à saúde exige 
de seus agentes uma competente capacidade 
operacional para implementar um modo de 
produzir saúde coerente com as diretrizes 
assumidas, isto é, que o cuidado seja marcado 
pelo direito universal de cidadania e que as or-
ganizações de saúde sejam gerenciadas numa 
conformação coletiva, com processos de traba-
lho compartilhados em equipe4, mesmo que a 
ampliação dos objetos de intervenção, a intro-
dução de novos instrumentos de intervenção 
e tecnologias continuem a mobilizar saberes e 
modos específicos do ser profissional2,4. 

Produzir trabalho com integralidade 
implica, portanto, um agir conjugado entre 
profissionais e suas diversas formas de saber 
com e nos serviços de saúde, em que a relação 
profissional saúde-usuário é chave para a re-
construção da ética, da política e das técnicas 
de cuidado da saúde, sempre mais e mais pro-
motora de qualidade de vida21,22.

Um convite à felicidade permearia, por fim, 
o cotidiano do trabalho: um convite, porém, 
difícil de incorporar, expressar e assimilar. A 
realidade dos usuários e profissionais difere 
significativamente quando se considera a sub-
jetividade humana, sendo necessárias estra-
tégias e ações diferenciadas a cada dia, a cada 
pessoa, a cada situação que se apresenta a esses 
profissionais de saúde. Abrir-se-ia, todavia, a 
possibilidade de identificação e análise dos 
mecanismos, conscientes e/ou inconscientes, 
ativos e/ou passivos, como que os trabalhado-
res estabelecem para preservar, retardar ou 
minorar os efeitos decorrentes de sua prática 
cotidiana. Nenhuma palavra, até o momento, 
foi dita sobre como as diferentes realidades de 
trabalho impõem um desafio pungente: lidar 
com o sofrimento alheio e, ao se afetar por ele, 
descobrir com que dispositivos éticos, técnicos 
e políticos específicos lidar com o seu próprio. 
Trata-se, portanto, de inquirir sobre como se 
cuidam os produtores do cuidado, o que implica 
buscar possibilidades analíticas de interferir 
na dinâmica cotidiana em que isso acontece.

A atitude ‘cuidadora’ precisa se expandir 
para a totalidade das reflexões e intervenções 

no campo da saúde, de modo a considerar 
tanto o agente cuidador quanto o sujeito do 
cuidado. Para que se interrogue: como, naquele 
encontro de sujeitos no e pelo ato de cuidar, 
aparecem os projetos de felicidade, de sucesso 
prático de quem quer ser cuidado? Ou sobre 
o papel que têm desempenhado aqueles que 
querem ser cuidadores, nas possibilidades de 
conceber essa felicidade, em termos de saúde. 
Que lugar podem ocupar na construção desses 
projetos de felicidade que estariam ajudando a 
conceber19? A questão central parece ser: como 
pensar possível integralizar o cuidado sem in-
tegralizar a ação dos agentes desse cuidado? E, 
ainda: como desconsiderar esse sujeito em sua 
identidade, carregada de expectativas, desejos, 
conflitos, entre outros fatores subjetivos?

Quando se pensa em humanização como 
política, porém, talvez acabe-se emprestando 
à humanização um significado de sintoma, 
onde essas medidas políticas refletiriam a ten-
dência do sistema de saúde de desvalorizar o 
ser humano, e pode-se entendê-la como uma 
receita aos trabalhadores de saúde para adota-
rem posturas e comportamentos cuidadores. 
Não se estaria, mais uma vez, moldando os 
trabalhadores às medidas vindas do alto 
(gestão) para baixo (trabalhadores), como 
supremo objetivo da produção do trabalho21? 
Seria, de fato, medida necessária, conside-
rando a lógica dominante do esquecimento 
das pessoas, com medidas econômicas que 
visam ao crescimento e à estabilidade mo-
netária, e não necessariamente à melhoria 
das condições de vida das pessoas?

Em que pesem as lacunas existentes entre 
intenção e gesto, essas novas exigências 
para os profissionais de saúde implicam 
transformar os métodos, papéis, responsabi-
lidades, desempenho e a relação com equipe 
e usuários, adquirir novos conhecimentos 
e, principalmente, a necessidade de adaptar 
essa perspectiva inovadora à complexidade 
que há no processo de trabalho em saúde, 
assumindo outras dimensões de análise e 
intervenção. Isto é, precisa-se de um ‘novo’ 
trabalhador da saúde.
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A política de EPS aposta, por sua vez, no 
resgate da sensibilização subjetiva e na produ-
ção de consciência crítico-reflexiva do traba-
lhador e do gestor, considerando esse resgate 
e essa produção como condições imanentes do 
trabalho em saúde, para expandir e viver novos 
horizontes, o que a torna tarefa complexa e 
difícil. Essa EPS implicaria, afinal, modificar 
ações e formar perfis profissionais, exigindo 
um trabalho de autoanálise e autogestão, envol-
vendo pensamento e afetividade20. Tal aposta 
faz com que a EPS deva apresentar algumas 
características marcadoras: maior porosidade 
à realidade mutável e mutante das ações e dos 
serviços de saúde; forte ligação política com a 
formação de perfis profissionais e de serviços; 
introdução de mecanismos, espaços e temas 
que geram autoanálise, autogestão, implicação; 
mudança institucional; ruptura com instituídos, 
fórmulas ou modelos; e experimentação, em 
contexto, em afetividade – sendo afetado pela 
realidade/afecção, numa espécie da causação 
circular com maior porosidade20.

O que se encontra, ainda, é uma educação 
profissional continuada voltada ao desenvolvi-
mento do trabalho em suas características prá-
ticas e na qualidade do cuidado ao usuário, em 
detrimento do sofrimento e das dificuldades 
vividas pelos profissionais em suas vivências 
diárias e particulares de angústia. Afinal, as 
injunções dos ajustes fiscais macroeconô-
micos e de estabilização monetária sempre 
presentes continuam a contingenciar recursos 
financeiros e ameaçam a sustentabilidade das 
políticas universalistas, em franco conflito 
com o movimento de expansão e afirmação 
de direitos sociais, deteriorando ou contin-
genciando recursos materiais e humanos e 
retardando a consolidação e a promoção da 
inclusão social desejada.

Seja pela excessiva burocratização, seja 
pelos limites transformadores de um traba-
lho marcado por precarizações e injunções 
utilitaristas e privatistas de várias ordens, 
o fato é que as propostas de humanização 
e educação permanente correm o risco de 
ser reduzidas, pela razão instrumental, a 

instrumentos da gestão e dispositivos da 
biopolítica, abrindo notáveis flancos nos 
seus potenciais transformadores, quedando 
impotentes diante do instituído23.

As reflexões aqui apontadas indicam a ne-
cessidade de aprofundar o diálogo entre as 
práticas de produção do cuidado e as práticas 
de gestão dos trabalhadores, na perspectiva de 
compreender e analisar a constitutividade que 
subsuma agentes e pacientes na produção de 
saúde. E de pensar em como os dispositivos de 
‘humanização’ e ‘educação permanente’ têm 
funcionado, de forma a permitir a participação 
dos trabalhadores. O quanto existe de partici-
pação efetiva e real do trabalhador de saúde 
que atua em contato direto com o usuário na 
criação e na inovação desses modelos e propos-
tas? Outros aportes teórico-conceituais podem 
operar sinergicamente na direção da desa-
lienação e do resgate humanista pretendido.

A saúde de quem 
trabalha em saúde: 
afinidades eletivas entre a 
psicodinâmica do trabalho e 
a saúde coletiva

No momento atual, detecta-se um descompas-
so entre as exigências da gestão, que mantêm 
seu foco nos resultados e custos, e a produção 
do cuidado dos usuários com integralidade e 
humanização, que exige desenvolvimento do 
profissional enquanto cuidador, responsável, 
consciente, eticamente implicado, tecnica-
mente habilitado, politicamente atuante e 
socialmente comprometido. Características 
que invocam a participação mais ampla da 
subjetividade, enquanto tem-se um traba-
lhador precarizado em seus direitos e suas 
necessidades.

Esse descompasso potencializa dificul-
dades no engajamento com essas práticas, 
potencializando vivências de sofrimento no 
trabalho. Ou seja, convive-se com propostas de 
políticas impregnadas de intenções norteadas 
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ao desenvolvimento integral e realizador de 
cuidado do trabalhador, enquanto se apro-
fundam práticas de gestão que conformam 
realidades intangíveis à sua efetivação24. Fato 
que cria o hiato entre o real e o prescrito, por 
exemplo, na atual Política Nacional de Saúde 
do Trabalhador25.

Para uma aproximação efetiva das relações 
de trabalho em saúde e saúde do trabalhador 
que ora se percorrem neste estudo, deve-se 
voltar para a chamada psicodinâmica do tra-
balho – formulada por Christophe Dejours26 
–, por duas razões de eleição. Primeiro, ao 
propor o abandono do uso de Psicopatologia 
do Trabalho, na década de 1980, argumen-
tando não existir correlação de causalidade 
entre doença mental e organização do trabalho. 
E, segundo, ao apontar a normalidade como 
maior enigma para a abordagem da relação 
homem/trabalho, abrindo perspectiva para o 
estudo do sofrimento, mas, também, do prazer 
e da capacidade do trabalhador de enfrentar 
a realidade através de estratégias defensivas 
para alcançar o equilíbrio psíquico. Ao adotar 
esse olhar mais dinâmico para o que chamou 
de psicodinâmica do trabalho, compôs neces-
sariamente uma clínica, que envolve método, 
pesquisa e ação, com objetivo de apropriar-se da 
dimensão sociopsíquica do trabalho. Essas pro-
postas remetem por afinidade à eleição de dois 
enfoques que dialogam com a saúde coletiva. 

Em primeiro lugar, trata-se de um conjunto 
teórico e metodológico que estuda de forma 
inovadora a inter-relação homem/trabalho 
nas contradições do modo de produção ca-
pitalista; em segundo lugar, ao embasar seu 
objeto de estudo na dinâmica da relação 
entre organização do trabalho e processos 
de subjetivação, que se manifestam através 
de vivências prazerosas ou de sofrimento e 
em estratégias que permitam mediar as con-
tradições dos contextos de trabalho, nas pa-
tologias sociais, na saúde e na doença27, muito 
embora se diferencie dos tradicionais estudos 
de psicopatologia do trabalho. Ao centrar o 
entendimento e a significação do sofrimento 
na escuta do trabalhador e na utilização de sua 

fala como instrumento de pesquisa e interven-
ção28, revela um arcabouço teórico em que se 
visualizam confluências com as propostas dos 
reformuladores dos processos de trabalho em 
saúde coletiva, conforme vem-se sumarizando.

Com essas razões substanciais, contribui 
para desvendar a repercussão das organizações 
de trabalho sobre o aparelho psíquico, posto 
que privilegia o estudo da normalidade sobre 
a patologia no trabalho, na busca do entendi-
mento da dinâmica que promove o equilíbrio 
entre os trabalhadores mesmo quando estão 
submetidos a situações de trabalho desestru-
turantes, produtoras de sofrimento ou des-
conforto. O sofrimento tem sua origem não 
do exterior, como algo vindo ‘de fora’, mas 
nas relações estabelecidas pelo trabalhador 
com a realidade externa, pelo fato de que sua 
estrutura pulsional com relação ao meio pode 
conduzir a uma representação penosa da re-
alidade do trabalho, conforme ele atenda ou 
não à satisfação dos desejos inconscientes ou 
pulsionais existentes no interior de cada tra-
balhador, em sua precípua natureza humana.

O prazer ou o sofrimento no trabalho – de-
finido como atividade coordenada desenvolvi-
da por homens e mulheres para realizar uma 
tarefa utilitária – não é produto da execução 
estrita da organização prescrita, mas das re-
lações subjetivas, das condutas e ações dos 
trabalhadores, autorizadas pela organização do 
trabalho na qual se inserem28-30. O sofrimento 
vivido no trabalho seria, portanto, um espaço 
clínico intermediário na luta entre o funciona-
mento psíquico e mecanismos de defesa frente 
a pressões organizacionais desestabilizantes30.

A produção de atos de saúde, por exemplo, 
submetida a uma organização cuja ‘utilidade’ 
encontra-se marcada pelos vetores ético-polí-
ticos do cuidado humanizado e integral, coloca 
exigências que vão além da preocupação em 
desenvolver uma ação eficaz. Precisa ser, con-
comitantemente, um trabalho cujas caracte-
rísticas qualitativas são o alinhamento com as 
vertentes conceituais da saúde e dos princípios 
constitucionais do SUS. Existem preocupa-
ções locais territorializadas e singulares, bem 
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como aspectos psicológicos e práticas que 
demandam engajamento e ações que não se 
encontram preconizadas pelos prescritos e 
acarretam vivências emocionais que podem 
ser de sofrimento.

Todas essas considerações convergem pelo 
fato de que o trabalho se caracteriza por um en-
quadramento social de obrigações e de exigên-
cias. Situado frente à prescrição de uma tarefa 
dada, e por realizar, implica um consumo/
utilização de técnica, por sua vez, conformada 
na tríade comum da eficácia/eficiência/efeti-
vidade. No cenário da saúde, essa vertente se 
encontra acentuada pelo ambiente complexo 
e pela própria especificidade do trabalho, das 
políticas, dos modelos e do cuidado: contexto 
de ideias complexas e de materialidade sempre 
imprevisível. Campos21,22 argumenta sobre 
essa imprevisibilidade, apontando as regulari-
dades existentes no trabalho em saúde, cercado 
por padrões e protocolos, mas no qual mesmo 
as situações já conhecidas, como doenças já 
identificadas, manifestam-se com diversidade 
a cada vez. 

Ao dar ênfase à singularidade da clínica, 
cujo senso comum é a afirmação de que ‘cada 
caso é um caso’, a proposta da clínica ampliada 
advoga que o profissional atue com criativida-
de e iniciativa frente a tal fato14 e é um claro 
convite afirmativo da singularidade subjetiva 
que o marca em sua especificidade. Carrega 
junto o trabalhador como ser dotado de uma 
singular subjetividade, o que marca, a nosso 
ver, uma forte afinidade eletiva com a teoria 
da psicodinâmica do trabalho. A presença 
do elemento humano na realização da tarefa 
outorga a este trabalho uma complexidade 
enorme, pois essa ‘dimensão’ representa justa-
mente aquilo que será reajustado, rearranjado, 
imaginado, inventado, acrescentado. Por isso, a 
tarefa em si nunca atingirá de forma rigorosa o 
prescrito, porque o real incide sobre a dimen-
são humana do trabalho. É aquilo que se deve 
ao homem na realidade dada pelo trabalho30.

Para driblar as situações que fogem ao pres-
crito, os processos de trabalho supõem um 
engajamento e a participação da ‘inteligência 

prática’, que seria a inteligência mobilizada 
na situação real de trabalho31. Peduzzi e 
Schraiber32 reconhecem esse engajamento 
ao dicionarizarem que o entendimento do con-
texto do trabalho em saúde somente é possível 
na presença de seus agentes: os trabalhadores. 
Afinal, a realidade destaca-se como objeto de 
trabalho somente quando o sujeito assim o 
delimita. O espaço vivencial e real do trabalho 
é recortado pelo olhar do sujeito, que contém 
um projeto prévio de alcançar o produto de-
sejado. O que está na mente do trabalhador é 
que transformará o objeto em produto.

Objeto e instrumentos se configuram, enfim, 
pela presença desse agente que lhes imprime 
uma dada finalidade, com projetos individuais 
e coletivos8-10. Essa presença/participação se 
torna fonte de prazer quando permite emergir 
uma identidade, bem como a possibilidade de 
criar, inovar. Para que esse prazer se realize, há 
a necessidade de um espaço de liberdade onde o 
trabalhador possa se expressar com autonomia. 
Ter autonomia suscita a possibilidade de um 
investimento subjetivo na atividade de trabalho. 
Mais que isso, ter liberdade de criar permite 
o encontro de mobilizações subjetivas para o 
enfrentamento do sofrimento no trabalho27.

A mobilização subjetiva seria o processo 
realizado através do uso da inteligência prática 
e pelo espaço público de discussão sobre o 
trabalho, em vias de ressignificar e transformar 
as situações de sofrimento. É uma ação que visa 
a equacionar o conflito entre o que é imposto 
pela organização do trabalho e as necessidades 
psíquicas do trabalhador. Seria uma forma de 
resistir ao que se encontra prescrito para dar 
conta do real29.

Na mesma direção, a psicodinâmica do tra-
balho propõe uma organização do trabalho que 
considera essa dimensão coletiva do trabalho 
e afirma que, para haver prazer no ambiente 
laboral, é necessário que a organização ofereça 
condições ao trabalhador de desenvolver três 
importantes ações, sejam elas: mobilização de 
inteligência prática, espaço público de discus-
são e de cooperação. Ênfase no coletivo, que é 
o cerne do que vem propondo Campos9,21,22, 
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quando afirma que concentrar o profissio-
nal da saúde em apenas uma etapa parcelar 
do projeto terapêutico produz alienação; e 
deixar de envolver esses sujeitos no projeto 
coletivo do cuidado limitará a possibilidade 
de desenvolver elementos potencialmente 
estimuladores de sua criatividade e levará à 
perda da responsabilização pela promoção da 
saúde e da recuperação do paciente. Por outro 
lado, são coletivos que requerem cooperação, 
solidariedade e reconhecimento entre os tra-
balhadores e de um espaço constituído onde 
possam se expressar, ouvir, relacionar-se e 
produzir com equidade de saberes e poderes.

A configuração de coletivo assim formado 
fortalece o indivíduo, pois cria um poder de 
negociação de suas demandas e um apoio 
social33. Necessidade que advoga encon-
trar eco e apoio da gestão, cujo modo de ser 
estimule essa iniciativa nos trabalhadores, 
dado que as instituições sairiam do jugo de 
corporações profissionais. Tais aspectos do 
horizonte da gestão e seu entrelaçamento 
com o estímulo à autonomia do trabalho 
talvez sejam uma grande questão que ainda 
se coloque: em que medida as instituições de 
saúde podem e devem funcionar no apoio e 
na indução da autonomia?

Um desafio que ainda não se conseguiu 
superar é justamente conciliar essas duas 
vertentes, liberdade/controle e autonomia/
responsabilidade, que se apresentam, em 
síntese, contraditórias. Afinal, ainda não foram 
vislumbradas possibilidades de operar os siste-
mas de saúde sem certo controle institucional, 
dado pelas disputas de poder, burocratização 
do serviço público, corporativismos, entre 
outras situações que implicam certo abuso 
do sistema e que necessitam de um freio9,22,23. 
Na convivência do coletivo, fazem-se acordos 
estabelecidos através de normativas e formas 
de regras de trabalho que estão vetorizadas, 
de um lado, por um objetivo de eficácia e de 
qualidade de trabalho; e, por outro, por um 
objetivo social. O compromisso que se firma 
é, a um só tempo, técnico e social: dobra que 
estabelece a vinculação dialética entre prazer 

e sofrimento, que devem ser revelados em sua 
dupla não simultaneidade34.

A psicodinâmica do trabalho é pensada e 
proposta como uma clínica que tem como 
objetivo promover espaços coletivos de dis-
cussão onde o trabalhador possa elaborar e 
(re)significar o sofrimento vivido em todos 
os seus vetores, seja relacionado à organiza-
ção do trabalho, aos aspectos relacionais do 
convívio, às vivencias subjetivas, onde ele 
possa resgatar o sentir, o pensar, o julgar 
e o agir de forma livre, construindo novos 
sentidos ao vivido35. O desafio da clínica do 
trabalho é, diante das diferentes práticas 
relacionadas, criar dispositivos técnicos, 
éticos e políticos considerando os princípios 
e o propósito da análise da dinâmica entre 
a organização do trabalho, o sofrimento e 
a saúde mental do trabalhador36.

O método da roda21 coloca o aumento da 
fruição de prazer que uma gestão comparti-
lhada ofereceria ao trabalhador, na oportuni-
dade de participar de decisões e nos espaços 
institucionais onde todos podem participar de 
processos criativos. A produção do trabalho, 
visto como Obra (Opus), permitiria relações 
mais afetivas e prazerosas com o trabalho, 
embora não se elimine a parte árdua e penosa 
do trabalho. Mas dessa forma se produz um 
trabalho coletivo que carrega a contribuição 
das singularidades de cada sujeito envolvido 
nesse processo. A clínica do trabalho compar-
tilha desse enredamento na análise do desejo 
do coletivo, a partir da qual orienta o grupo 
para mudanças da situação vivida e para a 
ressignificação das vivências. É importante 
que a demanda aflore do próprio grupo e que 
o trabalhador não seja simplesmente ouvido, 
mas que haja escuta, ou seja, uma compre-
ensão do discurso, pois a experiência real de 
trabalho muitas vezes se localiza na fronteira 
entre o discurso e a resistência ao mundo real, 
tornando-se obscura na própria consciência 
do indivíduo. O ofício e o saber fazer muitas 
vezes ignoram a si mesmo e necessitam de um 
outro para que possam ocorrer a descoberta 
e a aprendizagem37.
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A clínica do trabalho busca compreender 
a dinâmica da organização do trabalho e do 
próprio trabalho, em que os aspectos subjetivos 
do trabalhador entrem em pauta e possam 
ser trabalhados; e propõe enfocar não apenas 
a demanda de humanização preconizada e 
instaurada politicamente por determinação 
da gestão, mas as demandas coletivas dos 
grupos de trabalho em questões vividas em seu 
cotidiano que possam estar ligadas ao modo 
como estes promovem a saúde e o bem-estar 
dos trabalhadores. Incluir seus pressupostos 
em cada contexto específico permite evidenciar 
demandas dos coletivos que quase nunca vêm 
à tona, submersas à eficiência ou eficácia do 
trabalho, e ecoam expectativas e necessidades 
dos trabalhadores quanto ao desenvolvimento 
individual e coletivo de seu contexto específico.

A psicodinâmica do Trabalho caminha em 
três direções clínicas: desenvolver uma clínica 
da cooperação, pela percepção de que os parti-
cipantes fazem parte do mesmo coletivo de tra-
balho, potencializando a mobilização subjetiva e 
construindo regras coletivas de convivência e de 
ofício; desenvolver uma clínica das patologias, 
em que se resgata nos sujeitos a reconstrução de 
sua história de adoecimento e/ou de violência 
exposta no trabalho, possibilitando pensar o 
futuro do trabalho e de saúde dentro de uma 
perspectiva preventiva e com ganhos em re-
cursos coletivos para enfrentar a doença; uma 
clínica da Inclusão, cujo foco está no esforço 
constituinte de sujeitos em situação futura de 
não trabalho (aposentados e desempregados). 

Clínicas direcionadas a promover a análise 
do desejo (falta), do coletivo (demanda), por 
meio do discurso coletivo mobilizado para a 
mudança, subsumindo a mera execução de 
tarefas numa outra forma de zelo. Os que par-
ticipam de uma atividade deôntica na vida do 
coletivo contribuem à cooperação, à organiza-
ção do trabalho, às instituições e até mesmo 
à sociedade36. Nada muito diferente ao que 
busca e persegue a luta reformista por trans-
formações na realidade de vida dos brasileiros 
e nos cenários de práticas assistenciais que se 
perseguem para o sistema de saúde.

Considerações finais

O trabalho em saúde interessa a este estudo 
enquanto um espaço altamente subjetivo em 
que se coagulam vários e contraditórios modos 
de fazer acontecer e realizar o saber-fazer, ma-
terial e imaterial, de cada trabalhador singular, 
produtores e agentes de um setor econômico 
que se submetem a um modo de organização 
que busca uniformidade em seus processos de 
controle e regulação, mas que varia conforme os 
interesses econômicos, ideológicos e políticos 
daqueles que dominam o processo produtivo.

O trabalho em saúde está aberto à revolução 
copernicana na formação da força de traba-
lho, na remodelagem das práticas e da gestão 
de sistemas e de serviços de saúde, centrada 
em núcleos tecnológicos não dependentes 
de equipamentos, na produção do encontro 
dos trabalhadores e usuários. Para marcar 
uma mudança significativa na saúde pública, 
a análise e a intervenção nesse campo passa 
a exigir o reconhecimento da subjetividade 
desse trabalhador, ao afirmar que os profis-
sionais da saúde participam da construção de 
saberes e disciplinas do seu campo e também 
influenciam as políticas em sua formulação e 
implementação, atuando na estruturação do 
mercado da doença.

Identifica-se uma fecunda afinidade entre 
o pensar da psicodinâmica e dos processos 
de trabalho e os modelos propostos mais re-
centemente em saúde, onde a participação 
do trabalhador é convocada na dinâmica de 
uma gestão compartilhada, o que o desafia a 
ser criativo e autônomo. Não fosse bastante, 
ainda há a ética particular como sua marca 
transcendente: um compromisso ético político 
em defesa da vida individual e coletiva. Valor 
de uso do trabalho em saúde plasmado pela 
relação e pelo compromisso efetivo dos tra-
balhadores com as necessidades dos usuários. 
Os processos de trabalho em saúde exigem, 
pois, que se vá além das normas e regras. Ao 
reconhecer presentes as especificidades do 
ser sob cuidado, estabelece e dá visibilidade 
às necessidades do ser cuidador, de quem se 
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exige competências técnicas, engenhosidade 
e compromisso, enquanto apenas assinala 
uma retribuição moral/simbólica dada como 
compensação por sua contribuição à eficácia 
da organização do trabalho.

Diante da necessidade de que se desenvolvam 
os potenciais profissionais para que assumam 
as responsabilidades que lhes são atribuídas, a 
psicodinâmica do trabalho se revela uma ver-
tente fecunda a ser explorada em estudos e 
investigações que se afiliem ao arcabouço lógico 
dos prazeres e reconhecimentos positivos que 
o agir em saúde vem produzindo. 

Precisa-se desenvolver, portanto, uma po-
lítica convergente que integre o trabalhador 
da saúde, de modo que ao fortalecimento das 
ações em sua qualidade e resolutividade cor-
responda um indivíduo saudável, preparado 
psiquicamente para o enfrentamento da tarefa 
e das necessidades de saúde das pessoas em 
suas subjetividades. Isto é, é preciso ouvir 
suas demandas!

Com que armas e bagagens se pode influen-
ciar e intervir na construção desse objetivo, 
considerando a saúde integral dos sujeitos 
construtores? Que seja crucial considerar o 
trabalhador da saúde como elemento poten-
cializador de demandas coletivas que deverão 
mobilizar a gestão do trabalho a ir além da 
tríade eficiência/eficácia/efetividade proposta 

pelas lentes funcionalistas e economicistas da 
administração de serviços e de pessoal. 

Importa cuidar da saúde de quem cuida 
da saúde, abrindo espaços dialógicos entre a 
gestão e o trabalho, para que sejam traduzi-
das as demandas psicodinâmicas do trabalho 
num pacto de convergência entre resultados e 
expectativas, voltado para o desenvolvimento 
individual e coletivo de cada contexto. Para 
que o trabalho tematize os tópicos do sofri-
mento e do prazer, assinalados a importância 
e o reconhecimento individual e coletivo dos 
envolvidos. Para permitir o feedback do senti-
mento de realização de si mesmo por parte do 
trabalhador e mobilização de ambos – gestores 
e trabalhadores – para novos compromissos, 
conhecimentos e cuidados.
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RESUMO Com o objetivo de analisar as produções científicas sobre avaliação de políticas públicas 
em saúde bucal no Brasil, foi realizado um estudo bibliométrico das publicações entre janeiro/1980 
e maio/2015, nas bases SciELO e BVS/Bireme/Opas. Foram incluídos 45 artigos em português e/ou 
inglês, sendo excluídos artigos em duplicidade e fora do tema. A classificação foi realizada por duas 
pesquisadoras quanto a desenho/estratégia de estudo, principais achados e características do estudo 
avaliativo segundo atributos para a pesquisa na área. Os artigos foram publicados entre 2002 e 2015. 
A região Sudeste (48,9%) e as instituições públicas (82,2%) respondem pela maior produção. A maior 
concentração de artigos estava em revistas Qualis A2 (48,9%). A maioria dos trabalhos (86,6%) era 
composta de estudos quantitativos, e a maior proporção tratava de cobertura e utilização (22,2%) e 
monitoramento de intervenções em saúde (20%). A principal característica dos estudos analisados 
relacionava-se com a disponibilidade e distribuição social dos recursos (64,4%). A produção na área 
vem sendo publicada em periódicos de relevância na saúde coletiva, o que confere a sua importância 
para compreensão da dinâmica da prestação do cuidado, como análise crítica e forma de apontar 
experiências exitosas e rumos a serem corrigidos nas políticas, conforme recomendado nas confe-
rências de saúde bucal.

PALAVRAS-CHAVE Políticas de saúde. Saúde bucal. Bibliometria.

ABSTRACT With the aim of analyzing the scientific production on the evaluation of oral health public 
policies in Brazil, a bibliometric study of publications between January 1980 and May 2015was conducted, 
using the SciELO and BVS/Bireme/Paho databases. Forty five papers in Portuguese and/or English 
were included, and those in duplicate and out of the subject scope were excluded. The classification was 
carried out by two researchers regarding design/study strategy, the main findings and characteristics 
of the evaluative study according to the attributes of research in the field. The articles were published 
between 2002 and 2015. The Southeastern region (48.9%) and public institutions (82.2%) account for 
the highest production. The highest concentration of articles was in Qualis A2 journals (48.9%). Most 
of the studies (86.6%) were quantitative and the largest proportion was about coverage and utilization 
(22.2%) and monitoring of health interventions (20%). The studies’ main characteristic was the avail-
ability and social distribution of resources (64.4%). The production in the field has been published in
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Introdução

A análise da produção científica em Política, 
Planejamento e Gestão (PP&G) no Brasil 
revela uma produção articulada entre o campo 
científico e as instituições de serviços, sendo 
voltada à resposta dos problemas em distintos 
contextos históricos1. O estudo citado remonta 
à conjuntura que favoreceu a emergência da 
saúde coletiva, a criação do Centro Brasileiro 
de Estudos de Saúde (Cebes) em 1976, a funda-
ção da Associação Brasileira de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva (Abrasco) em 1979 com a 
pós-graduação e o fortalecimento do chamado 
movimento sanitário no Brasil1. 

No caso da atenção à saúde bucal, alguns 
marcos podem ser citados como relevantes no 
percurso histórico das políticas de saúde bucal 
no Brasil, como a realização da I Conferência 
Nacional de Saúde Bucal (CNSB) em 1986, 
a qual colheu frutos da VIII Conferência 
Nacional de Saúde, em que foram discutidas 
as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e a inserção da odontologia; a promulgação 
da Constituição da República Federativa do 
Brasil em 1988, com a criação do SUS2; a rea-
lização da II Conferência Nacional de Saúde 
Bucal em 1993, a qual buscou a consolidação 
da saúde bucal no âmbito do SUS; a realização 
da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB-
Brasil) publicada em 2003, que produziu in-
formações sobre as condições de saúde bucal 
da população brasileira e forneceu subsídio 
para o planejamento e ações nessa área; e a 
posterior criação da Política Nacional de Saúde 

Bucal – Brasil Sorridente em 2004, que apresenta 
as diretrizes brasileiras para a organização da 
atenção à saúde bucal no âmbito do SUS. Outro 
marco importante refere-se à inclusão da equipe 
de saúde bucal na saúde da família em 2000. 

Estudo sobre a produção científica odon-
tológica brasileira quanto ao sistema e às po-
líticas de saúde, no período de 1986 a 1993, 
apontou grande debilidade e quantidade muito 
pequena de trabalhos sobre políticas de saúde 
bucal3. Ao analisar a quantidade de publica-
ções relativas à saúde bucal em periódicos 
de saúde pública, Nadanovsky4 apontou um 
aumento significante entre 1980, ano em que 
foram encontrados dois artigos publicados no 
Medline por pesquisadores filiados a univer-
sidades brasileiras, e 2001 a 2005, com 1.564 
artigos seguindo o mesmo critério. Outros 
trabalhos também apontaram o crescimento 
quantitativo de publicações em saúde bucal5/
odontologia6; e no que se refere a estudos sobre 
serviços e políticas de saúde, observou-se um 
crescimento no número de publicações, mas 
manutenção dos valores relativos em relação 
ao total em periódicos de saúde coletiva de 
relevância nacional5. 

Esse aumento das produções científicas em 
política de saúde bucal nos primeiros anos do 
século XXI4,5 pode estar relacionado com a 
formalização da Política Nacional de Saúde 
Bucal – Brasil Sorridente a partir de 2004. 
Ademais, considerando-se o momento da ava-
liação do ciclo da política pública, observa-se 
a necessidade de analisar seu processo de de-
senvolvimento e resultados. Estudo de Santos 

relevant journals in collective health, which confers its importance for understanding the dynamics of 
care delivery, as a critical analysis and a way of pointing out successful experiences and directions to be 
corrected in the policies, as recommended in the oral health conferences.

KEYWORDS Health policy. Oral health. Bibliometrics.
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e Teixeira7, que mapeou a produção científica 
sobre política de saúde no Brasil entre 1988-
2014, identificou que a política de saúde bucal é 
a segunda política específica mais estudada na 
atenção primária, com 13 artigos identificados. 
Além de revelar a tendência no aumento da 
produção, esse trabalho apontou a progressiva 
substituição de análises do processo político 
mais geral por estudos de políticas específicas7. 
Entretanto, estudos focados na avaliação da 
atenção em saúde bucal no Brasil são escassos e 
com grande diversidade metodológica confor-
me apontaram Colussi e Calvo8 em revisão de 
estudo sobre essa temática até 2010. Mais es-
pecificamente, não existem trabalhos recentes 
que se debrucem sobre a produção científica 
sobre avaliação de políticas de saúde bucal. 
Dessa forma, o presente trabalho analisou 
as produções científicas relacionadas com a 
avaliação de políticas públicas em saúde bucal 
no Brasil, analisando também seus autores, 
conteúdo e temas abordados.

Metodologia

Este foi um estudo bibliométrico das publica-
ções científicas sobre avaliação das políticas 
de saúde bucal no Brasil no período de janeiro 
de 1980 até maio de 2015. Nesse sentido, 
foram utilizadas a base de dados da Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), ‘http://

scielo.org’; e o Portal Regional da Biblioteca 
Virtual em Saúde do Centro Latino-Americano 
e do Caribe de Informação em Ciências da 
Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde 
(BVS/Bireme/Opas), ‘http://bvsalud.org’. 

Para a identificação dos artigos, foram uti-
lizados os descritores ‘politica de saude bucal’ 
em ambas as bases. Na tentativa de incluir 
um maior número de estudos, no SciELO, 
também foi realizada uma busca com o des-
critor ‘saude bucal’. Para fins de padronização, 
não foram utilizadas acentuações ortográficas 
nos descritores.

Foram incluídos apenas artigos em língua 
portuguesa ou inglesa. Na BVS/Bireme, 
utilizou-se o filtro ‘Brasil como país/região 
como assunto’. Nessa base, foram identifi-
cados inicialmente um total de 1.243 artigos 
utilizando-se o descritor ‘politica de saude 
bucal’, permanecendo 195 após a aplicação 
dos filtros. No SciELO, foram localizados um 
total de 508 artigos, 82 com o descritor ‘po-
litica de saude bucal’ e 426 com o descritor 
‘saude bucal’, sendo que todos os artigos com o 
descritor ‘saude bucal’ já pertenciam à língua 
portuguesa ou inglesa, e apenas um artigo para 
o descritor ‘politica de saude bucal’, não. Em 
seguida, foram excluídos artigos em duplicida-
de e aqueles fora do tema, como estudos epi-
demiológicos ou relacionados com as ciências 
sociais. Foram incluídos todos os artigos que 
tratavam de PP&G em saúde bucal (tabela 1). 

Tabela 1. Descritores e base de dados utilizados, número de artigos identificados, número de artigos em língua portuguesa ou inglesa, número de artigos 
excluídos por duplicidade e tema e total de artigos incluídos no estudo

Descritores Base Número de 
artigos

Número de 
artigos 

Número de artigos excluídos Número de artigos 
PP&G em SB

Total de artigos 
avaliação de PSBPor duplicidade Por tema

politica de saude bucal BVS 1243 195 70 74 51 7

SciELO 82 81 39 22 20 7

saude bucal SciELO 426 426 2 387 37 37

Total 1751 702 111 483 108 51

Fonte: Elaboração própria.
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Para fins de análise, os artigos identificados 
nas duas bases de dados foram organizados 
em um banco de dados no software Microsoft 
Excel® 2007, considerando as seguintes variá-
veis: ano da publicação, título, nome dos autores, 
periódico em que foi publicado, desenho/es-
tratégia de estudo e principais achados, sendo 
esses dois últimos definidos inicialmente a 
partir do resumo do artigo confirmados pela 
leitura do artigo na íntegra, se necessário. A 
classificação e análise dos artigos foram reali-
zadas por duas pesquisadoras da área. 

Os artigos foram inicialmente analisados a 
partir de seus títulos, seguidos da leitura de 
seus resumos e posterior leitura dinâmica na 
íntegra. A partir da leitura dinâmica dos artigos 
da área de PP&G em saúde bucal completos, 
foram identificados 51 estudos de avaliação 
das políticas de saúde bucal (tabela 1).

Após a leitura crítica, foram excluídos seis 
artigos que abordavam perfil profissional, análise 
metodológica ou estudos epidemiológicos. Dessa 
forma, foram obtidos 45 artigos que compuseram 

o universo de artigos a serem analisados no pre-
sente estudo. Esses artigos foram lidos na íntegra 
e organizados em nova planilha do Microsoft 
Excel® de acordo com o ano da publicação, título 
do trabalho, autores, instituição de origem do 
principal autor, periódico de publicação, obje-
tivo, desenho/estratégia de estudo, abordagem 
da pesquisa (se era qualitativa, quantitativa ou 
qualitativa e quantitativa), principais achados e 
classificados de acordo com as características do 
estudo avaliativo9,10. Para esta classificação sobre 
as características do estudo de avaliação, foram 
utilizados os principais atributos relacionados 
com a pesquisa na área, conforme proposto por 
Vieira-da-Silva e Formigli9 e Vieira-da-Silva10, 
relativos a: a) disponibilidade e distribuição social 
dos recursos; b) efeito das ações; c) custos e pro-
dutividade das ações; d) adequação das ações 
ao conhecimento técnico e científico vigente; 
d) processo de implantação das ações; e) carac-
terísticas relacionais entre os agentes das ações 
e f ) monitoramento das intervenções em saúde 
(quadro 1).

Quadro 1. Tipologia dos estudos avaliativos e conceitos para classificação dos manuscritos selecionados

Características do estudo (atributos) Critérios

Disponibilidade e dis-
tribuição social dos 
recursos

Cobertura Mede a proporção da população-alvo beneficiada pelas ações do programa.

Acesso, utilização e cobertura real Obtenção do cuidado pelo indivíduo que dele necessita.

Acessibilidade Características no uso dos serviços como geográficas, organizacionais, modelo 
assistencial, financeiras e políticas de saúde específicas.

Equidade Métodos para medir desigualdades em saúde.

Efeito das ações Eficácia Efeito potencial de uma intervenção em situação considerada como ideal ou experi-
mental.

Efetividade O efeito de determinado serviço sobre um grupo populacional ou efeito da interven-
ção em sistemas operacionais.
Em relação ao tempo, expressaria curto prazo.

Impacto O efeito de um ‘sistema’ sobre uma população expressaria o impacto em longo inter-
valo de tempo ou efeito líquido de um programa (resultado após a implementação 
comparado com aquele, caso o programa não tivesse sido implementado).

Relacionados com os 
custos e produtividade 
das ações

Eficiência Medida da produtividade do sistema e sua relação com os custos.

Adequação das ações ao 
conhecimento técnico e 
científico vigente

Qualidade técnico-científica Tecnologia do cuidado médico, derivada da ciência, e a aplicação dessa ciência na 
prática concreta, influenciada pelas relações interpessoais. Pode representar também 
a relação entre benefícios, riscos e custos de uma intervenção.
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Resultados

Os 45 artigos sobre avaliação das políticas de 
saúde bucal analisados foram publicados entre 
o ano de 2002 e o mês de maio de 2015 (quadros 
2 e 3). Os artigos foram agrupados por períodos, 
de forma que se pôde perceber o crescimento 

do número de textos com o decorrer dos anos. 
Observou-se baixa produção científica no período 
de 2002 a 2006 (8,9%) e que o período de maior 
produção científica foi entre 2012 e 2015 (55,6%), 
revelando uma concentração maior que a metade 
dos artigos quando comparado com anos ante-
riores (tabela 2). 

Quadro 1. (cont.)

Processo de implantação 
das ações

Grau de implantação Descrição dos principais componentes do plano e intervenção (problemas, objetivos, 
operações, ações necessárias, mecanismos causais presumidos, recursos, responsá-
veis, estratégias de implantação, efeitos esperados). Em seguida, atribui-se pontua-
ção para cada componente de operacionalização e verifica-se o grau da implantação.

Análise de implantação Estudos que investigam as relações entre o grau de implantação, o contexto e os 
efeitos das ações.

Características relacio-
nais entre os agentes 
das ações

Usuário x profissional;
Profissional x profissional;
Gestor x profissional 

1. Percepção dos usuários sobre as práticas, satisfação dos usuários, aceitabilidade, 
acolhimento, respeito à privacidade e de outros direitos cidadãos;
2. Relações de trabalho e no trabalho;
3. Relações sindicais e de gestão.

Monitoramento das intervenções em saúde Esta classificação foi utilizada para estudos que não se enquadravam completamen-
te em nenhuma das descrições acima, mas se tratavam de avaliações normativas, de 
produtividade, acompanhamento de programas e da produção ambulatorial.

Fonte: Adaptado de Vieira-da-Silva e Formigli9 e Vieira-da-Silva10.

Quadro 2. Publicações científicas sobre avaliação das políticas de saúde bucal no Brasil em revistas Qualis A2 no período entre 1980 e 2015 a partir de 
bases de dados selecionadas

Ano Título Primeiro Autor Periódico Estratégia do estudo Qualitativo ou 
Quantitativo?

Tipo de 
avaliação

2002 Projeto Bambuí: avaliação de 
serviços odontológicos privados, 
públicos e de sindicato

Matos DL, 
Lima-Costa, 
MF, Guerra HL, 
et al.

Rev. Saúde 
Pública

Entrevista por meio de ques-
tionário estruturado com 
amostra representativa de 
adultos residentes na cidade 
de Bambuí, MG. 

Quantitativo Satisfação

2004 A school-based oral health educa-
tional program: the experience of 
Maringa- PR, Brazil

Conrado CA, 
Maciel SM, 
Oliveira MR

Journal of 
Apllied Oral 
Science

Estudo de avaliação de in-
tervenção educativa junto a 
crianças e seus responsáveis.

Quantitativo Monitoramen-
to de interven-
ções em saúde

2007 Tendência na utilização de serviços 
odontológicos entre idosos bra-
sileiros e fatores associados: um 
estudo baseado na Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
(1998 e 2003)

Matos DL, Li-
ma-Costa MF. 

Cad. Saúde 
Pública

Estudo transversal a partir 
dos dados da  PNAD 1998 e 
2003.

Quantitativo Cobertura e 
utilização

2007 Saúde bucal no Programa Saúde da 
Família: uma avaliação do modelo 
assistencial

Souza TMS, 
Roncalli AG.

Cad. Saúde 
Pública

Estudo avaliativo a partir de 
entrevistas estruturadas com 
gestores e dentistas do Estado 
do Rio Grande do Norte no 
ano de 2004, observação e 
análise documental.  

Quanti-quali-
tativo

Grau de im-
plantação
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Quadro 2. (cont.)

2008 Comparação do acesso aos servi-
ços de saúde bucal em áreas co-
bertas e não cobertas pela Estraté-
gia Saúde da Família em Campina 
Grande, Paraíba, Brasil

Rocha RACP, 
Goes PSA. 

Cad. Saúde 
Pública

Estudo transversal com entre-
vista a indivíduos acima de 18 
anos residentes na cidade de 
Campina Grande em setores 
censitários com e sem cober-
tura do PSF.

Quantitativo Cobertura e 
utilização

2008 Uso de serviços odontológicos 
por rotina entre idosos brasileiros: 
Projeto SB Brasil

Martins AME-
BL, Haikal DS, 
Pereira SM, 
et al.

Cad. Saúde 
Pública

Estudo transversal a partir da 
base de dados do Projeto SB 
Brasil com foco na utilização 
de serviços odontológicos por 
idosos.

Quantitativo Cobertura e 
utilização

2008 A utilização de serviços odonto-
lógicos entre crianças e fatores 
associados em Sobral, Ceará, Brasil

Noro LRA, 
Roncalli AG, 
Mendes-Junior, 
FIR, et al.

Cad. Saúde 
Pública

Estudo transversal a partir de 
entrevistas com responsáveis 
por crianças na faixa etária de 
cinco a nove anos de idade, 
residentes na área urbana do 
Município de Sobral.

Quantitativo Cobertura e 
utilização

2008 Avaliação da cobertura do Serviço 
Odontológico da Polícia Militar da 
Bahia em Salvador, Bahia, Brasil 

Ribeiro-Sobri-
nho C, Souza 
LEPF, Chaves 
SCL.

Cad. Saúde 
Pública

Estudo descritivo de caso 
único sobre o Serviço de 
Odontológico da PM-BA. 

Quantitativo Cobertura e 
utilização

2008 Utilização de serviços odontológi-
cos por crianças de 0 a 5 anos de 
idade no Município de Canela, Rio 
Grande do Sul, Brasil

Kramer PF, 
Ardenghi TM, 
Ferreira S, et al.

Cad. Saúde 
Pública

Inquérito epidemiológico em 
crianças menores de cinco 
anos de idade realizado du-
rante a Campanha Nacional 
de Multivacinação Infantil. 

Quantitativo Utilização

2009 Utilização de serviços odontoló-
gicos e fatores associados: um 
estudo de base populacional no Sul 
do Brasil

Araújo CS, 
Lima RC, Peres 
MA, et al

Cad. Saúde 
Pública

Estudo transversal, de base 
populacional, com aplicação 
de entrevistas com indivíduos 
a partir de dez anos de idade, 
moradores da zona urbana.

Quantitativo Cobertura e 
utilização

2009 Efetividade de programa de agen-
tes comunitários na promoção da 
saúde bucal

Frazão P, Mar-
ques D.

Rev. Saúde 
Pública

Avaliação de um projeto de 
capacitação de agentes co-
munitários de saúde.

Quantitativo Monitoramen-
to de interven-
ções em saúde

2010 Satisfação dos usuários assistidos 
nos Centros de Especialidades 
Odontológicas do Município do 
Recife, Pernambuco, Brasil

Lima ACS, 
Cabral ED, 
Vasconcelos 
MMVB.

Cad. Saúde 
Pública

Estudo transversal nos Cen-
tros de Especialidades Odon-
tológicas de Recife -PE.

Qualitativo Satisfação

2010 Política Nacional de Saúde Bucal: 
fatores associados à integralidade 
do cuidado 

Chaves SCL, 
Barros SG, Cruz 
DN, et al.

Rev. Saúde 
Pública

Estudo exploratório transver-
sal baseado em entrevistas 
com usuários de quatro cen-
tros de especialidades odon-
tológicas da Bahia em 2008. 

Quantitativo Acessibilidade

2012 Desigualdades no acesso e na 
utilização de serviços odontológi-
cos no Brasil: análise do Sistema 
de Vigilância de Fatores de Risco 
e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico (Vigitel 
2009)

Peres MA, Iser 
BPM, Boing AF, 
et al.

Cad. Saúde 
Pública

Uso do VIGITEL com amostra 
probabilística da população 
adulta (≥ 18 anos) residente 
nas capitais dos estados bra-
sileiros e do Distrito Federal.

Quantitativo Acesso e utili-
zação

2012 Avaliação da atenção secundária 
em saúde bucal: uma investigação 
nos centros de especialidades do 
Brasil

Goes PSA, 
Figueiredo N, 
Neves JC, et al.

Cad. Saúde 
Pública

Estudo avaliativo normativo a 
partir de dados secundários 
da produção ambulatorial do 
ano de 2007 de todos os CEO 
implantados no Brasil.

Quantitativo Monitoramen-
to de interven-
ções em saúde
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Quadro 2. (cont.)

2012 Evolução do acesso à água fluore-
tada no Estado de São Paulo, Brasil: 
dos anos 1950 à primeira década 
do século XXI

Alves RX, 
Fernandes GF, 
Razzolini MTP,  
et al.

Cad. Saúde 
Pública

Sistematização de informa-
ções sobre a fluoretação das 
águas com base em dados 
secundários e análise docu-
mental.

Quantitativo Cobertura

2012 Impacto da Estratégia Saúde da 
Família sobre indicadores de saúde 
bucal: análise em municípios do 
Nordeste brasileiro com mais de 
100 mil habitantes

Pereira CRS, 
Roncalli AG, 
Cangussu 
MCT, et al.

Cad. Saúde 
Pública

Estudo transversal de base 
populacional com municípios 
da Região Nordeste com mais 
de 100 mil habitantes, com-
parando áreas cobertas e não 
cobertas pela ESF. 

Quantitativo Cobertura e 
utilização

2012 Uso regular de serviços odonto-
lógicos entre adultos e idosos em 
região vulnerável no sul do Brasil

Machado LP, 
Camargo MBJ, 
Jeronymo JCM, 
et al. 

Rev. Saúde 
Pública

Estudo transversal de base 
populacional com adultos e 
idosos de áreas de vulnerabi-
lidade social de Porto Alegre, 
RS.

Quantitativo Acesso e utili-
zação

2012 Reorganization of secondary and 
tertiary health care levels: impact 
on the outcomes of oral cancer 
screening in the São Paulo State, 
Brazil

Almeida FCS, 
Cazal C, Puc-
ca-Junior GA, 
et al.

Brazilian Dental 
Journal

Estudo longitudinal retros-
pectivo baseado na análise de 
dados secundários. 

Quantitativo Monitoramen-
to de interven-
ções em saúde

2013 Fatores associados à utilização dos 
serviços odontológicos por idosos 
brasileiros

Ferreira CO, 
Antunes JLF, 
Andrade FB. 

Rev. Saúde 
Pública

Estudo transversal que utilizou 
os dados da Pesquisa Nacio-
nal de Saúde Bucal (SBBrasil), 
realizada no ano de 2010.

Quantitativo Acesso e Utili-
zação

2014 Análise da produção ambulatorial 
em municípios com e sem centros 
de especialidades odontológicas 
no Brasil em 2010

Celeste RK, 
Moura FRR, 
Santos CP,  
et al.

Cad. Saúde 
Pública

Estudo ecológico que incluiu 
todos os municípios brasilei-
ros no ano de 2010, utilizando 
dados secundários de vários 
sistemas de informação do 
Departamento de Informática
do SUS.

Quantitativo Utilização

2015 Building a "Smiling Brazil"? Imple-
mentation of the Brazilian National 
Oral Health Policy in a health 
region in the State of São Paulo

Aquilante 
AGA, Geova-
ni G.

Cad. Saúde 
Pública

Este estudo de caso analisou 
os fatores organizacionais e 
relacionais que influenciam o 
processo de implementação 
da PNSB em municípios de SP.

Qualitativo e 
Quantitativo

Qualidade

Fonte: Elaboração própria.
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Ano Título Primeiro Autor Periódico Estratégia do estudo Qualitativo ou 
Quantitativo?

Tipo de 
avaliação

2005 Atenção odontológica no Programa 
de Saúde da Família de Campos 
dos Goytacazes 

Oliveira JLC, 
Saliba NA.

Ciênc. & Saúde 
Colet.

Estudo de caso com entrevis-
ta junto a cirurgiões-dentistas 
(CD), auxiliares de consultório 
dentário (ACD), técnico de hi-
giene dentária (THD), agentes 
comunitários de saúde (ACS) 
e por usuários. 

Qualitativo e 
Quantitativo

Monitoramen-
to de interven-
ções em saúde

2006 Análise da política de saúde bucal 
do Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, Brasil, a partir 
do banco de dados do Sistema 
de Informações Ambulatoriais do 
Sistema Único de Saúde (SIA-SUS)

Volpato LER, 
Scatena JH.

Epidemiol. serv. 
saúde

Dados secundários de produ-
ção ambulatorial do SIA-SUS.

Quantitativo Utilização

2008 Acesso aos serviços odontológicos 
e motivos da procura por atendi-
mento por pacientes idosos em 
Campina Grande - PB

Costa I MD, 
Maciek SML, 
Cavalcanti AL, 
et al.

Odontol. clín.-
-cient

Realizou-se um estudo trans-
versal sendo a amostra com-
posta por 124 sujeitos com 60 
anos ou mais. 

Quantitativo Acesso e utili-
zação

2009 Avaliação do serviço de saúde 
bucal no município de Grão Mogol, 
Minas Gerais, Brasil: “a voz do 
usuário”

Reis C, Marte-
lli-Júnior, Fran-
co BM, et al.

Ciênc. & Saúde 
Colet.

estudo qualitativo, utilizan-
do-se a técnica de entrevista 
semi-estruturada e a observa-
ção direta.

Qualitativo Acessibilidade 
e Satisfação

2010 Estudo da Acessibilidade Orga-
nizacional aos Serviços de Saúde 
Bucal de um Município de Pequeno 
Porte do Nordeste Brasileiro

Castro RD, 
Oliveira AGR-
CO,   et al.

Rev. bras. ciênc. 
saúde

Questionários foram dirigidos 
a 194 usuários em seus do-
micílios, considerando o setor 
censitário.

Quantitativo Acessibilidade

2011 Análise do avanço das equipes de 
saúde bucal inseridas na Estratégia 
Saúde da Família em Pernambuco, 
região Nordeste, Brasil, 2002 a 
2005

Silva SF, Mar-
telli PJL, Sá DA, 
et al.

Ciênc. & Saúde 
Colet.

Foi um estudo descritivo de 
caso exploratório e enfoque 
retrospectivo sobre a saúde 
bucal no PSF.

Quantitativo Cobertura

2011 Acessibilidade da Criança e do 
Adolescente com Deficiência na 
Atenção Básica de Saúde Bucal no 
Serviço Público: Estudo Piloto

Aragão AKR, 
Souza A, Silva 
K, et al.

Pesqui. bras. 
odontopedia-
tria clín. integr

estudo observacional des-
critivo, onde aplicou-se um 
formulário que possibilitou a 
identificação e caracterização 
da população, além do levan-
tamento de dados referentes 
ao acesso aos serviços bási-
cos de saúde bucal. 

Quantitativo Acesso e utili-
zação

2012 Saúde bucal e uso dos serviços 
odontológicos em função do Índice 
de Necessidades em Saúde: São 
Paulo, 2008

Junqueira SR, 
Frias AC, Zilbo-
vicius C,  et al.

Ciênc. & Saúde 
Colet.

Trata-se de um estudo de 
observação do tipo ecológico 
onde se utilizou dados agre-
gados de SP, 2008-2009).

Quantitativo Acesso e utili-
zação

2012 Características associadas ao uso 
de serviços odontológicos públicos 
pela população adulta brasileira

Pinto RS, Ma-
tos DL, Loyola 
Filho, AI.

Ciênc. & Saúde 
Colet.

O estudo analisou os dados 
do SB-Brasil 2003 relativos 
à população adulta (35-44 
anos), quanto à ida ao CD, 
tipo de serviço utilizado, sexo, 
idade, renda, local da residência, 
necessidades de saúde, etc.

Quantitativo Acesso e utili-
zação

2012 Pacto pela saúde no Brasil: uma 
análise descritiva da progressão 
dos indicadores de saúde bucal

Bordin D, Fadel 
CB .

Revista de 
Odontologia da 
UNESP

Estudo descritivo de dados 
coletados dos bancos do 
Sistema Único de Saúde 
(Datasus). 

Quantitativo Monitoramen-
to de interven-
ções em saúde

Quadro 3. Publicações científicas sobre avaliação das políticas de saúde bucal no Brasil no período entre 1980 e 2015 em periódicos Qualis B em bases 
de dados selecionadas
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2013 Avaliação do fluxo de referência 
para um centro de especialidades 
odontológicas implantado em 
cidade de médio porte na região 
Sudeste

Rodrigues, LA, 
Vieira JDM, 
Leite ICGl.

Cad. Saude 
Colet

Tratou-se de estudo docu-
mental e descritivo, no qual foi 
avaliado o fluxo e a organiza-
ção da referência de usuários 
para o CEO Norte em Juiz de 
Fora – MG.

Quantitativo Monitoramen-
to de interven-
ções em saúde

2013 Práticas avaliativas: reflexões 
acerca da inserção da saúde bucal 
na Equipe de Saúde da Família

Giudice ACP, 
Pezzato LM, 
Botazzo C.

Saúde debate Utilizou-se a metodologia da 
pesquisa qualitativa e, por 
meio de entrevistas semies-
truturadas (com usuários) e 
grupos focais (com profissio-
nais de saúde).

Qualitativo Qualidade

2013 Informações da atenção secundá-
ria em Odontologia para avaliação 
dos modelos de atenção à saúde

Bulgareli, JV, 
Faria ET, Am-
brosano GMB, 
et al.

Rev. odontol. 
UNESP

Estudo retrospectivo, com 
uma amostra composta por 
seis Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), caracterizadas 
pelo modelo tradicional de 
atenção, e 11 Unidades de 
Saúde da Família (USF).

Quantitativo Cobertura

2013 A Programação Linear na avaliação 
do desempenho da Saúde Bucal na 
Atenção Primária

Colussi CF, 
Calvo MCM, 
Freitas SFT,  
et al.

Einstein (São 
Paulo)

Estudo transversal que usou 
a programação linear para 
avaliação do desempenho da 
Saúde Bucal na Atenção Pri-
mária a partir da avaliação de 
indicadores formulados de 19 
municípios catarinenses com 
mais de 50 mil habitantes.

Quantitativo Qualidade

2013 Factors related to the use of dental 
services among adolescents from 
Gravatai, RS, Brazil, in 2005 

Davoglio, RS, 
Abegg C, Aerts 
DRGC. 

Revista Brasi-
leira de Epide-
miologia

Estudo transversal por meio 
de questionários autoapli-
cados.

Quantitativo Utilização

2013 Utilização dos serviços de saúde 
por residentes em um condomínio 
exclusivo para idosos 

Teston EF, Rossi 
RM, Marcon 
SS.

Revista da 
Escola de 
Enfermagem 
da USP

Estudo transversal com a 
aplicação de um questionário 
junto aos 50 residentes do 
condomínio e 173 na comu-
nidade.

Quantitativo Utilização

2014 Referência e Contrarreferência na 
atenção Secundária em odontolo-
gia em Campinas, SP, Brasil

Vazquez FL, 
Guerra LM, 
Vitor ES, et al.

Ciênc. Saúde 
Colet.

Estudo observacional explora-
tório para análise de cobertura 
e resolubilidade dos encami-
nhamentos para a atenção 
secundária em Campinas 
(SP).

Qualitativo e 
Quantitativo

Cobertura

2014 Use of dental services in areas 
covered by the Family Health 
Strategy in Olinda, Brazil

Oliveira RS, 
Magalhães 
BG, Góes PSA, 
et al.

Cad. Saude 
Colet.

Estudo transversal com amos-
tra composta por indivíduos 
acima de 18 anos cadastrados 
na Unidade de Saúde da 
Família (USF). 

Quantitativo Cobertura e 
utilização

2014 Variables associated with the 
performance of Centers for Dental 
Specialties in Brazil

Cortellazzi KL, 
Balbino EC, 
Guerra LM, 
et al. 

Rev. bras. 
epidemiol

Estudo transversal com base 
em dados secundários.

Quantitativo Monitoramen-
to de interven-
ções em saúde

2014 Is the negative evaluation of dental 
services among the Brazilian elder-
ly population associated with the 
type of service?

Martins, AM 
EBL, Jardim LA, 
Souza JG, et al. 

Rev. bras. 
epidemiol

Corte transversal a partir do 
banco de dados do Projeto SB 
Brasil 2003.

Quantitativo Satisfação

Quadro 3. (cont.)
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Em relação à região brasileira referente à 
instituição na qual o principal autor produziu 
seu trabalho, a região Sudeste responde pela 
maior produção científica (48,9%), sendo o 
Nordeste o segundo maior produtor (28,9%) 
(tabela 2). Ainda com relação à instituição, o 
estudo mostrou que há uma predominância 
na produção científica acerca do tema nas 
instituições públicas – 37 artigos – correspon-
dendo a 82,2% do total de artigos produzidos, 
quando comparadas às privadas – 8 artigos 
– totalizando 17,8% (tabela 2).

Os artigos foram publicados em diferentes 
periódicos, classificados de acordo com o Qualis 
(2015) da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), o qual 
constitui-se um sistema brasileiro de avalia-
ção de periódicos. Assim, constatou-se que 
a maior concentração de artigos publicados 
está em revistas Qualis A2 (48,9%). Devido à 

distribuição de artigos por diferentes revistas 
classificadas em B1, B2, B3 e B4, agruparam-se 
os resultados em Qualis B1/B2 (28,9%) e B3/
B4 (22,2%) (tabela 2).

Outra classificação da análise dos artigos 
se referiu ao tipo de abordagem da pesquisa, 
sendo classificados como apenas quantitativo, 
o qual abrangeu a maior parte dos trabalhos 
(39 artigos), responsáveis por 86,6% do total, 
assim como apenas qualitativo ou qualitativo e 
quantitativo, os quais foram responsáveis por 3 
artigos publicados para cada tipo de pesquisa, 
totalizando 6,7% cada (tabela 2).

No que se refere à análise dos tipos de ava-
liação das políticas de saúde bucal, o maior 
número de artigos produzidos tratava da co-
bertura e utilização (22,2%), monitoramento 
de intervenções em saúde (20%) e acesso e 
utilização (15,6%) (tabela 2).

2014 Análise da atenção secundária em 
saúde bucal no estado de Minas 
Gerais, Brasil

Lino PA, Wer-
neck MAF, 
Lucas SD, et al. 

Ciênc. & Saúde 
Colet.

Estudo transversal com base 
em dados secundários.

Quantitativo Monitoramen-
to de interven-
ções em saúde

2014 Uso de serviços odontológicos en-
tre pré-escolares: estudo de base 
populacional

Rodrigues, 
LAM, Martins 
AMEBL, Silvei-
ra MF, et al. 

Ciênc. & Saúde 
Colet.

Estudo transversal de base popu-
lacional em Montes Claros, Minas 
Gerais.

Quantitativo Cobertura e 
utilização

2014 A resolutividade em saúde bucal 
na atenção básica como instru-
mento para avaliação dos modelos 
de atenção

Bulgareli J, 
Cortellazzi KL, 
Ambrosano 
GMB, et al.

Ciênc. & Saúde 
Colet.

Estudo ecológico do tipo 
retrospectivo para análise 
da resolutividade das ações 
de saúde bucal na atenção 
básica. 

Quantitativo Cobertura e 
utilização

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 3. (cont.)
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Tabela 2. Distribuição percentual da produção científica em artigos sobre avaliação das políticas de saúde bucal no Brasil, 
de acordo com o ano de publicação, localização da instituição do autor principal, tipo de instituição, classificação Qualis, 
abordagem da pesquisa, tipo de avaliação e principais características avaliadas por região, 2002-2015

Variável NE (n=13) S (n=9) SE (n=22) CO (n=1) Total (n=45)

Ano de publicação

2002 – 2006 - 11,1 9,1 100,0 8,9

2007 – 2011 76,9 22,2 18,2 - 35,5

2012 – 2014 23,1 66,7 72,7 - 55,6

Localização da instituição 28,9 20,0 48,9 2,2 100,00

Tipo da instituição

Pública 12 8 17 - 37 (82,2)

Privada 1 1 5 1 08 (17,8)

Qualis

A2 53,8 66,7 40,9 - 48,9

B1/B2 15,4 11,1 45,5 - 28,9

B3/B4 30,8 22,2 13,6 100,0 22,2

Abordagem da pesquisa

Quantitativa 92,3 100,0 77,3 100,0 86,6

Qualitativa 7,7 - 9,1 - 6,7

Qualitativa e Quantitativa - - 13,6 - 6,7

Tipo de avaliação

Acessibilidade 15,4 - - - 4,4

Acessibilidade e Satisfação - - 4,6 - 2,2

Acesso e Utilização 15,4 22,2 13,6 - 15,6

Cobertura 7,7 - 13,6 - 8,9

Cobertura e Utilização 30,7 11,1 22,7 - 22,2

Grau de implantação 7,7 - - - 2,2

Monitoramento de intervenções em saúde 7,7 22,2 22,7 - 17,8

Qualidade - 11,1 9,1 - 6,7

Satisfação 7,7 - 9,1 - 6,7

Utilização 7,7 33,4 - 100,0 11,1

Relação entre agentes da intervenção – 
profissional x profissional

- - 4,6 - 2,2

Principais características avaliadas

Disponibilidade e distribuição social dos 
recursos

76,9 66,7 54,6 100,0 64,4

Adequação das ações ao conhecimento 
técnico e científico vigente

- 11,1 9,1 - 6,7

Processo de implantação das ações 7,7 - - - 2,2

Características relacionais entre os agen-
tes das ações

7,7 - 13,6 - 8,9

Monitoramento das intervenções em 
saúde

7,7 22,2 22,7 - 17,8

Fonte: Elaboração própria.
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A principal característica dos estudos anali-
sados foi relativa à disponibilidade e distribui-
ção social dos recursos (64,4%) e, em seguida, 
sobre monitoramento das intervenções em 
saúde (17,8%). Todas as regiões brasileiras con-
centraram a maioria das suas publicações nos 
estudos quantitativos, sendo que no Nordeste 
(92,3%) e no Sudeste (89,5%), foram encon-
trados os maiores percentuais. Entretanto, a 
região Sul produziu apenas trabalhos quantita-
tivos (75%) e qualitativo e quantitativo (25%), 
sendo a única região a possuir publicação nessa 
abordagem de pesquisa (tabela 2).

Outro dado importante refere-se ao autor 
principal de cada artigo publicado. Dos 45 
artigos que formaram o universo deste traba-
lho, apenas 3 nomes se repetiram em mais de 
um trabalho, mostrando a diversidade acadê-
mica nessas produções. Por outro lado, alguns 
autores tiveram participações em diferentes 
artigos, mas apenas o primeiro autor de cada 
trabalho foi considerado nessa classificação.

Os periódicos responsáveis pela maior pro-
dutividade na área de avaliação de políticas de 
saúde bucal foram Cadernos de Saúde Pública 
(33,4%), Ciência & Saúde Coletiva (20%) e a 
Revista de Saúde Pública (11,1%) (quadros 2 
e 3). Cabe destacar que a região Sudeste foi a 
região que mais publicou em periódicos clas-
sificados como Qualis A2 (40,9%), ainda que a 
diferença em relação à Nordeste (31,8%) tenha 
sido pequena. 

Quanto ao tipo de estudo de avaliação das 
políticas de saúde bucal, a região Nordeste 
produziu mais artigos referentes à cobertura 
e utilização (30,7%), enquanto a região Sul 
produziu mais quanto à utilização dos servi-
ços de saúde (33,4%); e a região Sudeste, em 
monitoramento de intervenções em saúde 
(25,1%) (tabela 2).

Discussão

Os 45 artigos analisados foram publicados nos 
anos de 2002 até o mês de maio de 2015. Não 
foram encontradas produções anteriores a esse 

período referentes à avaliação das políticas de 
saúde bucal, ainda que a produção científica 
em saúde bucal, no Brasil, tenha começado a 
ganhar mais expressividade a partir da década 
de 1990, principalmente na área de saúde bucal 
coletiva, diante de alguns fatos históricos como 
a criação do SUS e a II Conferência Nacional de 
Saúde Bucal que, de certa forma, incentivaram a 
pesquisa na área3,4. Ademais, tem-se a publicação 
dos Procedimentos Coletivos pelo Ministério da 
Saúde, entretanto não foram encontrados estudos 
avaliativos sobre essa política. 

Em estudo sobre a produção científica 
odontológica brasileira no período de 1986 a 
1993, apenas três trabalhos abordavam as po-
líticas de saúde bucal, e nenhum destes sobre 
avaliação destas políticas3, o que corrobora 
os achados do presente estudo. A produção 
científica em saúde bucal foi baixa no período 
de 1949 a 20007. Não há trabalhos relaciona-
dos com a avaliação das políticas de saúde 
que tratem sobre as publicações referentes 
ao tema, tipos de trabalhos e que analisem 
também o perfil da produção por períodos. 
Entretanto, pôde-se verificar que há uma 
influência efetiva na produção científica em 
saúde bucal nos primeiros anos do século XXI, 
após a implementação da Política Nacional 
de Saúde Bucal – Brasil Sorridente (2004), 
observando-se aumento do número de pu-
blicações a partir do período de 2002 a 2006 
(8,9%) e, de forma significativa, entre 2007 e 
2011 (35,5%), elevando gradativamente a cada 
período. Tal crescimento também é evidente 
em Bervian et al.6 e Celeste e Warmling5.

Observou-se o eixo Sudeste (48,9%) como 
a principal região produtora de trabalhos 
acerca do presente tema, com destaque para 
o estado de São Paulo, o qual foi o maior 
produtor de artigos. Primo et al.11 e Souza et 
al.12  destacam a discrepância entre o que é 
produzido em São Paulo quando comparado 
com outros estados. Tal destaque referente à 
região Sudeste relaciona-se com a grande con-
centração de instituições públicas brasileiras 
(82,2%), as quais constituem o maior suporte 
institucional para a pesquisa e para a formação 
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de pesquisadores12. A maior parte da produção 
dos artigos classificados como Qualis B3/B4 
(40%) concentrara-se no Nordeste, enquanto 
os estudos Qualis B1/B2 concentraram-se, 
em sua maioria, no Sudeste, o que mostra o 
domínio da região nas principais classifica-
ções. As instituições públicas dominaram a 
classificação Qualis A2. Há pouca participação 
(1,7%) do setor privado no financiamento da 
produção científica sobre o tema13. Tal dado 
condiz com a baixa participação das institui-
ções privadas (17,8%) na produção científica 
em políticas de saúde bucal. Todavia, a região 
Nordeste (29,8%) também merece destaque, 
onde só o estado de Pernambuco foi responsá-
vel por mais da metade do que foi produzido 
na região, seguido do estado da Bahia. Há de 
se perceber a crescente participação da região 
Nordeste na produção científica em políticas 
de saúde bucal, estando à frente de outras 
regiões importantes do Brasil, ou até mesmo 
os estados da Bahia e de Pernambuco à frente 
de grandes estados produtores de conhecimen-
to científico, como o Rio Grande do Sul, por 
exemplo. Por outro lado, Xavier et al.14, em seu 
estudo, destacam os estados da Paraíba e do Rio 
Grande do Norte como os maiores produtores 
de artigos na região Nordeste.

Um reflexo da influência das políticas de 
saúde bucal a partir de 2002 na produtivi-
dade científica está na maior divulgação em 
revistas especializadas. A existência de muitos 
artigos não implica que há uma qualidade na 
produção científica. Além disso, no Brasil, 
muitos periódicos não preenchem critérios 
de qualidade, como impacto, competitividade 
e internacionalidade6. O desenvolvimento da 
pesquisa científica apresenta um papel impor-
tante na formação acadêmica do profissional. 
O aumento na produção científica nacional 
pode ser explicado também pelo sistema de 
pós-graduação, o qual, intermediado pela 
Capes, prioriza o número de artigos publica-
dos para conceituar os programas nacionais15. 
Segundo Nadanovsky4, esse aumento pode 
ser ilustrado pelo crescimento do número 
de artigos no Community Dentistry and Oral 

Epidemiology, Community Dental Health e 
Journal of Public Health Dentistry, nos quais, 
até 1980, não havia publicações, enquanto, 
nos anos seguintes, houve um crescimento 
nas produções científicas, destacando-se, em 
nível nacional, os Cadernos de Saúde Pública 
e a Revista de Saúde Pública. 

Proporcionalmente, esses dados corro-
boram aqueles encontrados neste trabalho, 
entre os quais: o periódico Cadernos de 
Saúde Pública, que foi responsável pelo maior 
número de produções (33,4%), seguido pela 
Revista de Saúde Pública (11,1%) referentes 
aos periódicos classificados como A2 pela 
classificação de acordo com o Qualis (2015). 
A maior parcela dos artigos classificados como 
Qualis A2 concentraram sua produção na 
região Sudeste (40,9%), ainda que esta tenha 
dominado também a produção de artigos com 
Qualis B1/B2 (76,9%). Esse fato está relacio-
nado com o maior número de produções pelas 
quais essa região foi responsável, demonstran-
do também a qualidade no que é produzido. 
No que se refere aos periódicos estrangeiros, 
apenas o Journal of Public Health Dentistry 
(Qualis A2) teve algum artigo publicado (2,2%), 
revelando a preferência pela publicação em 
periódicos nacionais quando se trata desse 
tema ou um limite do estudo pela restrição 
aos idiomas (português e inglês). Esse grande 
número de artigos publicados em periódicos 
classificados com Qualis A2 mostra a impor-
tância da produção científica na área de saúde 
bucal. Celeste e Warmling5 e Oliveira et al.16  
revelaram também a maior concentração das 
publicações em saúde bucal coletiva no pe-
riódico Cadernos de Saúde Pública em seus 
trabalhos.

A tendência da produção científica referente a 
estudos quantitativos cresceu muito nos últimos 
anos, de modo a dominar em número quando 
comparados aos estudos qualitativos. Este estudo 
mostrou a baixa produção referente aos estudos 
qualitativos (6,7%) quando comparados aos 
estudos quantitativos (86,6%), o que demonstrou 
também a preferência das regiões brasileiras 
pelos estudos quantitativos, observando-se o 
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Nordeste (92,3%) como a região que mais concen-
trou, percentualmente, estudos desse tipo. Esse 
dado mostrado pode se revelar pela formação dos 
pesquisadores que atuam na área, mais voltada 
para estudos quantitativos, característica que 
não foi objeto do presente estudo. Essa baixa 
prevalência de estudos qualitativos é ratificada 
em Celeste e Warmling5 e Soares et al.17. Todas 
as regiões brasileiras concentraram a maioria dos 
seus trabalhos nos estudos quantitativos. Esse 
fato está relacionado também com os tipos de 
estudos avaliativos predominantes (acesso e uti-
lização, cobertura e utilização e monitoramento 
de intervenções de saúde).

As instituições públicas dominaram toda a 
produção em cada classificação de periódico 
de acordo com a sua classificação. Tal fato se 
deve ao número elevado de artigos produzidos 
quando comparados às instituições privadas. 
Ainda que o maior percentual da produção 
científica em periódicos classificados com 
Qualis B3/B4 seja das instituições públicas 
(90%), observou-se que elas produzem artigos 
dos mais diversos tipos.

A maior concentração dos estudos sobre 
avaliação em relação ao acesso e utilização 
(15,6%), cobertura e utilização (22,2%) e mo-
nitoramento de intervenções em saúde (17,8%) 
revelou maior interesse nesses tipos de ava-
liação dos sistemas e serviços de saúde, anali-
sando de que forma eles estão interferindo na 
saúde e na participação da população. Assim, 
torna-se possível traçar estratégias, técnicas 
e planejamentos para futuras intervenções 
em saúde. Esses dados são distintos daqueles 
de Silva, Casotti e Chaves18 sobre a produção 
na Estratégia Saúde da Família e modelos de 
atenção, nos quais havia uma prevalência de 
artigos sobre o grau de implantação. Quanto às 
características dos estudos, a disponibilidade 
e a distribuição social dos recursos (64,4%) 
representaram o maior agrupamento dos 
estudos avaliativos analisados. Essas carac-
terísticas estão direcionadas à forma como 
as intervenções em saúde bucal estão funcio-
nando, como estão sendo desenvolvidas e se 
os resultados foram os desejados, visto que 

novas intervenções serão capazes de tentar 
corrigir os defeitos da anterior10. Cabe destacar 
também a grande dificuldade em conceituar 
os tipos de estudo avaliativo, uma vez que há 
grande diversidade conceitual que dificulta 
um amadurecimento do subespaço da saúde 
bucal coletiva.

Uma das limitações do presente estudo, 
também apontada na publicação de Sestelo, 
Souza e Bahia19, foi a utilização do parâmetro 
de considerar apenas o primeiro autor para a 
análise, em detrimento dos demais coautores, 
tendo em vista que aquele pode estar vincu-
lado a uma variedade extensa de instituições 
de ensino (públicas ou privadas), agências 
governamentais, associações de gestores pú-
blicos e operadoras de planos de saúde. Dessa 
forma, observou-se uma superabundância de 
autores principais, de modo que apenas os três 
primeiros autores produziram outro artigo. 

A produção científica na área de avaliação 
de políticas de saúde bucal, a partir das bases 
pesquisadas, tem seu início a partir de 2002, 
quando esta passa a integrar políticas mais 
permanentes no governo federal, como é o 
caso da inclusão da equipe de saúde bucal no 
Programa Saúde da Família, no final de 2000, e 
da formulação e implementação do Programa 
Brasil Sorridente em 2004.

Destaca-se o aumento progressivo desses 
estudos que ainda se encontram sendo desen-
volvidos, em sua maioria, por pesquisadores 
da região Sudeste. Há também publicações 
no tema por pesquisadores do Nordeste e 
do Sudeste, entretanto nenhuma no Norte, 
e apenas uma na região Centro-Oeste. Nesse 
sentido, é fundamental a interiorização da 
difusão dos programas de Pós-Graduação e 
interlocução entre instituições de distintos 
centros de pesquisa no País.

A produção na área vem sendo publicada 
em periódicos de relevância na saúde cole-
tiva, o que confere a importância de estudos 
de avaliação para compreensão da dinâmica 
da prestação do cuidado nos serviços, como 
análise crítica e como forma de apontar experi-
ências exitosas e rumos a serem corrigidos nas 
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políticas, conforme vem sendo recomendado 
nas três conferências de saúde bucal.
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RESUMO Este estudo objetivou compreender a apropriação da Educação Permanente em Saúde 
(EPS) pela Atenção Primária em Saúde (APS) no Brasil, por meio de uma revisão integrativa da 
literatura. Buscaram-se textos publicados em português, inglês e espanhol sobre a EPS na APS 
no Brasil, entre 2007 e 2017, que abordassem o conceito de EPS, iniciativas desenvolvidas na 
APS e/ou a percepção sobre mudanças na prática profissional. Foram selecionados 27 estudos. 
A análise de conteúdo temática identificou quatro categorias empíricas: concepções de EPS; 
iniciativas de EPS e suas características na APS; pontos positivos e facilitadores relacionados 
com as iniciativas de EPS na APS; e os pontos frágeis e dificultadores. Observou-se que a com-
preensão de EPS por profissionais de saúde e gestores aproxima-se do conceito de Educação 
Continuada (EC). Entre as iniciativas de EPS nos serviços, estavam: desenvolvimento de recursos 
tecnológicos; aproximação ensino-serviço; e formação de espaços coletivos de aprendizagem 
significativa no cotidiano do trabalho. No entanto, a desvalorização das iniciativas de EPS 
contribui para sua não efetivação na APS e na valorização de práticas de EC. Considera-se 
necessária a legitimação da EPS como movimento e política educativa no cenário da APS no 
Brasil, visando à melhoria da qualidade da gestão e da atenção. 

PALAVRAS-CHAVE Educação permanente. Políticas de saúde. Atenção Primária à Saúde. 
Capacitação de recursos humanos em saúde.

ABSTRACT This study aimed to understand the appropriation of Permanent Health Education 
(PHE) by Primary Health Care (PHC) in Brazil, through an integrative review of the literature. 
There was a search for texts published in Portuguese, English and Spanish on PHE in PHC in 
Brazil, between 2007 and 2017, which addressed the concept of PHE, initiatives developed in PHC 
and/or perception about changes in professional practice. Twenty-seven studies were selected. The 
thematic content analysis identified four empirical categories: conceptions of PHE; PHE initiatives 
and their characteristics in the PHC; positive points and facilitators related to PHE initiatives in 
PHC; and fragile and difficult points. It was observed that the understanding of PHE by health 
professionals and managers is close to the concept of Continuing Education (CE). Among the PHE 
initiatives in the services were: development of technological resources; teaching-service approach; 
and the formation of collective spaces of meaningful learning in the daily work. However, the 
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Introdução 

O conceito da educação permanente foi intro-
duzido na América Latina ante a inadequação 
da formação profissional, que era focada ex-
clusivamente no desenvolvimento das habi-
lidades técnicas voltadas para o desempenho 
produtivo, sem a inclusão de conhecimentos, 
valores e de um compromisso com os aspectos 
políticos, éticos e sociais1,2. 

A inserção desse conceito no campo da 
saúde no Brasil ocorreu por meio do Programa 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos da 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), 
na década de 1980, e teve como foco a cons-
trução de um novo referencial pedagógico 
que possibilitasse o maior envolvimento do 
trabalhador no processo produtivo da saúde, 
orientado para melhoria da qualidade3. O 
intuito era de inclusão de um novo modelo 
pautado na aprendizagem em uma relação com 
o próprio processo de trabalho para transfor-
mação das práticas de saúde4,5. 

A Educação Permanente em Saúde (EPS), 
inserida pelo Ministério da Saúde como 
uma política de saúde no Brasil por meio 
das Portarias nº 198/2004 e nº 1.996/2007, 
tem como objetivo nortear a formação e a 
qualificação dos profissionais inseridos nos 
serviços públicos de saúde, com a finalidade 
de transformar as práticas profissionais e a 
própria organização do trabalho com base 
nas necessidades e dificuldades do sistema6-8. 

Quanto à organização e funcionamento 
dos sistemas de saúde públicos e universais, 

a partir da proposta definida na Conferência 
Internacional sobre Cuidados Primários 
de Saúde, realizada em Alma-Ata (1978), a 
Atenção Primária à Saúde (APS) passou a cons-
tituir o primeiro nível de contato das pessoas 
com o sistema nacional de saúde e o primeiro 
elemento de um processo contínuo de atenção 
aos cuidados essenciais à saúde, levando os 
serviços de saúde o mais próximo possível da 
vida das pessoas9,10.

No Brasil, a principal estratégia prática 
e de reorganização da APS implementada 
em 1994 consistiu no Programa de Saúde da 
Família (PSF), denominado posteriormente 
de Estratégia Saúde da Família (ESF)10. A ESF 
propõe que a atenção a saúde seja centrada 
na família, o que coloca os profissionais de 
saúde em contato direto com a população, 
permitindo-lhes maior compreensão das ne-
cessidades de saúde das pessoas10. 

Nesse contexto, a EPS, inserida no Brasil 
como uma proposta ético-político-pedagógica, 
tem como objetivo transformar e qualificar a 
atenção à saúde, os processos formativos, as 
práticas de educação em saúde, além de incen-
tivar a organização das ações e dos serviços 
em uma perspectiva intersetorial também no 
cenário da ESF. A EPS visa fortalecer as prá-
ticas em APS e o modelo de atenção à saúde 
vigente no País considerando o trabalho articu-
lado entre as esferas de gestão, as instituições 
de ensino, o serviço e a comunidade7,11.

Nos moldes da APS, a ESF volta-se para 
promoção da saúde nas comunidades, garan-
tindo a todos o direito de acesso, equânime 

devaluation of PHE initiatives contributes to its non-effectiveness in PHC and the valuation of 
CE practices. It is considered necessary to legitimize PHE as a movement and educational policy 
in the scenario of PHC in Brazil, aiming at improving the quality of management and care.

KEYWORDS Permanent education. Health policy. Primary Health Care. Health human resource 
training.
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e integral, aos serviços de saúde, de acordo 
com os princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS)10. Além disso, visa instituir um novo 
paradigma na atenção à saúde, com diretrizes 
inovadoras nas formas de produzir as ações 
e os serviços de saúde, com uma perspectiva 
de mudança e de conversão do modelo assis-
tencial mecanicista e biomédico existente12. 

Destaca-se que a ESF consiste em um 
potente espaço para consolidação da EPS por 
realizar práticas compartilhadas em equipes 
com a utilização de distintas tecnologias para o 
cuidado dos usuários, por ter papel indutor no 
trabalho interdisciplinar da equipe, na cons-
trução de vínculo entre equipe e usuários e na 
reformulação do saber e da prática tradicional 
em saúde13. Ademais, a EPS está direciona-
da para a atualização cotidiana das práticas 
segundo os aportes teóricos, metodológicos, 
científicos e tecnológicos disponíveis, além da 
construção conjunta de práticas organizacio-
nais, interinstitucionias e/ou intersetoriais, 
voltadas para as políticas nas quais se inscre-
vem os atos de saúde14. 

De acordo com Rovere15, Haddad, Roschke 
e Davini16 e Ceccim e Feuerweker17, para o 
desenvolvimento da formação dos trabalhado-
res e da organização do processo de trabalho 
em saúde, há que se considerar as iniciativas 
de EPS, por estarem centradas no exercício 
cotidiano do trabalho, na articulação entre 
os diferentes atores e em uma perspectiva 
multiprofissional e interdisciplinar.

Diferentemente, os processos de forma-
ção baseados na concepção da Educação 
Continuada (EC) têm como objetivo atualizar 
conhecimentos técnico-científicos a partir da 
utilização de pedagogias de transmissão de co-
nhecimento16,17. Iniciativas com características 
da EC apresentam-se como insuficientes para 
atender às demandas crescentes colocadas 
pelo avanço da implementação do SUS, mais 
especificamente da APS, pela sua desarticu-
lação com as práticas de atenção à saúde6. 

Nessa perspectiva, diante da proposta da 
EPS como impulsionadora do modelo de 
atenção à saúde no SUS, com vistas à melhoria 

dos processos de formação e reorganização dos 
serviços prestados à população, este estudo 
objetivou compreender a apropriação da EPS 
pela atenção primária no Brasil, por meio de 
uma revisão integrativa de literatura referente 
às iniciativas de EPS desenvolvidas no País. 

Métodos 

Trata-se de uma pesquisa de revisão integrati-
va da literatura nacional e internacional sobre a 
EPS na APS no Brasil. Tal revisão compreende 
ampla abordagem metodológica quanto a revi-
sões de síntese, pois permite a combinação de 
dados da literatura teórica e empírica, estudos 
não experimentais e estudos experimentais18. 

A escolha pela realização da revisão inte-
grativa da literatura ocorreu pelo fato de essa 
abordagem permitir uma síntese do conheci-
mento sobre a temática da EPS, principalmente 
no que tange a sua definição conceitual. Esta 
traz um panorama compreensível dos diferentes 
conceitos encontrados, assim como pelo fato 
de ser possível aplicar os dados encontrados 
por diferentes métodos, no campo de prática. 

O estudo de revisão foi elaborado base-
ando-se nas seis fases de construção de uma 
revisão integrativa da literatura, proposta por 
Souza, Silva e Carvalho18 e Mendes, Silveira 
e Galvão19. Na etapa inicial, foi definida a se-
guinte questão central que orientou o estudo: 
‘Como a EPS tem sido apropriada pela APS?’. 
Além desta, o estudo foi norteado também 
pelas questões específicas: ‘Como está ca-
racterizada conceitualmente a EPS na APS?’, 
‘Quais as iniciativas de EPS desenvolvidas na 
APS?’ e ‘Quais os resultados obtidos a partir 
das iniciativas de EPS?’.

Para a seleção dos trabalhos, foram consi-
derados os seguintes critérios de inclusão: tra-
balhos derivados de pesquisas (monografias, 
dissertações, teses, artigos originais e revisões 
de literatura); trabalhos que abordassem sobre 
o conceito de EPS e o seu desenvolvimento 
na APS no Brasil; trabalhos cujos objetivos se 
referiam a iniciativas de EPS desenvolvidas na 
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APS; e trabalhos sobre percepções quanto à 
mudança da prática profissional a partir dessas 
iniciativas. O levantamento compreendeu 
trabalhos publicados nos idiomas português, 
inglês e espanhol, no período de 2007 a 2017. 
Esse recorte foi definido por contemplar o 
período de vigência da Portaria nº 1.996/2007 
da Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde (PNEPS).

Foram excluídos os trabalhos duplicados, 
portarias, editoriais, artigos de opinião, bem 
como os documentos e resumos de semi-
nários, congressos, cursos e aqueles não 
encontrados na íntegra.

A busca na literatura e a seleção das publica-
ções foram realizadas por duas pesquisadoras 
de forma independente, entre dezembro de 
2017 e fevereiro de 2018. No que se referem 
às bases, as publicações foram coletadas 
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que 
reúne revistas e periódicos científicos, tais 
como: Lilacs (Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde), Medline 
(Medical Literature Analysis and Retrieval 
Sistem on-line), BBO (Bibliografia Brasileira 
de Odontologia) e BDENF (Base de Dados de 
Enfermagem). Também foi realizada a busca 
nas seguintes bases de dados: SciELO (Scientific 
Electronic Library Online); banco eletrônico de 
teses e dissertações da BDTD (Biblioteca Digital 
de Teses e Dissertações); Google Acadêmico; e 
Scopus (SciVerse Scopus). 

Os descritores utilizados para busca foram 
selecionados a partir do vocabulário estrutura-
do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

em português, inglês e espanhol: ‘recursos 
humanos em saude’, ‘educacao permanente’, 
‘educacao permanente em saude’, ‘educacao 
continuada’, ‘permanent education’, ‘educación 
permanente’, ‘atençao primaria’, ‘atençao pri-
maria a saude’, ‘primary health care’, ‘atención 
primaria de salud’. Tais descritores foram uti-
lizados na busca com auxílio dos operadores 
booleanos (AND e OR). 

Ainda que esta revisão tenha como objetivo 
evidenciar o conhecimento atual sobre a temá-
tica da EPS desenvolvida na APS no Brasil, a 
escolha pelo descritor ‘educação continuada’ 
se fez presente devido à confusão conceitual 
existente deste com o termo EPS e, conse-
quentemente, pela sua utilização inadequada 
em textos e artigos científicos. 

Após a etapa de levantamento das publica-
ções, realizou-se a leitura do título e do resumo 
das 129 publicações pelas duas revisoras, de 
forma independente, considerando os critérios 
de inclusão e exclusão definidos. Em seguida, 
foi realizada a leitura na íntegra das publica-
ções, atentando-se novamente aos critérios 
de inclusão e exclusão. Essa etapa auxiliou 
na categorização das informações extraídas 
das publicações. 

A sistematização da seleção das publicações 
nas bases da literatura científica está apresen-
tada em um fluxograma (figura 1), com a des-
crição das etapas de busca com o quantitativo 
de publicações em cada uma das bases. Foram 
considerados os critérios de inclusão e exclusão 
das 96 publicações, até chegar ao número final 
de 27 publicações selecionadas para a revisão.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 120, P. 223-239, JAN-MAR 2019

Educação Permanente em Saúde na atenção primária: uma revisão integrativa da literatura 227

Para a análise dos estudos incluídos, utili-
zou-se a análise de conteúdo temática20. Na 
etapa de pré-análise, foi realizada a explora-
ção do material e tratamento dos resultados 
obtidos e interpretação. Nessa etapa, foram 
realizadas a organização das informações e 
a sistematização das ideias iniciais median-
te a leitura flutuante dos dados, destacando 
elementos principais com a finalidade de 
identificar possíveis categorias de análise. Na 
segunda etapa, realizou-se a exploração do 
material, que consistiu na codificação, clas-
sificação e agregação dos dados e elaboração 
das categorias empíricas responsáveis pela 

especificação do tema: concepções de EPS; 
iniciativas de EPS e suas características na 
APS; pontos positivos e facilitadores relacio-
nados com as iniciativas de EPS na APS; e os 
pontos frágeis e dificultadores.

 Resultados e discussão

Das publicações selecionadas para este 
estudo, um quadro foi desenvolvido (quadro 
1), expondo as características dessas publica-
ções, segundo o ano de publicação, título, tipo 
da publicação, autor principal e base de dados. 

Fonte: Elaboração própria.

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção das publicações selecionadas para a revisão integrativa. Rio de Janeiro, 2018
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Quadro 1. Publicações selecionadas nas bases de literatura científica, segundo suas características. Rio de Janeiro, 2018

Ano Título da publicação Periódico/Fonte Tipo da 
publicação

Autor Base 

2017 Educação permanente no cotidiano das equipes de 
saúde da família: utopia, intenção ou realidade?

Revista de Pesquisa: Cuidado 
é Fundamental

Artigo Bomfim et al. Lilacs

2017 Educação permanente em saúde na atenção básica: 
percepção dos gestores municipais de saúde

Revista Gaúcha de Enfer-
magem

Artigo Silva et al. Lilacs-Express

2016 A educação permanente no processo de trabalho de 
enfermagem

Revista de Enfermagem do 
Centro-Oeste Mineiro

Artigo Silva et al. Lilacs

2016 Educação permanente em saúde na atenção básica: 
percepção dos profissionais de enfermagem

Revista de Enfermagem da 
UFSM

Artigo Weykamp et al. BDENF - En-
fermagem

2015 Perspectiva dos gestores de uma região do estado de 
São Paulo sobre educação permanente em saúde

Revista da Escola de Enfer-
magem da USP

Artigo Mishima et al. Medline

2014 Atenção Básica e Educação Permanente em Saúde: ce-
nário apontado pelo Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB)

Divulgação em Saúde para 
Debate

Artigo Pinto et al. Lilacs

2013 Educação permanente para os agentes comunitários de 
saúde em um município do norte de Minas Gerais

Revista de Pesquisa: Cuidado 
é Fundamental

Artigo Alves et al. Lilacs

2014 Continuing health care education: concepts and practi-
ces of nurses in basic health units

Revista Eletrônica de Enfer-
magem

Artigo Barth, Santos e 
Ramos

Lilacs-Express

2014 Educação permanente em saúde segundo os profissio-
nais da gestão de Recife, Pernambuco

Trabalho, Educação e Saúde Artigo Lima, Albuquerque 
e Wenceslau

Lilacs-Express

2013 Alimentação e nutrição na atenção básica à saúde: a 
educação permanente como instrumento de aproxima-
ção ensino-serviço

Revista Baiana de Saúde 
Pública

Artigo Menezes, Oliveira 
e Costa

Lilacs-Express

2012 Plano diretor de atenção primária como estratégia de 
educação permanente: perspectiva dos facilitadores

Rev Rene Artigo Silva et al. BDENF - En-
fermagem

2012 ‘Rodas de Educação Permanente’ na atenção básica de 
saúde: analisando contribuições

Saúde e Sociedade Artigo Cardoso Lilacs

2011 Educação no trabalho na atenção primária à saúde: 
interfaces entre a educação permanente em saúde e o 
agir comunicativo

Saúde e Sociedade Artigo Silva e Peduzzi CidSaúde 
- Cidades 
saudáveis

2011 Estratégia saúde da família e análise da realidade social: 
subsídios para políticas de promoção da saúde e educa-
ção permanente

Ciência & Saúde Coletiva Artigo Tesser et al. Lilacs

2009 Atividades educativas de trabalhadores na atenção 
primária: concepções de educação permanente e de 
educação continuada em saúde presentes no cotidiano 
de Unidades Básicas de Saúde em São Paulo

Interface: Comunicação, 
Saúde, Educação

Artigo Peduzzi et al. Lilacs

2017 Educação permanente e apoio matricial: formação, 
vivências e práticas dos profissionais dos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família e das equipes apoiadas

Cadernos de Saúde Pública Artigo Bispo Junior, Mo-
reira

SciELO

2013 Permanent Education in relation to Family Health Stra-
tegy: a descriptive exploratory study

Online Brazilian Journal of 
Nursing

Artigo Gonçalves, Cortez 
e Cavalcanti

Scopus

2014 Consolidação da política nacional de educação perma-
nente: revisão integrativa

Revista de Enfermagem UFPE 
Online

Artigo Fuzissaki, Clapis e 
Bastos

Google Aca-
dêmico

2007 Capacitação dos trabalhadores de saúde na atenção 
básica: impactos e perspectivas

Revista Eletrônica de Enfer-
magem

Artigo Silva, Ogata e 
Machado 

Google Aca-
dêmico

2013 Educação permanente em enfermagem na estratégia 
saúde da família

Revista de Pesquisa: Cuidado 
é Fundamental

Artigo Araujo et al. Google Aca-
dêmico

2016 Educação permanente e suas interfaces com as condi-
ções sensíveis à atenção primária

Universidade Federal de Juiz 
de Fora 

Dissertação Silva BDTD
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A partir da exploração do material selecio-
nado, foram elaboradas categorias empíricas 
para análise das publicações incluídas nesta 
revisão integrativa.

Concepções de Educação Permanen-
te em Saúde

O conceito de educação permanente, a partir 
da implementação da política de EPS, sofreu 
modificações quanto a sua compreensão na 
prática dos serviços, diante das características 
de cada região e das necessidades de formação 
e de desenvolvimento profissional. Com isso, 
acredita-se que seja relevante conhecer a con-
tribuição conceitual da EPS para a compreensão 
dos acontecimentos atuais no setor saúde4.

Os resultados deste estudo demonstram 
percepções paradigmáticas distintas sobre a 
concepção de EPS. Uma compreensão de EPS 
a partir de conceitos críticos e o predomínio de 
uma compreensão que se aproxima ao conceito 
da educação tradicional. 

Das 27 publicações, em 17 (63%) delas, o 
conceito de EPS foi explicitado claramente. Foi 
encontrada uma concepção crítica condizente 
com a EPS na visão de alguns trabalhadores da 
saúde na APS, como, por exemplo, de educação 

no trabalho como construção coletiva do saber 
a partir da realidade do serviço.

Para Freire21, a educação crítica caracteriza-
-se por ser dialógica, em que a problematização 
gera reflexão e possibilita a ressignificação e 
a construção de novos saberes. No campo da 
saúde, a EPS é definida como um processo 
pedagógico que coloca o cotidiano do tra-
balho em saúde ou da formação em análise, 
partindo-se do pressuposto da aprendizagem 
significativa que propicia a reflexão pelos 
próprios profissionais de saúde da realidade 
vivida e dos modelos de atenção em saúde em 
que estão inseridos, bem como dos problemas 
enfrentados14. 

Compreende-se, dessa forma, que a EPS 
tem, no cenário das práticas, o processo de tra-
balho como objeto de transformação, partindo 
da reflexão crítica dos profissionais sobre o que 
está acontecendo no cotidiano dos serviços e 
buscando soluções em conjunto com a equipe 
para os problemas encontrados. Entretanto, o 
que se observa nos estudos selecionados é o 
desconhecimento das práticas de EPS, uma 
confusão conceitual entre os termos EPS e 
EC e a perpetuação de ações com foco na EC. 
Possivelmente, parte desse não entendimento 
se deva ao período da formação profissional 

Quadro 1. (cont.)

2013 Educação Permanente em Saúde: representações so-
ciais de enfermeiros da saúde da família

Universidade Federal de São 
Carlos 

Dissertação Formenton BDTD

2015 Educação permanente em saúde no processo de traba-
lho do enfermeiro: concepções e resultados nos municí-
pios pequeno porte da DRS III – Araraquara – São Paulo

Universidade de São Paulo Dissertação Aiub BDTD

2015 A educação permanente em saúde como espaço de 
produção de saberes na Estratégia de Saúde da Família

Escola Nacional de Saúde 
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em cursos de graduação pautados no modelo 
médico hegemônico, com forte presença da 
cultura de uma educação fragmentada no nível 
da gestão dos serviços nas esferas municipais 
e estadual. 

Nota-se, a partir das 17 publicações que 
trazem a concepção de EPS pelos trabalhado-
res da saúde na APS, um predomínio de uma 
concepção de educação instrumental, com 
ênfase em ações técnicas e de atualização do 
saber, que se aproxima aos preceitos da EC, 
observado em alguns dos estudos22-29.

Tal concepção, de as ações educativas 
estarem atreladas a capacitações pontuais, de 
estilo programático e centralizador, com con-
teúdos padronizados e atualização de conhe-
cimentos de acordo com as especificidades de 
cada categoria, foi percebida por enfermeiros 
atuantes na atenção primária, demonstrada na 
pesquisa de Silva et al.30 e também mencionada 
pelos trabalhadores da saúde, representativos 
de cada categoria profissional e do segmento 
gerencial, no estudo conduzido por Silva e 
Peduzzi31 no município de São Paulo.

Na visão de representantes da gestão 
municipal de um estudo realizado em uma 
região do Nordeste, observa-se também que 
os cursos pontuais são apresentados como 
ações de educação permanente, o que reflete 
a pouca aproximação teórica desses gestores 
com o conceito de EPS ou uma utilização in-
discriminada dos dois conceitos (EPS e EC)32. 
Semelhança dos resultados foi encontrada no 
estudo que investigou a concepção de EPS de 
gestores e cirurgiões-dentistas33, no estudo 
realizado com profissionais de Unidade de 
Saúde (US) da cidade do Rio de Janeiro34 e na 
pesquisa desenvolvida por Zinn35 em Sorocaba 
com gestores e profissionais de saúde.

Tal confusão ou utilização errônea dos con-
ceitos de EPS e EC pode ser notada também 
na pesquisa realizada por Mishima et al.36, 
em que, na definição de EPS na percepção de 
gestores municipais de saúde de uma região de 
São Paulo, aparece prioritariamente a oferta 
de cursos e treinamentos específicos aos tra-
balhadores de saúde. 

No campo da saúde, as práticas em EC se 
apresentam em consonância com o modelo 
tradicional de educação, pautado no saber 
técnico-científico e na atualização do conheci-
mento por categorias profissionais, a partir da 
transferência de conteúdo, conduzindo a uma 
fragmentação das práticas em saúde17,21,29,37. 
Cabe aqui uma ressalva quanto à realização de 
iniciativas com foco na atualização técnico-
-científica, visto que essas não são menos 
importantes, no entanto, constituem-se em 
apenas um dos pontos de mudança das práticas 
e não o foco central como nas ações de EPS. 

A inadequada apropriação dos conceitos de 
EPS e EC no campo das práticas também foi 
observada na pesquisa de Bomfim et al.38, na 
qual os trabalhadores da saúde (profissionais 
da APS e gestores municipais) citam a EPS 
como uma política pública, articulada entre a 
necessidade de aprendizagem e de trabalho e 
como um processo de qualificação profissional 
por meio de formulação de conhecimento. Na 
prática do serviço em saúde, foi encontrado 
um desconhecimento e inexistência desse 
conceito, vivenciando uma prática diferente 
que se aproxima dos preceitos de uma EC. 

Além dessa compreensão de EPS que mais 
se aproxima das características de uma EC, no 
estudo realizado com enfermeiros que atuam 
na atenção primária de municípios do Rio 
Grande do Sul, foi encontrada outra diferente 
maneira de conceituar a EPS: de uma relação 
direta com a clínica e com o controle e a pre-
venção da doença39. Também encontrado nos 
achados da pesquisa realizada por Gonçalves, 
Cortez e Cavalcanti34, em que na definição de 
EPS pelos profissionais de saúde apareceram 
os conceitos de prevenção de doenças e edu-
cação em saúde.

Com base no conceito da EPS, a reflexão das 
práticas dos profissionais nos serviços de saúde 
é fundamental; e quando fica em segundo plano 
ou nem acontece, de acordo com Stroschein e 
Zocche40, a EPS não é efetivada, dando espaço 
para a reprodução de práticas de cuidado e 
formas de pensar individuais e enraizadas no 
modelo tradicional de atenção. 
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Há, portanto, uma necessidade constante 
de mudança a partir das reflexões emanadas 
do cotidiano do próprio serviço e de que o 
ensino esteja entrelaçado à realidade mutável 
e mutante das ações e dos serviços, a partir de 
espaços e temas capazes de gerar autoanálise, 
autogestão e mudança institucional e de prá-
ticas profissionais que gerem processos de 
pensamentos e transformação de práticas14.

Iniciativas de EPS e suas característi-
cas na APS

Para que ocorra a efetivação da compreensão 
conceitual da EPS no campo da saúde, e mais 
especificamente na atenção primária, torna-se 
necessário, primeiramente, seu reconhecimen-
to e legitimação como movimento e política 
educativa pelos trabalhadores da saúde no 
cenário de suas práticas. Entre as iniciativas de 
EPS realizadas na APS citadas em 13 (48,1%) 
das 27 publicações selecionadas, estão, prin-
cipalmente, as relacionadas com os recursos 
tecnológicos, como educação a distância e 
Telessaúde; as aproximações entre ensino e 
serviço, como o Pro e Pet-Saúde; e as relacio-
nadas com o cotidiano do trabalho, como as 
rodas de conversa e reuniões de equipe.

Ao verificar as estratégias utilizadas para 
efetivação da PNEPS na APS, por meio de uma 
revisão integrativa da literatura, Fuzissaki, 
Clapis e Bastos41 identificaram o desenvolvi-
mento das seguintes iniciativas: uso de tecno-
logias inovadoras, como a internet; a educação 
a distância e o Telessaúde. Assim, também foi 
observado no estudo sobre a etapa da avaliação 
externa do Programa Nacional de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB), que, segundo os profissionais das 
Equipes de Saúde da Família, revelou que o 
Telessaúde foi a atividade de EPS mais reali-
zada por eles no ambiente de trabalho, seguido 
dos cursos presenciais, troca de experiências, 
atividades de educação a distância, tutoria, e 
Rede Universitária de Telemedicina42.

Para Schweickardt et al.43, as práticas de EPS 
devem estar embasadas no uso de metodologias 

ativas para construção do conhecimento, e não 
no repasse de informações, em que o educando 
não é aquele que escuta e decora, mas aquele 
que constrói para si o saber que foi emitido 
nos debates. Corroborando o pensamento de 
Ceccim14, a EPS consiste na atualização diária das 
práticas pelos profissionais de saúde de acordo 
com a aprendizagem significativa e por meio da 
utilização de metodologias ativas e de avanços 
científicos e tecnológicos.

 Nessa perspectiva, um importante avanço 
da EPS na atenção primária é o Telessaúde, que 
se baseia em uma rede de serviços parceiros, 
geridos por secretarias estaduais de saúde, 
instituições de ensino e serviços de saúde para 
o desenvolvimento de estratégias de educa-
ção para o trabalho, melhoria da qualidade do 
atendimento, ampliação de ações ofertadas por 
essas equipes, mudança das práticas de atenção 
e da organização do processo de trabalho44,45.

A integração ensino-serviço, por sua vez, 
consiste em estratégia de aprimoramento pro-
fissional que conecta conteúdo informativo e 
motivação, por meio da construção coletiva 
do conhecimento. De acordo com Ceccim e 
Feuerwerker17, cabe às instituições de educação 
e ao SUS a problematização do trabalho e das 
organizações de saúde e de ensino, por meio da 
construção de significados e práticas baseados 
na organização social, com a participação dos 
gestores, formadores, usuários e estudantes.

A existência de propostas que integram o 
ensino e serviço, como, por exemplo, o Pro e 
Pet-Saúde e/ou a existência de políticas de 
educação nas instituições de saúde, de rodas 
de discussão e de oficinas, na visão de alguns 
dos autores, constituem-se em importantes 
e relevantes iniciativas para consolidação da 
EPS12,32,38,46,47. 

Assim, também as rodas de EPS configuram-se 
em importantes espaços de aprendizado. Para 
Costa et al.48, a instituição desses espaços co-
letivos pode propiciar a interação de diferentes 
atores para a reflexão sobre a realidade dos ser-
viços de saúde nos quais estão inseridos e para 
a elaboração de projetos, tarefas e ações, com o 
fortalecimento da autonomia e do protagonismo. 
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Tais espaços coletivos de aprendizado 
seguem na mesma lógica que o Método da 
Roda, conhecido como Método Paideia, de-
senvolvido por Cunha e Campos49 e entendido 
como um método crítico à racionalidade ge-
rencial hegemônica que propõe novas formas 
de reconstrução da cogestão de instituições, a 
partir da instituição de espaços coletivos com 
a integração dos diferentes atores, diretrizes 
e práticas em saúde.

Na visão dos profissionais da Equipe de 
Saúde da Família participantes da pesquisa 
realizada no município do Rio de Janeiro por 
Silva5, os espaços coletivos, como a reunião de 
equipe, apresentam-se como importantes para 
a produção de saberes, tornando-se o cotidiano 
de trabalho, um dispositivo para a estruturação, 
organização, estabelecimento de diretrizes e 
espaço de tomada de decisões. Assim também 
foi relatado pelos profissionais de saúde da APS 
nos estudos conduzido por Zinn35, Raddatz28, 
Araújo et al.50, Alves et al.51 e nos estudos re-
alizado por Silva, Ogata e Machado52 e Lima, 
Albuquerque e Wenceslau32 com gestores e 
trabalhadores da saúde.

Pontos positivos e facilitadores rela-
cionados com as iniciativas de EPS na 
APS

A partir da leitura das publicações selecio-
nadas, notou-se que, em 11 (40,7%) delas, 
foram mencionados pontos positivos e faci-
litadores relacionados com as iniciativas de 
EPS, atuando esses pontos como ferramenta 
necessária à qualificação dos trabalhadores e 
do próprio trabalho na APS e da reorganização 
dos processos de trabalho. 

Entende-se por facilitadores as facilidades 
relacionadas com os fatores contextuais com-
preendidos como aspectos, circunstâncias e/ou 
fenômenos que contribuíram para o sucesso 
da atividade ou resultado53. No caso desta 
revisão, os pontos facilitadores são aqueles 
que contribuem para o desenvolvimento das 
iniciativas de EPS na APS.

As iniciativas de EPS foram percebidas por 

alguns gestores e profissionais da saúde como 
uma ressignificação das práticas e como me-
lhoria da conduta no trabalho. Nesse contexto, 
o enfrentamento da realidade do serviço de 
saúde se deu por meio da aprendizagem sig-
nificativa exercida por eles no seu cotidiano 
de trabalho5,12,28,35,36,50,54. 

O despertar ético-político dos sujeitos rela-
cionado com a EPS está centrado na aprendiza-
gem significativa no trabalho que consiste em 
processos de capacitação e formação, pensados 
e organizados a partir das necessidades de 
saúde, adotando a problematização do pro-
cesso de trabalho com foco na transformação 
das práticas profissionais e da organização do 
trabalho55,56.

De acordo com as falas de profissionais de 
saúde de um município da região metropoli-
tana de Belo Horizonte (MG), as iniciativas 
de EPS proporcionaram identificar diferentes 
ferramentas que orientam a prática na APS, 
oportunizando mudanças na organização dos 
processos de trabalho e na qualificação dos 
profissionais54. Provocam, assim, reflexões 
sobre o trabalho na APS, principalmente no 
que diz respeito à prática das equipes e a dis-
cussão dos elementos do processo de trabalho.

Para Merhy, Feuerwerker e Ceccim57 e 
Ceccim14, a EPS consiste em uma potente 
ferramenta, uma vez que possibilita a atuação 
sobre a micropolítica do trabalho, ampliando 
os espaços de atuação e articulação dos tra-
balhadores. Isso se daria na configuração das 
práticas e na criação de espaços coletivos de 
discussão, além de tornar a rede pública de 
saúde uma rede de ensino-aprendizagem no 
exercício do trabalho.

Tal inter-relação ensino-serviço foi mencio-
nada como estratégia no desenvolvimento das 
iniciativas de EPS por permitir a troca efetiva-
da entre os serviços de saúde e a Universidade, 
favorecendo a qualificação dos serviços e da 
pesquisa30,32,36.

Aspectos facilitadores para a realização de 
iniciativas de EPS mencionados pelos parti-
cipantes dos estudos de Weykamp et al.23 e 
de Zinn35 dizem respeito à vontade própria, 
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ao estímulo a reflexão crítica e à busca pelo 
autoconhecimento e ao crescimento profissio-
nal. É de grande relevância que as instituições 
tenham a qualificação dos profissionais como 
investimento e incentivem a implementação 
da EPS nas Unidades Básicas de Saúde, favo-
recendo a percepção positiva dos profissionais 
sobre a EPS, o que, por conseguinte, determina 
sua participação nas ações.

O estímulo à reflexão crítica dos profis-
sionais de saúde no seu contexto de trabalho 
consiste em um grande desafio da EPS, tornan-
do-se necessário o aprimoramento de métodos 
educativos e de processos sistematizados e 
participativos no espaço de trabalho2,3,54,55. 

Outro ponto positivo relacionado com as 
iniciativas de EPS, relatados por gestores de 
uma região do estado de São Paulo, foram as 
mudanças na prática dos serviços dos traba-
lhadores da saúde. Nesse apareceu uma preo-
cupação maior com sua prática e a valorização 
da continuidade do que foi aprendido, assim 
como a necessidade de sua aplicação no seu 
cotidiano de trabalho36,52. 

Na visão de Ceccim e Ferla58, a formação, 
na perspectiva da EPS, pode ser considerada 
quando uma nova informação gera inquietação 
e se faz questionar sobre a forma como tem 
trabalhado; e essa nova informação impede que 
os profissionais continuem a ser como eram 
anteriormente. Caracteriza uma formação 
capaz de gerar mudanças na prática de tra-
balho pela indução de uma atitude reflexiva 
e propositiva pelo educando.

Pontos frágeis e dificuldades relacio-
nadas com as iniciativas de EPS na 
APS 

Pontos frágeis e dificuldades na realização 
das iniciativas de EPS na APS foram relata-
dos por profissionais de saúde em 17 (63%) 
das publicações selecionadas. Foram citadas 
inadequações no cotidiano de trabalho, como 
sobrecarga de trabalho e quadro de pessoal 
aquém do necessário, a falta de planejamento 
para realização das iniciativas de EPS, a não 

valorização das iniciativas de EPS pela gestão 
e as características inadequadas das iniciativas 
de EPS desenvolvidas.

Na visão de profissionais de saúde, a pouca 
participação dos trabalhadores em saúde nas 
iniciativas de EPS estão, muitas vezes, rela-
cionadas com o diminuto quadro de pessoal 
e com a dificuldade de liberação do traba-
lho22,25,35,51, com o não cumprimento de horá-
rios expostos, com a realização de atividades 
em horários inadequados e com a sobrecarga 
da equipe23,26,28,50,52.

Corroborando os resultados encontrados 
nas publicações selecionadas, Lopes et al.59 
enfatizam que as dificuldades que podem 
surgir nos processos de EPS estão relacionadas 
com as decisões em relação à gestão do traba-
lho, descontextualizado do planejamento da 
atenção em saúde; dissociação entre planeja-
mento e educação e saúde; ausência de defini-
ção de políticas de saúde e enfoque do trabalho 
fragmentado por profissões. O gerenciamento 
de pessoal e o planejamento das ações de EPS 
caracterizam-se como dificuldades a serem 
enfrentadas para o desenvolvimento da EPS.

Peduzzi et al.29 apontam que a demanda 
por atividades educativas se origina, na maior 
parte, de forma externa ao serviço e que não 
parte de demandas dos trabalhadores, estando 
descontextualizadas com o planejamento 
interno. Ou partem, na maioria das vezes, dos 
gestores municipais, que por interesses diver-
sos, optam por ações educativas imediatistas, 
constantemente dissociadas das necessidades 
dos trabalhadores e usuários5,30,35.

Para Fuzissaki, Clapis e Bastos41, pela falta 
de planejamento das iniciativas, frequente-
mente essas se tornam superficiais. Os autores 
destacaram que, na percepção dos gestores, 
as iniciativas de EPS são iniciais, e as ferra-
mentas da PNEPS são apresentadas de forma 
incipiente e insuficiente para a alteração do 
quadro de problemas levantados nos serviços, 
estando ainda distantes do cotidiano dos ser-
viços da APS36.

Nota-se, a partir das publicações selecio-
nadas, um papel importante da gestão na 
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realização das iniciativas de EPS, principal-
mente no que tange à organização do traba-
lho, ao planejamento das atividades atreladas 
as dificuldades locais, às comunicações e à 
tomada de decisões, visto que os gestores são 
peças-chave na contínua organização e no 
aperfeiçoamento das estruturas e, sobretudo, 
dos processos30,32,36,51,60. 

Corroborando essa ideia, Araújo et al.5,29,50 
destacam dificuldades para realização das ini-
ciativas de EPS em estudos com profissionais 
de saúde da ESF: a utilização de metodologias 
inadequadas; a falta de preparo do palestrante; 
a repetição de temas; a abordagem temática 
distante da realidade dos serviços; e a utiliza-
ção de linguagem inadequada. 

Outros aspectos que dificultam a realização 
de tais ações são o desconhecimento e/ou a 
não valorização pelos gestores municipais de 
saúde das iniciativas de educação permanente 
e o perfil inadequado dos gestores, além da sua 
falta de experiência e desconhecimento das 
especificidades do SUS e de suas diretrizes22,26. 

A cultura da não valorização das ações edu-
cativas com foco na EPS, entendendo-se que 
estas estão descoladas dos processos de trabalho 
e das necessidades do serviço, faz perpetuar 
características nessas ações de uma falta de 
continuidade, do não envolvimento de todos os 
profissionais nas iniciativas e práticas de EPS, 
distinguindo mais práticas na lógica da EC.

A ausência de definição de políticas de saúde 
atreladas ao contexto político e institucional 
também é uma dificuldade para realização das 
iniciativas de EPS22,32,33,36,61. Para Silva et al.30 
e Zinn35, tal descontinuidade das iniciativas 
de EPS pode estar, muitas vezes, atrelada a 
questões e a interesses políticos.

De acordo com o estudo realizado por 
Mishima et al.36, há um predomínio de um 
modelo formativo baseado em cursos espo-
rádicos e fragmentados, no qual a educação 
profissional encontra-se desenvolvida por 
meio da oferta de capacitações e treinamentos, 
apoiada no saber biomédico e fundamentada 
em abordagem metodológica de transmissão 
unidirecional de informação, cujo principal 

propósito é o da atualização de procedimentos, 
protocolos e rotinas, em geral baseando-se nas 
recomendações estabelecidas pelo Ministério 
da Saúde ou Secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com a reflexão feita por Ceccim 
e Feuerwerker17, as capacitações tradicionais, 
compreendidas como EC, por vezes, são ne-
cessárias e devem ser realizadas, mas, sem 
perder de vista a ‘educação que pensa o tra-
balho’ e a ‘educação que pensa a produção 
do mundo’. Assim não se tratará apenas de 
organizar ‘cursos ou pacotes programáticos 
pontuais’, mas de coordenar o processo de 
formação e a EPS de modo a possibilitar que 
os sujeitos ocupem seu lugar nesse processo 
de construção.

Para além das dificuldades e desafios re-
lacionados com a EPS na APS, medidas são 
necessárias para o enfrentamento das barreiras 
que impedem a efetivação das propostas de 
EPS. Como citado por Lemos3, da necessida-
de de ações voltadas para a avaliação desses 
processos de EPS e da permanente sensibili-
zação dos gestores enquanto protagonistas, 
no que diz respeito à flexibilidade das ações 
educativas no campo de prática. Nessa pers-
pectiva, faz-se necessária a realização de pro-
cedimentos avaliativos para consolidação da 
qualidade nas práticas de EPS, por meio de 
instrumentos que avaliem a EPS no âmbito 
da atenção primária. 

Considerações finais

A realização de estratégias e ações com foco 
na EPS é fundamental para implementação da 
PNEPS e vem sendo desenvolvida nos servi-
ços de saúde da atenção primária. Entretanto, 
muitas dessas iniciativas desenvolvidas para 
os trabalhadores da saúde partem de uma con-
cepção de educação instrumental com ênfase 
em ações pontuais, fragmentadas e descontex-
tualizadas com o cotidiano dos serviços, que se 
aproximam mais ao conceito de EC. 

Mesmo que haja a perpetuação de prá-
ticas voltadas para o modelo tradicional, é 
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considerável o avanço da utilização de recursos 
tecnológicos e de práticas reflexivas no próprio 
cotidiano de trabalho ou que integrem ensino-
-serviço nas iniciativas de EPS. Esses têm como 
intuito produzir um despertar pelos trabalha-
dores de saúde para mudança de sua prática, 
modificando assim a sua atuação profissional 
e a qualificação dos serviços de saúde – e é 
quando as práticas em EPS de fato acontecem.

Para efetivação da proposta da EPS em 
consonância com as diretrizes da PNEPS, 
contudo, as dificuldades existentes para o 
seu desenvolvimento versam sobre a falta de 
ferramentas que auxiliem o gestor a operacio-
nalizar o proposto na Política, a necessidade de 
articulação entre os níveis de gestão, a falta de 
profissionais qualificados e de adesão desses 
para as atividades educacionais, a falta de pla-
nejamento pelos gerentes de unidades, a rota-
tividade dos profissionais devido ao vínculo 
superficial com o serviço, a baixa participação 
popular e o enfoque de trabalho fragmentado 
por profissões. Essas são dificuldades que pre-
cisam ser enfrentadas e repensadas no sentido 
de mudanças efetivas.

A fim de que a EPS, no contexto do SUS, 
seja legitimada como movimento e política 
educativa e de que suas práticas e iniciativas 
sejam consolidadas pelos trabalhadores da 
saúde no cenário das práticas na APS no Brasil, 
é fundamental, a partir dos resultados desta 

pesquisa, a importância da compreensão do 
termo EPS pelos trabalhadores da saúde, da 
atuação de gestores com os profissionais de 
saúde, da formação de profissionais capacita-
dos para direcionar essas iniciativas de EPS, 
bem como da maior articulação entre o serviço 
e as instituições de ensino e a participação 
popular. Acredita-se que a formação e o de-
senvolvimento dos trabalhadores da saúde 
devem se dar de forma reflexiva, participativa e 
contínua, voltados para as necessidades locais, 
dos serviços e das pessoas, fortalecendo o elo 
entre gestores, instituição de ensino, profis-
sionais de saúde e a população na melhoria 
da qualidade do sistema de saúde.
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RESUMO Objetivou-se analisar a produção científica sobre a aplicação dos Estudos de Avaliabilidade 
na área da saúde. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada de setembro a outubro de 
2017, com busca de pesquisas avaliativas com aplicação de um Estudo de Avaliabilidade, na Biblioteca 
Virtual em Saúde, Scopus e Web of Science. Analisaram-se 21 artigos, 57,1% publicados nos últimos 
cinco anos. Os resultados demonstram que há incorporação de aspectos importantes da teoria dos 
Estudos de Avaliabilidade nos estudos, tais como modelo teórico norteador, uso das etapas próprias 
de um Estudo de Avaliabilidade, realização da modelagem do programa e associação de fontes de 
evidências. Conclui-se que o uso do Estudo de Avaliabilidade vem aumentando na área da saúde, 
entretanto, há necessidade de melhorar sua qualidade, especialmente quanto ao objetivo e questão 
de pesquisa, descrição do envolvimento dos autores e autorização do local de pesquisa, envolvimento 
dos stakeholders, descrição dos procedimentos de análise dos dados, estratégias para garantir validade 
e confiabilidade dos dados, e contribuição para aumento do conhecimento acadêmico, explicitando 
as contribuições potenciais do Estudo de Avaliabilidade e da avaliação em saúde. 

PALAVRAS-CHAVE Avaliação em saúde. Avaliação de programas e projetos de saúde. Mecanismos 
de avaliação da assistência à saúde. Estudos de avaliação.

ABSTRACT It was aimed to analyze the scientific production on the application of the Evaluability 
Assessment in the health field. This is an integrative review of the literature carried out from September to 
October 2017, with the search of evaluative research with the application of an Evaluability Assessment, 
in the Virtual Health Library, Scopus and Web of Science. 21 articles were analyzed, 57.1% published in 
the last five years. The results show that there are important aspects of Evaluability Assessment theory 
in the studies, such as theoretical model, use of the stages of an Evaluability Assessment, modeling of the 
program, and association of sources of evidence. It is concluded that the use of Evaluability Assessment 
has been increasing in health, however, there is a need to improve its quality, especially regarding the 
objective and research subject, description of involvement of the authors and authorization of the re-
search site, stakeholders involvement, description of data analysis procedures, strategies to ensure data 
validity and reliability, and contribution to academic knowledge, explaining the potential contributions 
of Evaluability Assessment and health evaluation. 

KEYWORDS Health evaluation. Program evaluation. Health care evaluation mechanisms. 
Evaluation studies.
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Introdução

O Estudo de Avaliabilidade (EA) é um tipo de 
estudo do processo avaliativo que pode ser 
utilizado como uma pré-avaliação em alguma 
fase do desenvolvimento e implementação 
de um programa, bem como ao longo do seu 
ciclo de vida1. O EA viabiliza a participação 
dos stakeholders (interessados na avaliação), 
permitindo-lhes ampliar seu empoderamento 
e melhorar a compreensão acerca do programa 
e seu progresso, aspectos esses que facilitam 
a ocorrência de mudanças2,3.

A concepção sobre o EA sofreu alterações no 
decorrer da história. Inicialmente, na década 
de 1970, Wholey o entendia como uma ativi-
dade de pré-avaliação, ou seja, a ser realizada 
previamente à avaliação propriamente dita, 
servindo de suporte para decidir se o programa 
está pronto para ser avaliado. Nesse contexto, 
seu objetivo era servir como uma estratégia 
para melhorar o custo-efetividade da avaliação, 
de modo que os gestores pudessem utilizar os 
resultados do EA para aprimorar o programa e 
garantir que ele estivesse pronto para ter seus 
resultados avaliados1.

Na década de 1980, Rutman expandiu o 
modelo inicial de Wholey e descreveu que o 
EA era composto por duas propostas: analisar 
as características de um programa e avaliar a 
viabilidade de atingir a proposta da avaliação. 
Rutman especificou o EA como um primeiro 
passo para identificar as questões que impedem 
a avaliação da eficácia e a identificação de estra-
tégias para melhorar a avaliação do programa, 
como a avaliação formativa, de implantação e 
de resultados. Ele também defendeu a opção de 
avaliar os componentes do programa ao invés 
do programa como um todo1.

No ano de 1989, Smith propôs um modelo 
similar aos anteriores, mas que avançasse na 
ênfase de envolver os stakeholders no EA1. 
Durante a década de 1990, houve uma expan-
são do uso dos EA, e no início dos anos 2000, 
houve incremento teórico no campo, de modo 
que Thurston e Potvin2 desenvolveram um 
modelo para usar o EA como uma avaliação 

participativa contínua, por meio de um sistema 
de sete elementos1,2.

Os modelos até o momento apresentados 
são de suma importância para a elaboração 
de um EA. Entretanto, o EA não deve ser con-
siderado um processo rígido e linear, mas, 
sim, cíclico, em que as ‘etapas’ se sobrepõem 
durante o processo de construção do estudo. 
Nessa direção, em 2015, Trevisan e Walser1 
propuseram um novo modelo de EA por meio 
de quatro componentes essenciais: foco do EA; 
desenvolvimento da teoria inicial do programa; 
compilar o feedback da teoria do programa; 
uso do EA, os quais não devem ser entendidos 
como passos ou etapas.

Apesar de os estudos de EA serem realizados 
desde a década de 1970, somente nos últimos 
anos sua popularidade tem crescido no campo 
da saúde, e tem ajudado essa área a melhorar 
seus programas, considerando que podem servir 
para vários propósitos importantes, tais como: 
(a) fornecer à equipe do programa comentá-
rios rápidos e construtivos sobre operações do 
programa; (b) auxiliar as principais funções de 
planejamento e contribuir para a viabilidade das 
ações propostas no âmbito da saúde pública, 
ajudando a desenvolver objetivos realistas e 
fornecer feedback rápido e de baixo custo sobre 
a implementação; (c) traduzir a pesquisa na 
prática, examinando a viabilidade, aceitabi-
lidade e adaptação de práticas baseadas em 
evidências em novos contextos e populações; e 
(d) traduzir a prática na pesquisa, identificando 
novas abordagens promissoras para alcançar 
objetivos de saúde pública4. 

O EA é uma abordagem que pode ser usada 
em algum ponto no desenvolvimento e imple-
mentação de um programa, bem como ao longo 
do ciclo de vida do programa1, ou seja, pode 
ser aplicado em diferentes estágios do ciclo de 
intervenção – antes, durante ou após – e tem 
por objetivo adequar o desenho da inter-
venção para o que está tentando alcançar; 
conscientizar sobre o contexto institucional 
para apoiar uma avaliação adequada; e dis-
ponibilizar informações a serem utilizadas 
na avaliação5. 
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O produto desejado de um EA é uma descri-
ção completa do programa, as questões-chave 
a serem abordadas pela avaliação, um plano 
de avaliação e um acordo entre os stakeholders 
sobre o processo. Conduzir um EA, portanto, 
também significa avaliar e criticar até que a 
descrição do projeto do programa seja coe-
rente e lógica3. A necessidade de modificar 
descrições e atividades do programa é fre-
quentemente identificada em um EA3. 

Com base no exposto, é importante com-
preender a aplicação dos EA em programas 
de saúde, a fim de evidenciar a importância 
dessa etapa da avaliação e identificar lacunas 
a serem observadas em estudos futuros. Assim, 
o presente estudo tem por objetivo analisar a 
produção científica sobre a aplicação dos EA 
na área da saúde.

Material e métodos

Estudo de revisão integrativa da literatura, 
que se caracteriza por um método que permite 
busca, avaliação crítica e síntese de evidên-
cias disponíveis acerca do tema investigado. 
O seu produto se constitui do estado atual do 
conhecimento, implementação de interven-
ções e identificação de lacunas que norteiam 
o desenvolvimento de outros estudos6.

As etapas operacionais da revisão integrativa 
são: identificação do tema e seleção da hipó-
tese ou questão de pesquisa; estabelecimento 
de critérios de inclusão e exclusão de estudos/
amostragem ou busca na literatura; definição 
das informações a serem extraídas dos estudos 
selecionados/categorização dos estudos; avalia-
ção dos estudos incluídos na revisão integrativa; 
interpretação dos resultados; e apresentação da 
revisão/síntese do conhecimento6.

A questão norteadora do presente estudo 
foi: Como o Estudo de Avaliabilidade tem sido 
aplicado na área da saúde?

A busca das referências se deu na Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), que consolida as prin-
cipais bases de dados de amplitude nacional e 
internacional, selecionadas todas as bases de 

dados nela contidas. Além disso, realizou-se 
busca nas bases de dados Scopus e Web of 
Science. O período de coleta de dados ocorreu 
entre os meses de setembro e outubro de 2017. 
Utilizaram-se as palavras-chave ‘estudo de 
avaliabilidade’ OR ‘evaluability assessment’ 
para a BVS, e ‘evaluability assessment’ para as 
bases Scopus e Web of Science. Justifica-se o 
uso de palavra-chave, visto que o termo ‘estudo 
de avaliabilidade’ não consta como descritor 
em saúde e foi objeto deste estudo. 

Foram incluídos artigos publicados nos 
idiomas português e inglês que tratavam de 
pesquisas avaliativas na área da saúde, in-
dicando no método a aplicação de um EA. 
Foram excluídos estudos repetidos em uma ou 
mais bases de dados; artigos que abordavam 
somente revisão teórica sobre EA; pesquisas 
avaliativas que não estavam no formato de 
artigo, como teses e dissertações; e artigos que 
não faziam uma descrição completa do EA, 
visto que a falta de informações inviabilizava 
a análise do estudo. Os autores optaram por 
não estabelecer ano de publicação dos estudos, 
realizando uma pesquisa aberta por se tratar 
de um tema recente na saúde e ainda pouco 
realizado nesse campo, tanto no Brasil quanto 
em outros países em que o campo da avaliação 
é mais desenvolvido. 

A seleção do material analisado se deu em 
duas etapas e por dois revisores independen-
tes. Na primeira etapa, foi realizada a leitura 
do título e do resumo dos artigos, bem como 
realizado consenso entre os revisores para 
definir quais artigos iriam para a segunda 
etapa. Nesse momento, foi feita a leitura dos 
textos completos, a verificação se eles respon-
diam aos critérios de inclusão e a realização 
de novo consenso para decidir quais artigos 
seriam objeto do estudo.

Para execução da coleta e análise dos dados, 
foi utilizado um questionário estruturado. A 
primeira parte do questionário, elaborado 
pelas autoras, tratava da caracterização dos 
artigos com os itens: título, autores, periódi-
co, qualidade do periódico conforme Journal 
Impact Factor (JCR), ano, idioma e local de 
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publicação, objetivo e se tratava de estudo 
acadêmico ou de serviço. A segunda etapa 
utilizou instrumento adaptado pelas autoras 
de Walser e Trevisan7, que analisou a aplicação 
do EA em teses e dissertações. A adaptação 
se deu por meio da análise individual pelas 
autoras, e posterior discussão e consenso entre 
elas. Diante das divergências, foram consulta-
dos dois especialistas na área de avaliação em 
saúde para auxiliar na decisão sobre a versão 
final do questionário.

 Após adaptação para análise da qualidade 
metodológica do EA e caracterização da apli-
cação em artigos, o questionário foi composto 
por 26 questões agrupadas em cinco catego-
rias: (a) modelo de EA; (b) proposta do EA; 
(c) procedimentos do EA; (d) resultados do 
EA e (e) uso do EA.

Para a questão ‘Há estratégias para garantir 
validade e confiabilidade dos resultados?’, 
foram consideradas: a) Desenvolvimento do 
EA de forma sistemática (utilizaram modelo 
teórico de EA ou seguiram passos adequados 
para um EA; b) uso mais de uma fonte de dados 
e se essa era confiável; c) houve algum tipo de 
validação (pactuação/consenso) com especia-
listas da área e/ou stakeholders; d) apresenta-
ram as limitações do estudo. O julgamento da 

qualidade foi classificado como: sim – atender 
a todos os critérios; parcial – atender de um a 
três critérios; não – atender a nenhum critério. 

A etapa de coleta de dados e análise dos 
artigos também foi realizada por dois revisores, 
e se deu por meio de um processo continua-
do em blocos de cinco artigos, até totalizar o 
número de referências analisadas. Ao final de 
cada conjunto de revisões, os autores compa-
raram suas respostas referentes a cada uma 
das 26 questões. As divergências foram deba-
tidas até se chegar a um consenso a partir dos 
itens definidos no instrumento de pesquisa. Os 
resultados foram apresentados por meio de 
tabela contendo frequência absoluta e relativa, 
além de descrição dos dados encontrados. 
Após apresentação dos resultados e interpre-
tações, os autores elaboraram recomendações 
sobre o uso do EA em programas de saúde. 

Resultados

Após realizar a busca sistemática nas bases 
de dados, foram encontradas 180 referências, 
sendo estas submetidas ao processo de seleção 
conforme apresentado na figura 1. Ao término 
da busca, foram analisados 21 artigos8-28.

BVS: Lilacs (23);
Medline (24)  Scopus (81) Web of Science

(52) 

Exclusão de 
duplicados (60)   

Títulos e resumos
rastreados (120) 

Artigos completos avaliados
para elegibilidade (40) 

Estudos incluídos na revisão 
(21) 

Excluídos com justificativa (80):
Tese/dissertação/livro (15)
Não era aplicação de EA (15)
Não era da área da saúde (50)

Excluídos com justificativa (19):
Não era aplicação de EA (15)
Não descrevia o processo de EA (04)

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos artigos. Florianópolis (SC). 2017
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Sobre a caracterização dos artigos, apre-
sentada na tabela 1, a maioria (85,7%) foi 
publicada em periódicos da área da saúde. 
Quanto à qualidade, essa foi baixa, sendo a 
maioria com JCR <1 (52,4%). A maior parte 
dos artigos foi publicada nos últimos cinco 
anos (57,1%), o país com maior número de 

publicações foi o Brasil (61,9%), e o idioma 
predominante foi o português (61,9%). Das 
21 pesquisas realizadas, 15 (71,4%) foram sob 
demanda acadêmica. No que se refere aos 
temas, a maioria dos EA concentrou-se em 
programas e projetos (85,7%) com foco em 
diversas áreas de atenção à saúde.

Tabela 1. Caracterização dos Estudos de Avaliabilidade. Florianópolis (SC). 2017 (N=21)

Variáveis n %

Periódico

Saúde 18 85,7

Avaliação de programas 2 9,5

Educação 1 4,8

Qualis/JCR do periódico

JCR >1 7 33,3

JCR < 1 11 52,4

Sem JCR 3 14,3

Ano

< 5 anos (2013-2017) 12 57,1

> 5 anos (<2013) 9 42,9

País

Brasil 13 61,9

Canadá 3 14,3

Estados Unidos da América 2 9,5

África Ocidental 2 9,5

Escócia 1 4,8

Idioma

Português 13 61,9

Inglês 8 38,1

Demanda

Acadêmica 15 71,4

Serviço 6 28,6

Tema

Políticas de saúde 3 14,3

Programas e projetos 18 85,7
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A análise da qualidade metodológica dos EA 
e sua aplicação nos artigos selecionados estão 
apresentadas na tabela 2, de acordo com as ca-
tegorias estabelecidas. 

Na categoria ‘modelo de EA’, 13 (61,9%) 
estudos10-17,21,24-27 apresentaram um referencial 
teórico norteador, e destes, 11 (52,4%)10,11,13,15-

17,21,24-27 seguiram todas as etapas do referencial. 
Na revisão, também foi analisado se os artigos, 
independentemente de adotarem um referencial 
teórico, seguiram etapas próprias de um EA, e a 
maioria (90,5%)8-19,21,22,24-28 o fez. 

Dos 21 artigos analisados, 16 (76,2%)8,10-16,19-

23,26-28 abordaram o EA na introdução ou na 
revisão de literatura, todos realizaram a modela-
gem do programa8-28 e 17 (81,0%)8,9,19,20,22,25-28,10-17 
apresentaram-na. No que se refere ao tipo de 
modelo realizado, 13 (61,9%)8-12,14,15,17,20,24-26,28 
fizeram modelo lógico por atividades. 

Em relação à segunda categoria, ‘proposi-
ção do EA’, verificou-se que 12 estudos9,11,12,14-

18,20,23,25,28, o que corresponde a pouco mais da 
metade (57,1%), tiveram como propósito verificar 
se o programa tinha condições de ser submetido a 
uma avaliação. Destes, 4 estudos15,18,20,25 tiveram 
exclusivamente esse propósito, e os demais as-
sociaram outros. 

Em geral (61,9%), os estudos apresentaram 
objetivos e questão de pesquisa apropriados para 
EA8,11,12,15,17-19,21-25,28, com alinhamento entre pro-
pósito, perguntas, procedimentos, resultados e 
recomendações8,11,12,15,17,19,21-26,28. 

A terceira categoria se refere aos ‘procedimen-
tos do EA’, em que análise documental (90,5%)8-

10,12-18,20-28 e entrevista (90,5%)8-13,15-19,21-28 foram 
os mais comumente usados para coleta dos dados, 
além de reuniões e grupos de discussão com 
stakeholders, que também tiveram uso expres-
sivo, ou seja, por 9 (42,9%)8,13-15,17,19,21,23,24 dos 
estudos. Ressalta-se que 1 (4,8%)11 estudo usou 
apenas uma fonte, e os demais associaram duas 
ou mais fontes de dados. 

Outro aspecto investigado em relação aos 
procedimentos de EA foi a descrição do envol-
vimento dos autores com o local de pesquisa, 
em que 4 (19,0%)8,11,24,27 descreveram; e desses, 
1 (4,8%)8 informou como essa relação foi tratada. 

Sobre a aprovação do serviço para a realização 
do estudo, 5 (23,8%)14,19,21,24,27 tiveram autoriza-
ção expressa da instituição gestora do programa 
estudado. Destes, 2 estudos19,21 foram realizados 
por interesse inicial dos próprios programas.

Além disso, foi analisado o envolvimento dos 
stakeholders, em que 6 (28,6%)14,15,17,19,21,24 estudos 
o fizeram, e metade destes15,17,19 o fizeram de 
forma suficiente, caracterizada pelo envolvimen-
to dos stakeholders em todo o EA. Para a maioria 
dos estudos (66,7%)8-13,16,18,22,23,25-28, os stakehol-
ders foram apenas fonte de evidências. Quanto 
à análise dos dados, a maioria (66,7%)9,12-14,17-

21,23,24,26-28 não fez a descrição de forma suficiente 
e adequada, ou seja, com detalhes metodológicos 
que permitiram ao leitor compreender detalha-
damente a forma de análise; e, em geral, havia 
uma descrição sucinta.

Sobre os ‘resultados do EA’, todos os estudos 
apresentaram de forma narrativa, e a maioria 
(90,5%)8-20,22,23,26-28, também por meio de figuras, 
especialmente para apresentação da modelagem, 
sendo o foco dos estudos predominantemente 
(71,4%)8,9,11-14,16-20,22,24-26 nos resultados do EA. 

Sobre as estratégias para garantir validade 
e confiabilidade dos resultados, a maioria dos 
estudos (57,1%)9-13,19,22-27 as apresentou de forma 
parcial, ou seja, atendimento de um a três critérios 
estabelecidos. Quanto às limitações do estudo, 
apenas 3 (14,3%)8,11,27 as descreveram. 

No planejamento do processo avaliativo, 6 
(28,6%)12,14,15,17,18,28 dos estudos apresentaram 
Matriz de Análise e Julgamento (MAJ) ou de in-
dicadores; e 4 (19,0%)12,13,17,28, pergunta avaliativa.

Sobre o ‘uso do EA’, a maior parte dos estudos 
apresentou estratégias para facilitar o seu uso 
(81,0%)8-19,21-24,26,28, especialmente no formato 
de recomendações; e todos os estudos referiram 
capacidade de contribuir para o conhecimento 
de profissionais sobre os programas investigados, 
sendo que a maioria (81,0%)8-19,21-24,28 trouxe o 
uso consistente com a finalidade do EA, ou seja, 
quando o estudo apresentou uso alinhado com a 
proposição e resultados do EA. Todavia, quanto 
à contribuição acadêmica de conhecimento novo 
sobre avaliação e/ou EA, apenas 4 (19,0%)8,11,15,22 

contribuíram para maior base na literatura.
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Tabela 2. Resultado da revisão dos artigos de acordo com a categoria de análise e questão de revisão. Florianópolis (SC). 
2017 (N=21)

Categoria Questão de revisão n %

Modelo de EA

1. Qual referencial teórico de EA utilizado?

Thurston e Ramaliu 7 33.3

Leviton 3 14.3

Wholey 2 9.5

Autores agrupados (Wholey, Rutman, Smith, Thurston e Potvin) 1 4.8

Não definiu 8 38.1

2. Seguiu etapas do modelo?

Sim 11 52,4

Em parte 2 9,5

Não se aplica 8 38,1

3. Seguiu etapas adequadas para EA?

Sim 19 90.5

Não 2 9.5

4. O EA foi abordado na introdução ou revisão de literatura?

Sim 16 76.2

Não 5 23.8

5. Foi realizada e apresentada modelagem do programa?

Sim 17 81.0

Realizada, mas não apresentada 4 19.0

6. Qual tipo de modelo realizado? 

Modelo lógico por atividades 13 61.9

Modelo lógico por objetivos 1 4.8

Modelo lógico por atividades e modelo teórico 2 9.5

Modelo teórico/lógico 2 9.5

Não informa 3 14.3

Proposição do EA

7. Qual a proposta do EA?*

Verificar se o programa é avaliável 12 57.1

Orientar a avaliação 5 23.8

Compreender o programa 4 19.0

Viabilizar uso da avaliação 2 9.5

Melhorar conhecimento dos stakeholders sobre o programa 2 9.5

Melhorar o programa 2 9.5

Planejar um programa 1 4.8

Definir objetivos do programa 1 4.8

Atualizar o programa 1 4.8

Verificar se o programa é útil 1 4.8
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Proposição do EA

8. Os objetivos e questão de pesquisa foram apropriados para um EA?

Sim 13 61.9

Não 4 19.0

Em parte 4 19.0

9. Havia alinhamento entre propósito/perguntas, procedimentos, resultados e recomendações?

Sim 13 61.9

Não 3 14.3

Em parte 5 23.8

Procedimentos 
do EA

10. Quais procedimentos de coleta de dados foram usados?

Análise documental 19 90.5

Entrevista 19 90.5

Reuniões e grupos de discussão com stakeholders 9 42.9

Revisão de literatura 5 23.8

Visita local/observação 4 19.0

Questionário 1 4.8

11. O autor descreveu sua relação com o local de pesquisa? Se existisse um papel duplo (ou 
seja, um estudante e um funcionário ou afiliado da organização para a qual um EA está sendo 
conduzido), o autor descreveu como isso foi tratado?

Sim, descreveu a relação e como foi tratado 1 4.8

Sim, descreveu a relação, mas não como foi tratado. 3 14.3

Não 17 81.0

12. A pesquisa teve aprovação da equipe do serviço/instituição investigada?

Sim 5 23,8

Não 8 38,0

Não informou 7 33.3

Não se aplica 1 4.8

13. O EA envolveu os stakeholders?

Sim 6 28.6

Não. Foram apenas fonte de evidências 14 66.7

Não. Não houve participação 1 4.8

14. O envolvimento foi suficientemente representativo, durante todo o processo de EA?

Sim 3 50.0

Não 3 50.0

15. Os procedimentos de análise dos dados foram suficientemente descritos e apropriados?

Sim 7 33.3

Não 14 66.7

Resultados do EA

16. Como os resultados foram apresentados?

Narrativo 21 100.0

Figura 19 90.5

Tabela 7 33.3

Quadro 6 28.6

Tabela 2. (cont.)
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Resultados do EA

17. O foco dos resultados foi no processo ou nos resultados do EA?

Resultados 15 71.4

Processo 6 28.6

18. Há estratégias para garantir validade e confiabilidade dos resultados?

Sim 3 14.3

Não 6 28.6

Em parte 12 57.1

19. As limitações foram descritas?

Sim 3 14.3

Não 18 85.7

20. Apresentou MAJ ou matriz de indicadores? 

Sim 6 28.6

Não 15 71.4

21. Trouxe pergunta avaliativa?

Sim 4 19.0

Não 17 81.0

Uso do EA

22. O artigo apresentou estratégias que possam facilitar o uso do EA?

Sim 18 81,0

Não 3 19,0

23. O uso do EA contribui para o conhecimento profissional? (por exemplo, resolver um 
problema real).

Sim 16 94.1

Não 1 5.9

24. O uso foi consistente com a finalidade do EA?

Sim 17 81.0

Não 1 4.8

Não se aplica 3 14.3

25. O trabalho contribui para o conhecimento acadêmico (uso acadêmico) sobre EA e/ou 
avaliação?

Sim 4 19.0

Não 14 66.7

Não se aplica 3 14.3

26. O EA se apresentou como importante estratégia para o processo avaliativo do programa em 
questão?

Sim 21 100.0

Não - -

Tabela 2. (cont.)

*O n total dessa questão é superior a 21; alguns artigos apresentaram mais de uma proposta do EA.
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Com base nos achados do presente estudo, os 
autores elaboraram recomendações de acordo 
com as principais fragilidades encontradas nos 

estudos analisados, a fim de melhorar a qualidade 
de futuras pesquisas que têm como método o EA, 
as quais são apresentadas no quadro 1. 

Quadro 1. Recomendações do estudo de revisão. Florianópolis (SC). 2017

Categoria Recomendações

Modelo de EA
1. Explicitar modelo e conceito de EA que orienta o estudo;

2. Realizar e apresentar minuciosamente a modelagem do programa;

Proposição do EA
3. Estabelecer objetivos e questão de pesquisa adequados para EA;

4. Alinhar propósito/perguntas, procedimentos, resultados e recomendações;

Procedimentos do EA

5. Usar dois ou mais procedimentos de coleta de dados;

6. Descrever relação do pesquisador com o local de pesquisa;

7. Descrever concordância da equipe do programa com a realização do EA;

8. Envolver stakeholders em todas as etapas do EA;

9. Descrever os procedimentos de análise de forma suficiente;

Resultados do EA

10. Estabelecer e descrever critérios de validade e confiabilidade dos dados;

11. Apresentar as limitações do estudo;

12. Quando o programa for avaliável, apresentar pergunta avaliativa;

Uso do EA

13. Contribuir para o conhecimento acadêmico na área do objeto de estudo por meio de 
recomendações e contribuições sobre EA e/ou avaliação em saúde;

14. Contribuir para o aumento do conhecimento sobre o objeto pelos profissionais, o que 
permite colaborar para a resolução de problemas na implementação de programas.

Discussão

Estudo de revisão de literatura de docu-
mentos publicados sobre EA desde 1979 a 
2011 identificou um aumento expressivo de 
materiais com o passar dos anos29, tendência 
essa que tem sido aplicada à área da saúde, 
expressa pelo aumento de EA nos últimos 
anos, especialmente em nível nacional, re-
velando que o EA vem ganhando espaço no 
campo da avaliação em saúde.

O EA se tornou popular nos Estados Unidos 
na década de 1980, depois de ser promovi-
do por Joseph Wholey30, um funcionário do 
governo americano. Em seguida, tal método 
caiu em desuso por uma década, sendo que, 
nos últimos 15 anos, as agências internacionais 
de desenvolvimento começaram a usar EA29.

A primeira referência encontrada no presente 
estudo foi publicada em 2003, concentrando 
maior número de publicações nos últimos cinco 
anos, o que corrobora Leviton et al.4.

No presente estudo, no que se refere à qua-
lidade dos periódicos, verificou-se que apenas 
7 artigos foram publicados em revista JCR 
maior de um, o que pode indicar pouca acei-
tação desse tipo de estudo por ser um método 
recente e ainda pouco utilizado na área, ou a 
necessidade de melhoria dos estudos para sua 
divulgação no meio científico. 

Observou-se ainda que os estudos se con-
centram no Brasil e por meio de demanda 
acadêmica, supondo-se que os serviços ainda 
não consolidaram a cultura sistemática da 
avaliação, ou, se avaliam, não divulgam seu 
trabalho no meio científico31.
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Sobre a análise das questões de revisão, 
pôde-se identificar que os estudos possuem 
fortalezas e fraquezas, as quais precisam ser 
discutidas para melhorar a qualidade dos EA, 
ampliando assim seu uso e divulgação, o que 
também contribui para qualificar o conheci-
mento sobre o tema. 

Na primeira categoria de análise, ‘modelo 
de EA’, a maioria utilizou um referencial 
teórico e seguiu as etapas adequadas para 
um EA, o que se constitui em um elemento 
essencial de qualquer EA. Seguir um modelo 
com rigorosidade na execução das etapas 
mostra a compreensão do papel da teoria 
de programas no EA e apoia a precisão das 
conclusões da avaliação7.

Apesar de ser a minoria, cinco estudos não 
trouxeram o EA na introdução ou revisão de 
literatura, não deixando claro qual conceito de 
EA está sendo utilizado pelos autores, o que 
dificulta a análise da coerência entre propósito 
de estudo, resultados e recomendações. 

Todos os estudos realizaram a modelagem 
do programa, o que se constitui como uma 
etapa essencial para um EA. Entretanto, quatro 
estudos não apresentaram o modelo, o que 
fragiliza a análise e discussão dos achados, 
conferindo assim menor validade e confiabi-
lidade aos referidos estudos. O modelo lógico 
é útil para definir os insumos, esclarecer os 
objetivos do programa, definir as atividades 
planejadas, garantir que os objetivos sejam 
realistas, explorar possíveis abordagens de 
avaliação e detalhar a lógica implícita ou explí-
cita de produção para o resultado desejado32. 
Além disso, o modelo lógico também pode 
direcionar melhorias na teoria e implemen-
tação de programas15.

Na categoria ‘propósito do EA’, observou-se 
como potencialidade o fato de os estudos, em 
geral, estarem superando o conceito tradicio-
nal de pré-avaliação. Apesar de mais da metade 
dos estudos terem como proposta verificar se 
o programa é avaliável, apenas quatro tiveram 
esse como propósito exclusivo, sendo incor-
poradas outras questões, como orientar/via-
bilizar uma avaliação, compreender, planejar, 

melhorar e atualizar um programa, além de 
verificar se ele é útil. 

O EA é usado na saúde pública como uma 
pré-avaliação para determinar se um progra-
ma está pronto para uma avaliação comple-
ta, auxiliar os planejadores dos programas 
na identificação das melhorias necessárias 
do programa e garantir que uma avaliação 
produza informações úteis4,32. Faz parte do 
processo de avaliação15, podendo ser usado 
em qualquer fase de um programa, seja no 
planejamento, implementação, ou longo do 
ciclo de vida do programa1, a fim de obter co-
nhecimento aprofundado sobre o objeto de 
pesquisa e apreciação prévia das possibilidades 
de avaliação20,33.

O propósito do EA precisa estar alinhado 
com procedimentos, resultados e recomen-
dações, além de haver objetivos e questão de 
pesquisa adequados para um EA. Sobre esse 
quesito, os estudos apresentaram fragilidade, 
com resposta satisfatória para apenas 61,9% 
destes. Em geral, fragilizaram ao apresentar os 
objetivos, os quais não focaram no propósito 
de realização do EA, com carência na justifica-
tiva para a necessidade de realizar um EA em 
determinado programa. Além disso, a questão 
de pesquisa não foi apresentada de forma clara. 

Os achados do presente estudo são se-
melhantes ao estudo de revisão de teses e 
dissertações de Walser e Trevisan7, os quais 
recomendaram que os objetivos do estudo 
e as questões devem ser consistentes com 
os propósitos e os usos previstos do EA. O 
alinhamento entre propósito, procedimen-
tos, resultados e recomendações demonstra 
bom planejamento do EA, sua qualidade 
metodológica e favorece com que este seja 
utilizado tanto por stakeholders (para o 
programa em questão) como por especia-
listas em avaliação (ampliando o campo de 
conhecimento sobre o tema). 

Após a definição de objetivos e questão de 
pesquisa, faz-se necessário escolher os proce-
dimentos adequados para atingir o proposto. 
Evidenciou-se que todos os estudos usaram 
dois ou mais procedimentos de coleta de dados, 
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aspecto este positivo para aumentar a validade 
e confiabilidade dos dados. 

Estudos de revisão encontraram dados se-
melhantes quanto aos tipos de procedimentos, 
sendo entrevista e revisão de documentos os 
mais comumente utilizados7,34, o que indica 
um consenso dos pesquisadores em relação 
à execução do EA, fortalecendo o estabeleci-
mento desse método no processo avaliativo. 

Outro aspecto frágil da maioria dos 
estudos foi a falta de descrição do envolvi-
mento dos autores com o local de pesquisa e 
do processo de aprovação/concordância da 
equipe do programa. Por se tratar de um pro-
cesso avaliativo no universo de um programa 
que envolve diversos atores, é fundamental 
tomar o cuidado metodológico de esclarecer 
o papel e envolvimento dos stakeholders e 
pesquisadores, a fim de identificar possíveis 
conflitos de interesse e vieses na execução 
do estudo, viabilizando esclarecer as limita-
ções e formas de minimizá-las, o que confere 
maior qualidade ao estudo. 

O presente estudo evidenciou que os EA têm 
envolvido pouco os stakeholders, utilizando-os 
somente como fonte de evidências. Uma pos-
sível explicação para esse fenômeno é que os 
estudos, em sua maioria, foram por demanda 
acadêmica, em que muitas vezes não há um 
envolvimento e interesse por parte dos envol-
vidos com o programa.

Os stakeholders são pessoas com interes-
se em um programa, cujas decisões podem 
afetar o futuro do programa de maneiras muito 
importantes, e que devem ser envolvidos em 
todos os componentes do EA7,35. O envolvi-
mento destes é fundamental para o sucesso do 
processo avaliativo, pois contribuem para que 
o EA seja executado plenamente, para que haja 
melhoria no uso dos recursos do programa, 
concordância com os critérios de avaliação, 
garantia de maior confiabilidade dos dados, 
aumento do uso da avaliação e do potencial 
de aprimoramento do programa1,7,24,36.

Quanto à descrição dos procedimentos de 
análise dos dados, os estudos também apresen-
taram fragilidades, com ausência ou descrição 

realizada de forma sucinta, não possibilitan-
do a compreensão desse item do método. 
Ressalta-se que um EA é, por definição, ex-
ploratório, e sua metodologia é semelhante à 
de qualquer outra pesquisa, devendo seguir o 
rigor metodológico22.

Na categoria ‘resultados do EA’, estes foram 
apresentados por meio de narrativa e figuras, 
com foco nos resultados, o que corrobora 
estudos já realizados sobre o tema7,34. 

Nessa categoria, merece destaque o fato de 
os artigos não apresentarem de forma satis-
fatória estratégias para garantir a validade e 
confiabilidade dos dados. Um estudo de qua-
lidade requer informações suficientemente 
válidas e confiáveis, coleta, revisão sistemática 
e verificação de informações, raciocínio de 
avaliação explícita, e transparência e divul-
gação em relação às limitações do estudo7. 
Além disso, a realização da pactuação/acordo/
consenso entre as partes interessadas é uma 
estratégia comum utilizada no EA para realizar 
um feedback do programa, viabilizando com-
parar a realidade com o modelo do programa 
elaborado, e realizar ajustes necessários1,2,4, 
o que leva à formulação de um modelo mais 
fidedigno para a realidade investigada. 

Entre as questões de revisão do presente 
estudo, os autores optaram por investigar se 
os artigos apresentaram matriz de análise e/
ou pergunta avaliativa, o que foi pouco fre-
quente. Considerando que todos os estudos 
verificaram que os programas estavam aptos à 
avaliação após realização do EA, considera-se 
que, minimamente, a apresentação da pergunta 
avaliativa seria um aspecto importante para 
direcionar a continuidade do processo avalia-
tivo, além de fundamentar o uso da avaliação. 

O uso da avaliação é essencial para uma 
avaliação de qualidade e reflete a qualida-
de do EA, considerando sua finalidade1,4. 
Assim, a categoria ‘uso do EA’ evidenciou 
que os estudos, em sua maioria, apresentaram 
estratégias coerentes para viabilizar o uso. 
Dentre os artigos analisados, vale destacar 
a boa qualidade do estudo de Sanou et al.15, 
que apresentou um tópico específico sobre o 
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uso dos resultados, os quais foram discutidos 
com stakeholders. É válido enfatizar também 
o estudo de Honeycutt et al.23, que apresen-
tou diversas estratégias de disseminação dos 
resultados, o que se constitui em importante 
recurso para fomentar o uso do EA. 

Todos os estudos tiveram contribuição para 
o conhecimento de profissionais, e revelaram 
que o EA é útil para o programa de saúde, o que 
é de extrema importância, já que a realização 
de um EA, prioritariamente, deve contribuir 
para que os profissionais possam fazer uso 
dela e impactar positivamente no programa 
avaliado. Contudo, especialmente pelo fato 
de a maioria dos estudos ser por demanda 
acadêmica, poderiam ter maior contribuição 
para aumentar o conhecimento acadêmico 
sobre avaliação e/ou EA, a fim de fortalecer 
o tema e aprimorar o método. 

Um EA de qualidade auxilia na identificação 
de áreas de programa que precisam de me-
lhorias e garante que uma avaliação completa 
produza informações úteis24, assim, todo EA 
deve ser aplicável à prática dos profissionais 
de saúde. Em muitos casos, o EA revela resul-
tados e ideias que não teriam sido pensadas 
de outra forma8,37.

Considera-se que um estudo de EA de-
monstra contribuir para o conhecimento 
acadêmico na área do objeto de estudo 
quando faz recomendações e contribuições 
potenciais quanto ao uso acadêmico do EA 
e/ou da avaliação em saúde7. 

Como qualquer tipo de estudo, a revisão 
integrativa apresenta vantagens e limitações 
do próprio método, devendo haver cuidado 
no que tange às conclusões relacionadas com 
os achados. Entretanto, os autores destacam 
a potencialidade do método empregado, 
visto que ele tem validade entre experts 
na área de revisão. Além disso, o estudo 
apresentou como limitação o fato de alguns 
itens do questionário serem de difícil análise 
por sua subjetividade, porém tal limitação 
foi minimizada por meio de discussão e 
consenso entre os revisores, e consulta a 
especialistas da área ante as divergências. 

Conclusões

O estudo evidenciou que a aplicabilidade do 
EA em programas de saúde é recente, com 
crescimento nos últimos cinco anos, apresen-
tando-se como uma importante estratégia para 
melhorar o processo avaliativo. 

Foram identificadas muitas fragilidades, 
sendo elas insuficiências quanto a: objetivo 
e questão de pesquisa apropriados para EA; 
coerência entre propósito, procedimentos, 
resultados e recomendações; descrição do en-
volvimentos dos autores com local de pesquisa; 
informação acerca da autorização do local de 
pesquisa; envolvimento dos stakeholders em 
todas as etapas do EA; descrição dos procedi-
mentos de análise dos dados; estratégias para 
garantir validade e confiabilidade dos dados; 
pergunta avaliativa, e pouca contribuição para 
conhecimento acadêmico, considerando a falta 
de abordagem das contribuições potenciais do 
EA e da avaliação em saúde. 

Como potencialidades, verificaram-se o 
uso de um referencial teórico de EA, adoção 
de um conceito de EA, propósitos de EA di-
versificados, superando conceito único de 
pré-avaliação, fonte de evidências coerentes 
com EA e uso de mais de uma fonte, estraté-
gias coerentes para viabilizar o uso do EA, e 
contribuição para conhecimento profissional.

Aumentar a qualidade dos EA é de suma im-
portância para melhorar a base teórica sobre o 
tema e, consequentemente, sobre o seu uso. Além 
disso, verificou-se que poucos estudos foram 
publicados em periódicos de alto impacto, sendo 
assim, a melhoria dos estudos também viabiliza 
a ampliação do campo de publicação científi-
ca, o que contribui para aumentar o acesso ao 
conhecimento sobre o EA por pesquisadores e 
profissionais, potencializando o uso do EA em 
programas de saúde. 
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RESUMO O acesso à saúde de forma universal e equitativa está preconizado na Constituição 
Federal de 1988, devendo ser garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre os diversos 
fatores que contribuem para a não efetivação dos princípios do SUS, destacam-se a insuficiência 
de profissionais e as disparidades regionais na distribuição de recursos humanos, principalmente 
médicos. Este artigo relata a experiência de avaliação do Programa Mais Médicos (PMM) por 
uma equipe multidisciplinar composta por 28 pesquisadores, a partir de trabalho de campo em 
32 municípios com 20% ou mais da população em extrema pobreza selecionados em todas as 
regiões do Brasil (áreas remotas, distantes das capitais e comunidades quilombolas rurais), além 
de análises sobre os 5.570 municípios brasileiros baseadas em bancos de dados do Ministério 
da Saúde. A pesquisa resultou em vasta produção científica, apontando importantes resultados, 
como ampliação do acesso à saúde e redução de internações evitáveis. As reflexões aqui trazidas 
permitem concluir que o PMM contribuiu para a efetivação e consolidação dos princípios e 
diretrizes do SUS e garantiu acesso à saúde, especialmente para as populações mais pobres, 
municípios pequenos e regiões remotas e longínquas.

PALAVRAS-CHAVE Recursos humanos em saúde. Serviços de saúde. Atenção Primária a Saúde. 
Programas nacionais de saúde.

ABSTRACT The universal and equitable access to health is established in the Brazilian Federal 
Constitution of 1988 and must be guaranteed by the Brazilian Unified Health System – the Sistema 
Único de Saúde (SUS). The lack of professionals and the large regional differences in the distribution 
of human resources, mainly physicians, are factors that contribute to the non-fulfillment of the SUS 
principles. This article reports the experience of evaluation of the More Doctors Program (PMM) 
by a multidisciplinary team composed of 28 researchers, based on field work in 32 municipalities 
with 20% or more of the population in extreme poverty selected in all regions of Brazil (remote 
areas, far from capitals, and rural maroon communities), as well as analyzes of the 5.570 Brazilian 
municipalities based on the Ministry of Health databases. The research resulted in a vast scientific 
production, pointing out important results, such as broadening of access to health and reducing 
of avoidable hospitalizations. The reflections brought here show that the PMM contributed to the 
implementation and consolidation of the SUS principles and guidelines, and guaranteed access to 
health, especially for the poorest populations, small municipalities and remote and distant regions.

KEYWORDS Health manpower. Health services. Primary Health Care. National health programs.
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Introdução

O equilíbrio saúde-doença é um processo 
determinado por fatores de origem social, 
econômica, cultural, ambiental e biológica/
genética. A determinação social da saúde é 
vinculada à qualidade de vida da população 
que, por sua vez, é influenciada pelas políticas 
sociais, econômicas, culturais, ambientais e 
pelo próprio modelo político de um Estado/
nação1,2. Destarte, a garantia à saúde represen-
ta o compromisso com a justiça social da nação, 
ou seja, revela como o país trata de promover 
direitos sociais e garantir equidade entre os 
distintos grupos sociais em situação de desi-
gualdade. Para isso, é fundamental criar estra-
tégias e oferecer ações aos diferentes grupos 
de indivíduos perante importantes direitos, 
como o de proteção da saúde3,4.

A oferta de serviços universais constitui 
fator essencial na determinação social da 
saúde; e sob essa perspectiva, ganha impor-
tância a capacidade de oferta suficiente de 
profissionais de saúde. No Brasil, áreas rurais, 
remotas e periferias de grandes áreas urbanas, 
com significativas desigualdades sociais, não 
conseguem dispor de profissionais para o 
trabalho em saúde, sobretudo de médicos5.

A distribuição de médicos no País marca 
as enormes desigualdades regionais e de 
acesso à saúde e se torna maior em relação 

às especialidades. Trata-se de uma clara li-
mitação para a universalização da oferta de 
serviços de saúde nos moldes preconizados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) criado 
pela Constituição Federal, cujas diretrizes se 
apoiam na universalização, integralidade e 
participação da comunidade, pressupondo a 
igualdade de direitos e a busca da equidade6,7.

Scheffer7, no estudo ‘Demografia Médica 
no Brasil’, 2013, mostrou uma concentração 
de médicos no setor privado e classificou 
as regiões brasileiras com maior razão de 
médicos por mil habitantes que prestavam 
serviços ao SUS: Sudeste (1,35/mil hab.); Sul 
(1,21/mil hab.), Centro-Oeste (1,13/mil hab.), 
Nordeste (0,83/mil hab.) e Norte (0,66/mil 
hab.). Segundo o mesmo estudo, o Brasil, em 
2013, apresentava densidade de 1,857 e 2,24 em 
20188, cifra ainda baixa quando comparada ao 
Canadá (2,54 em 2015); ao Reino Unido (2,83 
em 2016); e à Austrália (3,50 em 2015)9. Para 
fins de comparação internacional, é usado 
o mínimo de um médico para mil habitan-
tes. A figura 1 exibe a distribuição do total 
de médicos por município (setor público e 
privado) em 2013, evidenciando a desigualdade 
de distribuição desses profissionais. Apenas 
823 municípios atingiam um ou mais médicos 
por mil habitantes; no outro extremo, em 374 
municípios havia menos do que 0,1 médico 
por mil habitantes.
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A partir do diagnóstico situacional, que de-
monstrou claramente os vazios assistenciais, 
ocorreu uma articulação política reivindica-
tória da Frente Nacional de Prefeitos, com 
o Governo Federal, mediado pelo Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems). O Governo Federal, cuja priorida-
de era a universalização da Atenção Primária 
à Saúde (APS), esbarrava para expandir suas 
metas na falta de profissionais médicos para 
compor as equipes da APS, instituindo, assim, 
o Programa Mais Médicos (PMM) por meio 
da Medida Provisória nº 621, de 8 de julho de 
201310, convertida na Lei nº 12.871, de 22 de 
outubro de 201311. Além de prover profissio-
nais, o PMM tem a finalidade de formar recur-
sos humanos na área médica para o SUS com 
estratégias que priorizam as regiões a serem 
atendidas; pelo fortalecimento dos serviços na 
atenção básica em saúde; pelo aprimoramento 
da formação médica no País; pelo fortaleci-
mento da política de educação permanente; 
pela promoção da troca de conhecimentos e 

experiências entre profissionais da saúde 
brasileiros e médicos formados em insti-
tuições estrangeiras; e pelo estímulo à re-
alização de pesquisas aplicadas ao SUS6. O 
Programa foi concebido para atuação em 
três eixos: 1) infraestrutura, envolvendo 
reforma e construção das unidades básicas 
para garantir a estrutura necessária; 2) rea-
dequação e expansão da formação médica, 
por meio de novas diretrizes curriculares e 
consequente revisão e ajuste dos currículos 
das universidades, ampliando abordagem 
em saúde coletiva e APS, além de aumen-
tar, descentralizar e interiorizar a oferta de 
vagas em cursos de medicina; e 3) provimen-
to emergencial de médicos aos municípios 
para suprir a demanda imediata. 

Ao implementar um projeto de pesquisa 
para verificar se o PMM contribuiu para a con-
solidação do SUS constitucional, um imenso 
volume de informações e vivências estimulou 
a elaboração deste artigo, com o objetivo de 
relatar e descrever a experiência da equipe.

Figura 1. Distribuição municipal de médicos por mil habitantes. Brasil, 2011

Fonte: Adaptado de Pereira et al., 201612.
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Material e métodos

Organização do estudo multicêntrico 
e equipe multidisciplinar

O projeto ‘Análise da efetividade do PMM 
na realização do direito universal à saúde e 
na consolidação das Redes de Serviços de 
Saúde’ foi executado por pesquisadores das 
cinco regiões do Brasil. Coordenado pela 
Universidade de Brasília (UnB), contou com 
participação das Universidades Federais da 
Bahia, do Ceará, do Pará, de Minas Gerais, do 
Rio Grande do Sul, de Campina Grande, como 
também da Fundação Oswaldo Cruz – CE, da 
Universidade Estadual do Ceará e da Fundação 
de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do 
Distrito Federal.

A equipe multiprofissional era composta 
por 28 pesquisadores, a saber: sete médicos, 
cinco sanitaristas, três enfermeiras, três nu-
tricionistas, dois biólogos, psicóloga, antropó-
loga, pedagogo, assistente social, economista, 
farmacêutico, veterinário e patologista na 
coordenação. Realizou-se análise de diver-
sas bases de dados assim como visita in loco, 
para avaliar o PMM, onde o Programa de fato 
acontecia. O grupo mais amplo reuniu-se pre-
sencialmente em três ocasiões ao longo de 
cinco anos, e grupos menores participaram de 
várias oficinas de harmonização metodológica.

Estudo em campo

Para a seleção dos municípios a serem visi-
tados, empregaram-se os seguintes critérios 
de inclusão: 20% ou mais da população em 
situação de pobreza extrema; inscritos no pri-
meiro ou segundo ciclo do PMM, com menos 
de cinco médicos e menos de 0,5 médico por 
mil habitantes antes do Programa ( junho de 
2013). A seleção da amostra foi aleatória com 
divisão proporcional ao número de municípios 
com as características descritas anteriormente. 

Aplicados os critérios de inclusão, foram 
geradas listas com números aleatórios para 

selecionar 32 municípios de todas as regiões do 
Brasil, sendo 14 no Norte, 12 no Nordeste, três 
no Sudeste, dois no Centro-Oeste e um no Sul. 
No total, foram visitados 16 estados brasileiros.

Resultados: relato da 
experiência

O trabalho em campo: conhecendo o 
Brasil profundo 

A amostra de 32 municípios com 20% ou mais 
da população em situação de pobreza extrema 
levou a equipe a visitar áreas remotas, reali-
zando, inclusive, pesquisa etnográfica em qui-
lombos rurais nas Regiões Norte e Nordeste. 
Inúmeras viagens foram realizadas em voa-
deira e lancha rápida pelos rios da Amazônia, 
como também enfrentando enchentes nas es-
tradas vicinais em Minas Gerais e baldeações 
em estradas de terra na Região Centro-Oeste. 
Todavia, certamente foi inesquecível a experi-
ência de uma das nossas equipes ao embarcar 
em avião monomotor em precário estado de 
conservação na Amazônia Ocidental, em uma 
situação em que o dono do avião era o piloto, 
mecânico e controlador de voo (no visual) e 
aterrissava, com maestria, na rua principal do 
município, que era a pista de pouso.

Plano de publicações, produção cien-
tífica e gestão do conhecimento

Uma iniciativa fundamental foi a elaboração 
participativa de um plano de publicações desde 
o início, de modo a incentivar a produção 
científica, estimular a colaboração e evitar 
disputas de autoria. O plano era monitorado 
e revisto trimestralmente. Desse modo, foram 
publicados 18 artigos científicos originais em 
periódicos nacionais e internacionais entre 
2015 e 2018 e defendidas seis teses/disser-
tações na UnB (3), Universidade Federal da 
Bahia – UFBA (1) e Universidade Federal 
do Pará – UFPA (2) advindos de análises de 
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banco de dados nacionais, peças legislativas 
e pesquisa de campo em 32 munícipios das 
cinco regiões. Parte desses resultados será 
resumida a seguir, e algumas das experiên-
cias de campo e publicações podem ser vistas 
nos sítios eletrônicos <http://maismedicospa.
blogspot.com/> e <https://www.youtube.com/
watch?v=3_yr56apnTE>.

O grupo de pesquisa tinha preocupação com 
a gestão do conhecimento, tanto assim que 
semestralmente solicitava audiências com os 
gestores do PMM no Ministério da Saúde para 
apresentação de resultados preliminares. A ati-
vidade ocorreu como previsto no projeto, desde 
dezembro de 2014 até dezembro de 2017. Houve 
apresentação no congresso nacional do Conasems 
e em três congressos da Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva (Abrasco), objetivando dar 
visibilidade aos resultados e incidir sobre o pla-
nejamento e implementação do PMM.

Contribuições para a redução das 
desigualdades

Nesse cenário, é importante divulgar as evi-
dências científicas produzidas pelo Grupo de 
Pesquisa Mais Médicos da UnB, que avalia o 
programa desde a sua criação em agosto de 
2013. A pesquisa com bancos de dados oficiais 
do Ministério da Saúde, aliada ao trabalho de 
campo em 32 municípios das cinco regiões do 
País, desdobrou-se em uma série de estudos 
com metodologias criteriosas, visando analisar 
o alcance dos objetivos e missão do PMM. As 
experiências vivenciadas em campo e os resul-
tados já publicados, alguns dos quais descritos 
a seguir, falam por si mesmos.

O PMM teve uma contribuição ímpar em 
atrair e fixar médicos em áreas de difícil acesso 
(rurais, remotas e de alta vulnerabilidade)12. 
Na sua primeira chamada pública, em julho 
de 2013, houve adesão de 3.511 municípios 
que solicitaram 15.460 médicos. Embora o 
PMM priorize os médicos brasileiros, apenas 
1.096 com registro em Conselho Regionais de 
Medicina (CRM) se candidataram e foram 
contratados, juntamente com outros 522 médicos 
estrangeiros. Foi então firmado o acordo de 
cooperação internacional com a Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas) para a vinda 
de médicos cubanos. Em 12 meses, o programa 
recrutou 14.462 médicos (79% cubanos, 16% bra-
sileiros e 5% de outras nacionalidades) atendendo 
a 93,5% da demanda dos municípios inscritos.

O parâmetro recomendado pelo Ministério 
da Saúde era haver um médico para cada mil 
habitantes. O estudo12, entretanto, revelou 
que, antes do PMM, apenas 823 municípios 
atingiam essa meta; já um ano depois, eram 
991 municípios (20% de aumento). Na com-
paração trazida na figura 2, observa-se que, 
nesse período de um ano, houve redução de 
75% no número de municípios com menos 
de 0,1 médico por mil habitantes (de 374 para 
95). Do total de médicos, 3.390 foram aloca-
dos em municípios onde havia comunidades 
quilombolas rurais certificadas. Além disso, 
o PMM enviou 294 médicos para atuar nos 
34 Distritos Sanitários Indígenas (100% de 
cobertura), garantindo a presença de médicos 
em todos os Distritos, fato que nunca havia 
sido possível desde a criação do subsistema 
de Atenção à Saúde Indígena no SUS.
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No primeiro ano do PMM, verificou-se, 
ainda, que 2.377 municípios prioritários para o 
SUS aderiram ao programa, sendo que a Região 
Nordeste foi a que apresentou o maior número 
de municípios com 20% ou mais população 
vivendo em extrema pobreza inscritos, bem 
como o maior número de municípios inscritos 
no geral (1.318). No mesmo período, entre os 
1.834 médicos com CRM inscritos no PMM, 
apenas 20% (965) foram alocados na Região 
Nordeste. Assim, de todos os médicos que 
foram deslocados para atender à demanda 
dessa Região, 76% eram cubanos. Na Região 
Norte, que possuí populações vivendo em 
situações ainda mais extremas, os médicos 
cubanos representaram 81,1%13. 

Nesse sentido, o PMM contribuiu para que 
um maior número de municípios das Regiões 
Norte e Nordeste pudesse se aproximar da 
quantidade mínima de médicos por mil habi-
tantes. Na Região Norte, por exemplo, obser-
vou que entre os 363 municípios que aderiram 

ao PMM no primeiro ano, 58 apresentavam 
menos de 0,1 médico por mil habitantes, e 
204 encontravam-se com baixa densidade 
(≥0,1 e <0,4) de médico. Com o incremento 
dos médicos do PMM, verificou-se que houve 
uma redução de 58 para 2 no número de muni-
cípios com muito baixa densidade de médico 
e aumento no número de municípios com 
densidade limítrofe (≥0,7 e <1,0)14.

Assim, o PMM contribuiu para a garantia 
de maior equidade no acesso e utilização dos 
serviços de saúde, uma vez que a interiorização 
das ações e a melhor distribuição de médicos 
possibilitaram o provimento dos profissionais em 
áreas com populações historicamente desassisti-
das, como populações indígenas e quilombolas12. 

Os diversos profissionais que compõem as 
equipes de saúde da família, nas quais estava 
inserido algum médico cubano, afirmam que 
o PMM colaborou para a oferta de atenção 
com maior qualidade e integralidade não 
apenas pela ampliação do acesso das pessoas, 

Figura 2. Distribuição municipal de médicos por mil habitantes em 2011 (esquerda) e 2014 (direita), antes e após a 
implantação do PMM, respectivamente*

Fonte: Adaptado de Pereira et al., 201612.

* As figuras 1 e 2 empregaram o estudo ‘Demografia Médica’, que não apresenta dados para todos os municípios brasileiros, sobretudo 
para os de menor porte populacional. Nesse caso, foram imputados 28% dos casos com os valores das medianas regionais para cada 
porte populacional dos municípios. Verificou-se que a imputação pouco alterou a distribuição de valores nos estados.
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mas também pela efetiva disponibilidade de 
médicos para atender ao conjunto das ne-
cessidades da população. Melhorou o aco-
lhimento, vínculo e respeito com os usuários 
devido à valorização da condição humana dos 
usuários com a sensível responsabilidade que 
esses profissionais apresentam em resolver 
os problemas de saúde das pessoas. Ainda, 
segundo os usuários, destaca-se especialmente 
a característica humanista desses médicos e 
o interesse em serem resolutivos, em virtude 
disso, o trabalho executado por eles foi de-
terminante para os avanços da função de co-
ordenadora das redes destinado à APS. Vale 
registrar também que, no interior das equipes, 
os médicos cubanos se integraram ao processo 
de trabalho multiprofissional, favorecendo o 
fortalecimento da atenção primária15.

Formação de médicos e requalifica-
ção das Unidades Básicas de Saúde

Pouco divulgados pela grande mídia, os com-
ponentes de formação médica e de ampliação 
e reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
foram implantados desde a criação do PMM. O 
primeiro visa garantir um número adequado de 
médicos para a APS que consiga responder às 
necessidades do SUS. Além das ações de pro-
vimento imediato de médicos, foram também 
desenvolvidas iniciativas de ampliação dos 
cursos de graduação em medicina e de vagas 
de residência médica.

As evidências disponíveis permitem afirmar 
que o PMM, nos seus primeiros anos de im-
plementação, alcançou um conjunto de re-
sultados importantes no eixo mudança da 
formação médica. Em pesquisa que analisa o 
impacto da criação de cursos de medicina no 
interior apoiados pelo PMM, compararam-se 
as representações sociais sobre o trabalho na 
APS dos estudantes nos ‘novos’ cursos e nos 
cursos ‘tradicionais’. Aplicou-se um roteiro de 
evocação livre; após a hierarquização de itens, 
resultados evidenciam que as representações 
sociais de estudantes de medicina nas escolas 
‘novas’ são mais condizentes com as diretrizes 

da APS. Houve destaque para a evocação de 
termos como ‘responsabilidade’, ‘vínculo’, 
‘comunidade’ e ‘cuidado’. Já nos cursos ‘tra-
dicionais’, os termos mais destacados foram 
‘desvalorizado’ e ‘precariedade’16. Entretanto, 
a partir de 2016, as ações no eixo formação 
deixaram de receber investimentos, fazendo 
com que as metas de criação de 12 mil vagas 
de graduação e 11,5 mil vagas de residência 
médica não fossem atingidas.

Embora haja evidência de que não se faz 
saúde apenas com médicos, esses profissionais 
são fundamentais para o adequado provimento 
desse direito constitucional, especialmente 
com as atribuições exclusivas dessa categoria 
profissional na atual legislação. Até 2015, o 
número de médicos no país cresceu 3% ao ano, 
cifra notoriamente insuficiente para atender 
às demandas da nação17. No entanto, segundo 
o Conselho Federal de Medicina (CFM), entre 
2013 e 2018, o crescimento do número de pro-
fissionais foi da ordem de 21,3%, ou seja, maior 
que o crescimento populacional brasileiro14; 
mesmo que anteriormente houvesse uma 
baixa proporção de profissionais em relação 
à população e que essa tenha a percepção de 
uma ausência de médicos17,18. O que ocorre, 
de fato, é uma má distribuição desses re-
cursos humanos pelos serviços e regiões do 
País – principalmente nas áreas rurais, nas 
Regiões Norte e Nordeste, em áreas urbanas 
conflagradas –; e nos serviços há falta e/ou 
alta rotatividade de profissionais, seriamente 
comprometendo a APS.

Não há, portanto, falta de médicos9, assim 
como não há necessidade de mais médicos – 
além de infraestrutura e insumos18,19. O desafio, 
então, é compreender porque esses dois lados 
do mesmo problema não se encontram. Uma 
das potenciais explicações é a distribuição das 
escolas e residências médicas, atualmente con-
centradas em grandes centros urbanos, situa-
ção que começou a mudar após a implantação 
do PMM17. Uma explicação complementar é o 
tipo de formação recebida nas faculdades, que 
até recentemente não enfocava a formação de 
generalistas, habilitados ao cuidado integral e 
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à resolução dos problemas mais prevalentes 
na população, tampouco considerava a diver-
sidade local, incentivando a entrada de grupos 
social e economicamente vulnerabilizados na 
carreira médica17.

No campo da formação, destarte, por meio 
da distribuição mais equitativa de faculdades, 
da transformação da estrutura curricular e da 
inclusão de mais diversidade étnica e social nos 
cursos de medicina resultantes do PMM, pode-se 
vislumbrar garantir não apenas mais, mas me-
lhores médicos para as necessidades do País17.

A atuação dos médicos cooperados

As pessoas que usam o SUS (usuários), que 
foram atendidas pelos médicos cubanos, 
relatam que o PMM aumentou a sua satisfação 
com a APS e com a capacidade de resposta dos 
serviços. Muitos usuários adultos declararam 
que, pela primeira vez na vida, tiveram acesso a 
uma consulta médica; antes não havia atenção 
médica regular no município, que só conseguia 
contratar médicos temporários e que estavam 
presentes pontualmente. Observou-se, nas nar-
rativas de usuários, a satisfação com a atenção 
e disponibilidade dos médicos cubanos, a sua 
sensibilidade, respeito e atenção e tratamento 
humanizados, caraterísticas que podem se 
resumir no conceito de dignidade no cuidado. 
De forma detalhada, aspectos de capacidade 
de resposta dos serviços foram evidenciados 
na organização dos horários, na inclusão da 
demanda espontânea, nas visitas domiciliares 
e na diminuição dos tempos de espera até a 
realização da consulta médica20.

Os traços da ‘atenção humanizada’, tão 
valorizados pelos usuários, são centrais no 
modelo de atenção que os médicos cooperados 
trouxeram de Cuba e constituem elemento 
fundamental da formação e prática médica 
naquele país. A responsabilidade que esses 
profissionais têm com vínculo e confiança da 
população é favorecida pela permanência deles 
no município para o qual foram designados 
pelo PMM. O compromisso com a população se 
expressa tanto na disponibilidade e na relação 

médico-paciente com empatia, como na efetiva 
resolução dos problemas. O cuidado médico é 
estabelecido por meio de relações horizontais 
entre usuários e profissionais mais próximas 
e afetivas; e pelo reconhecimento da pessoa, 
usuário ou paciente, nos aspectos da empatia 
no ouvir, olhar, examinar, enfim, cuidar21.

Os conselheiros de saúde dos municípios 
estudados, entendidos como representantes 
dos atores que operam e atuam no SUS (ges-
tores, profissionais e usuários), também foram 
entrevistados e trouxeram uma visão muito 
positiva do PMM, relatando que melhorou 
a qualidade da APS local. Os conselheiros 
registraram avanços na saúde da população 
rural, já que foi incorporada como cenário da 
APS, ainda que estando isolados ou longe da 
zona urbana. Com relação à consulta médica, 
voltaram a relatar as mesmas dimensões que 
membros de equipes e usuários: amor, atenção, 
cuidado. Houve apreciação intuitiva dos conse-
lheiros ao informar que houve diminuição da 
necessidade de consultas de urgência, devido à 
presença constante dos médicos na UBS22. De 
fato, os doentes crônicos, principalmente os 
hipertensos e diabéticos, quando bem monito-
rados e controlados pela APS, deixam de apre-
sentar crises agudas de suas doenças e passam 
a não precisar mais de internações ou outros 
procedimentos mais invasivos e onerosos.

Os médicos cubanos do PMM também 
foram entrevistados e descreveram as ativi-
dades realizadas: atendimento da demanda 
espontânea e programada, visitas domiciliares, 
atividades educativas, programas de saúde e 
participação em reuniões regulares para o pla-
nejamento das ações com as equipes. A atuação 
regular de médicos nessa gama de ativida-
des, embora previstas na Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB), jamais havia ocorrido 
na maioria dos municípios. Eles dedicam um 
tempo de consulta maior do que a população 
estava acostumada e, apesar de terem recebi-
do alguma queixa por parte dos usuários, os 
médicos justificam que o tempo é necessário 
para trabalhar com detalhe sobre o usuário 
e seu contexto. Nas visitas domiciliares, eles 
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têm um olhar integral ao paciente, à família e 
ao ambiente, em que observaram a carência 
prévia de atenção médica nas comunidades. 
Também observaram com preocupação o 
grande consumo de medicamentos, especial-
mente psicofármacos sem o devido contro-
le; conseguiram encaminhar pacientes para 
acompanhamento com especialistas, quando 
necessário. Declararam ter tido sucesso ao 
trabalhar em equipe e manter boas relações 
com os gestores municipais23.

Interessou também ouvir os gestores muni-
cipais, tanto Secretários de Saúde quanto co-
ordenadores da APS, que relataram a situação 
vivenciada nos municípios antes da chegada do 
PMM. A escassez de médicos levava à barreira 
no acesso e à falta de continuidade de cuida-
dos, que repercutia na qualidade dos serviços 
ofertados. Esses gestores apontaram muitas 
contribuições do PMM para o município; entre 
elas, a melhoria de indicadores de saúde da 
APS, como o pré-natal, as visitas domiciliares, 
diminuição das hospitalizações, melhor acesso 
à rede e à humanização do cuidado, além da 
vigilância em saúde. Quanto aos aspetos in-
dividuais dos médicos cubanos, emanaram 
das narrativas dos gestores aspectos também 
relatados por usuários e membros das equipes: 
atendimento minucioso, tempo adequado de 
consulta, melhora na qualidade da consulta 
médica, realização de exame físico comple-
to, uso racional de medicamentos, respeito e 
responsabilidade no acompanhamento dos 
casos, preocupação com os pacientes e com a 
resolução de problemas e compromisso com o 
cumprimento da carga horária de trabalho. Por 
último, destacaram que os médicos cubanos 
trabalham pela prevenção e promoção da saúde, 
e não somente atendendo pacientes doentes24, 
um dos pressupostos da APS de qualidade.

A alocação e a permanência de médicos 
nas UBS nos municípios possibilitaram a re-
alização de ações de prevenção e promoção 
da saúde e o estabelecimento de vínculo com 
usuários de comunidades rurais e quilombolas. 
Os médicos cubanos atuam de forma a garantir 
o atendimento aos usuários, seja nas UBS ou 

em visitas domiciliares, buscando respeitar 
suas especificidades, em especial, as dimen-
sões culturais. Muitas vezes, esses profissio-
nais aliam a medicina tradicional, presente 
de forma expressiva nessas comunidades, 
com o tratamento alopático25. Encontrou-se 
evidência de que médicos cubanos buscam 
atender às especificidades da população rural 
e/ou quilombola a partir de estratégias, como: 
expansão de ações de educação em saúde, pla-
nejamento das ações com os demais membros 
equipe, melhor organização da agenda, bus-
cando contemplar necessidades de moradores 
que residem em áreas distantes e isoladas, 
realização frequente de visitas domiciliares, 
maior continuidade da atenção à saúde, criação 
de vínculo, com maior presença nos servi-
ços de saúde. Uma das grandes vantagens do 
atendimento mais cuidadoso e humanizado 
oferecido pelos médicos cubanos é o fato de 
os usuários aderirem ao tratamento e frequen-
tarem mais as UBS para acompanhamentos de 
rotina, evitando complicações de saúde mais 
sérias e descongestionando os atendimentos 
de urgência22,26,27.

O impacto do PMM nos indicadores 
de saúde 

Para verificar o possível impacto do PMM 
nos indicadores de saúde, foi realizada uma 
avaliação ‘quase-experimental’, antes e 
depois da implementação do programa nos 
1.708 municípios com 20% ou mais da po-
pulação vivendo em extrema pobreza e em 
áreas remotas de fronteira. Compararam-se a 
densidade de médicos, a cobertura da atenção 
primária e as hospitalizações evitáveis em 
municípios inscritos (n=1.450) e não inscritos 
(n=258) no programa. Trata-se de um desenho 
de estudo robusto para avaliação de impacto, 
no qual o grupo contrafatual (não inscrito) 
não é alocado pelo pesquisador, mas, sim, 
ocorre fortuitamente (neste caso, foi o gestor 
municipal que não solicitou a inscrição). Os 
resultados indicaram que, entre os 1.708 mu-
nicípios estudados, os que tinham um ou mais 
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médicos por mil habitantes aumentaram de 
163 em 2013 para 348 em 2015. A cobertura 
da atenção primária nos municípios inscritos 
aumentou de 77,9% em 2012 para 86,3% em 
2015; e nos demais ficou estável. As interna-
ções evitáveis nos 1.450 municípios inscritos 
diminuíram de 44,9% em 2012 para 41,2% em 
2015, mas permaneceram inalteradas nos 258 
municípios controle. Esse foi um dos primeiros 
estudos fornecendo evidências sobre impacto 
do PMM na saúde28. Esse resultado evidencia 
que, apesar do pequeno número de médicos 
cooperados em relação ao total de médicos 
já disponíveis no País (1,8%) e da maior con-
centração destes em áreas litorâneas e nas 
Regiões Sudeste e Sul29, de fato, houve uma 
melhoria na distribuição de profissionais intra 
e inter-regiões e, especialmente, no acesso de 
amplos segmentos da população anteriormen-
te excluídos de atendimento médico regular, 
mesmo nas regiões mais desenvolvidas.

Síntese das evidências científicas 
produzidas

Os dados coletados e analisados pelo projeto 
a respeito do PMM, e aqui reunidos, indicam:

i. o desenvolvimento da atenção médica do 
PMM em municípios onde antes não havia 
médicos; 

ii. melhoria da qualidade e aumento da quan-
tidade de médicos formados no País;

iii. atuação dos médicos do PMM em áreas 
rurais, remotas e mais vulneráveis;

iv. redução de municípios com extrema ca-
rência de médicos (menos que 0,1 médico 
por mil habitantes);

v. provimento de médico em áreas 
Quilombolas e em todos os Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);

vi. fortalecimento e aumento da cobertura da 

APS em todo o território nacional;

vii. significativa redução de hospitalizações 
por causas evitáveis;

viii. criação de vínculo entre médico e pa-
ciente, com melhor adesão ao tratamento;

ix. atendimento médico mais humanizado;

x. maior satisfação da população e dos ges-
tores com os serviços de saúde.

Situação atual do PMM para o Brasil

Em 14 de novembro de 2018, foram veicula-
das na mídia nacional e internacional notícias 
sobre a interrupção da cooperação técnica dos 
governos de Cuba e do Brasil, por meio do 
PMM. A reação do governo cubano derivou 
de uma resposta às declarações do presidente 
eleito sobre sua intenção de modificar os cri-
térios do Termo de Cooperação do Programa, 
além de suscitar questionamentos acerca da 
qualificação dos profissionais cubanos que 
o integram. Nesse cenário, cerca de 8.500 
médicos cooperados deixaram o Programa, 
e o governo brasileiro busca uma solução 
para não deixar sem assistência à saúde 29 
milhões de brasileiros, grande parte residen-
te em locais mais vulneráveis do País, onde 
esses profissionais faziam parte das equipes 
de saúde da família. Segundo fontes oficiais, 
as vagas abertas para contratação de novos 
profissionais estão sendo preenchidas por 
médicos brasileiros com CRM, embora ainda 
haja lacunas, sobretudo em áreas remotas, 
incluindo DSEI.

Considerações finais

As contribuições do PMM para a efetivação e 
consolidação dos princípios e diretrizes cons-
titucionais do SUS são, como descrito neste 
relato, amplas, perceptíveis e significativas. 
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Por isso, é fundamental estudar e avaliar os 
prejuízos e perdas para o sistema de saúde bra-
sileiro com a desvinculação repentina desses 
médicos das equipes de saúde da família assim 
como o legado que deixam para o País e para a 
cultura das práticas da saúde. Ainda que todas 
as 8.300 vagas sejam rapidamente preenchi-
das por profissionais nacionais, perguntas são 
feitas sobre o grau de adesão temporal, per-
manência e a capacidade resolutiva dos novos 
médicos quanto à população. Essas perguntas 
para futuras pesquisas se tornam ainda mais 
importantes por se tratar de áreas econômica 
e socialmente mais desiguais e vulneráveis do 
Brasil, para onde, historicamente, os médicos 
brasileiros têm resistido a ir e a permanecer.

Não se pode esperar nem atribuir ao PMM 
a solução de todos os problemas e mazelas 
crônicas e reconhecidas do SUS, porém é in-
dubitável creditar os avanços que o Programa 
trouxe ao País, especialmente para as popula-
ções socialmente excluídas onde houve provi-
mento de profissionais médicos: as periferias 
das grandes cidades, os municípios pequenos 
e pobres e aqueles das regiões longínquas e 
de difícil acesso. É bem verdade que o volume 
de médicos formados no Brasil vem aumen-
tando – também em virtude do PMM, que 
atuou no crescimento de escolas e das vagas 
para formação médica. Igualmente, sabe-se 
que, apesar do enorme esforço para mudar 
as diretrizes curriculares para a medicina, 
aproximando os profissionais formados das 
reais necessidades da população baseada na 
saúde coletiva e na APS, ainda prevalecem 
os valores que orientam, grosso modo, para 
as especialidades rentáveis. A formação dos 
médicos no Brasil majoritariamente estimu-
la uma atuação predominante no mercado 
privado mesmo quando trabalhador do SUS, 
que busca especialidades mais rentáveis e 
dependentes de sofisticados insumos tec-
nológicos e que, com frequência, move-se 
por interesses mais mercadológicos do que 
humanitários.

Em seu livro ‘Medicina financeira: a ética 
estilhaçada’, o médico Luiz Vianna desenvolve 
sua tese central de que a medicina atual serve 
muito mais ao mercado dos planos de saúde e 
ao capital do complexo médico industrial que 
aos pacientes, e a partir de histórias e fatos 
vividos, fundamentados em clássicos do estudo 
da ética, o autor vai demonstrando as razões 
que confirmam sua afirmação. Dolorosa tese 
para um país que vive tamanha desigualda-
de e guarda esperanças de ver consolidado 
o direito universal à saúde nos moldes que a 
Constituição desta nação concebeu.

A presença dos médicos cubanos por aqui, 
nesses anos, deixou marcas fortes, resultantes 
de uma cultura médica distinta e necessária 
ao povo brasileiro. Poderiam ter ficado mais 
e consolidado o modelo de APS, influenciado 
irreversivelmente na formação das futuras 
gerações de médicos e na organização dos 
serviços. Tomara que os brasileiros, que in-
gressam agora, assumam também o conside-
rável desafio de mostrar que outro cuidado 
à saúde é possível, prosseguindo o que foi 
começado; e que, inspirados na experiência 
cubana, possam efetivamente avançar para 
um sistema de saúde resolutivo, universal, 
integral e equânime.
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RESUMO O presente estudo tem por objetivo analisar espaços para a participação social e alter-
nativas institucionais para a garantia de acesso aos direitos de pessoas com sofrimento mental, 
na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Trata-se de relato de experiência de imersão na 
referida instituição, no período de 2012 a 2015, no qual as autoras realizaram entrevistas semies-
truturadas com ativistas, profissionais e usuários do serviço. Para o escopo do presente artigo, 
foram selecionados os conteúdos temáticos específicos dos diálogos sobre participação social 
e acesso à justiça. A análise dos resultados identificou quatro eixos temáticos fundamentais: i) 
presença de espaços institucionais previstos em regimento para a participação social; ii) carac-
terísticas da participação social distintas na instituição, de acordo com o período analisado; iii) a 
construção de um modelo de atuação que possibilita o acompanhamento individual de pessoas 
com sofrimento mental; iv) iniciativas de monitoramento, fiscalização e acompanhamento da 
implantação das políticas públicas de saúde mental.

PALAVRAS-CHAVE Participação social. Saúde mental. Defensoria Pública.

ABSTRACT The present study aims to analyze spaces for social participation and institutional 
alternatives to ensure access to justice to the rights of individuals with mental illness at the Public 
Defender’s Office of the state of São Paulo, Brazil. It consists of an experience emergence report 
at said institution, conducted from 2012 to 2015, in which the authors performed semi-structured 
interviews with activists, professionals, and service users. For the scope of this article, we selected 
specific thematic content of the dialogues on social participation and access to justice. The resulting 
analysis identified four principal thematic axes: i) the presence of institutional spaces provided 
for in the regulation of social participation; ii) diverse social participation characteristics in the 
institution, according to the analyzed period; iii) construction of an action model to enable individual 
follow-up of people with mental illness; iv) monitoring, supervision, and follow-up initiatives for 
the implementation of mental health public policies.

KEYWORDS Social participation. Mental health. Public Defender Legal Service.
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Introdução

A Defensoria Pública se caracteriza como uma 
proposta inovadora no sistema de Justiça, que 
objetiva ampliar o acesso à justiça, auxiliando 
na efetivação da garantia de assistência jurí-
dica integral e gratuita àqueles considerados 
como hipossuficientes.

Adentrar essa instituição possibilita o acesso 
a uma história singular na luta pela garantia dos 
direitos humanos no Brasil. Apesar de prevista na 
Constituição de 1988, em São Paulo, a Defensoria 
foi implantada somente em 2006, resultante da 
mobilização de mais de 400 entidades politica-
mente organizadas. Tal peculiaridade repercute 
na presença da sociedade civil na luta pelo acesso 
à justiça, desde a elaboração do anteprojeto da 
instituição à definição de agenda nos dez anos 
de sua existência.

A análise de informações relativas ao 
período que antecede à criação da Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo (DPESP) pos-
sibilita identificar um histórico de participação 
da sociedade civil em resposta ao que foi deno-
minado pelos representantes dos movimentos 
sociais como ‘fragilidade do acesso à justiça’. 
O ‘Movimento pela Defensoria Pública’ teve 
início com 300 entidades e chegou a mais de 
400 no lançamento do ‘Manifesto pela criação 
da Defensoria’, em junho de 2002, ocasião 
em que o acesso à justiça no Estado de São 
Paulo passou a ser amplamente divulgado pelo 
Movimento, nacional e internacionalmente1.

A gente mobilizou vários segmentos da socieda-
de, e a OAB foi a grande instituição contrária à 
criação da Defensoria Pública. Para a Procurado-
ria Geral do Estado, já existia um serviço de assis-
tência judiciária, a PAJ, e estava resolvido. Mas 
a gente queria um órgão público pra defender a 
população necessitada, que é o que está na lei. O 
maior agressor, autor de crimes contra a popula-
ção, é o Estado! Fizemos muito movimento para 
criação, junto com o Sindicato dos Procuradores. 
Ali que conseguimos elaborar o projeto de lei pra 
criação da Defensoria, com as nossas propostas. 
(ativista político).

Após a aprovação da legislação estadual2, 
indaga-se como se caracteriza a participação 
dos movimentos sociais nos diferentes mo-
mentos da história da DPESP. A busca por essa 
compreensão se realizou a partir do convite 
da pesquisadora à reflexão sobre o tema, nos 
diálogos estabelecidos com ativistas e profis-
sionais que estiveram presentes na DPESP 
desde a luta por sua implantação até os dias 
atuais. Identifica-se um período inicial carac-
terizado por uma simbiose entre instituição 
e sociedade civil. São descritos os diferentes 
espaços previstos no projeto para a participa-
ção e o controle social, e as características da 
ocupação desses espaços institucionais por 
representantes de diferentes movimentos 
sociais, além de críticas e preocupações em 
relação ao futuro dessa participação.

Eu vejo a transição do projeto para a efetivação 
da participação com fluxos e contrafluxos. A gen-
te vive, principalmente no começo da Defensoria, 
uma espécie de simbiose. Uma instituição enga-
tinhando, se desenhando, e o movimento social 
ainda como sujeito desse espaço. A Defensoria é 
uma instituição diferenciada quando se compara 
com as demais instituições de justiça, mas hoje 
ela é uma instituição em disputa. O modelo que 
se foi desenhado está em disputa. Eu não olho 
hoje e tenho a certeza de que esses mecanismos 
institucionalizados garantirão, de fato, uma dife-
rença institucional, como havia sido combinado. 
(representante da ouvidoria).

Tem os caminhos dentro desse projeto para par-
ticipação, mas funciona mal. Aquelas ‘conferên-
cias públicas’, eles querem limitar a discussão. 
A ‘Ouvidoria’ é o único órgão pra discutir com a 
população. No ‘Conselho Superior’, tem um ‘Mo-
mento Aberto’ para a população. Havia um bom 
diálogo entre nós e eles, que foi se afastando. Eu 
acho que tem gente que prioriza participar da 
‘Conferência’. Tem outros que priorizam a parti-
cipação direta nos ‘Núcleos Especializados’. No 
‘Momento Aberto’, eu não vejo outro movimento 
participando. A própria estrutura da Defensoria 
é extremamente democrática, a estrutura que 
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nós fizemos e que eles estão pondo em prática. 
Nós precisamos da democracia, nós precisamos 
ter participação, nós precisamos de justiça. En-
tão, nós temos que ter participação na Defen-
soria. A democracia, pra funcionar, se não tiver 
povo organizado, não funciona. Pode deixar a 
porta aberta, que não vai funcionar nada. Se não 
tiver o povo organizado, chegar e falar ‘eu que-
ro isso’, não adianta. Não vou responsabilizar a 
Defensoria pela falta da participação popular. 
(ativista político).

Relatos de participantes no estudo e na 
análise do projeto da instituição, e de seu re-
gimento, evidenciam a presença de diferentes 
espaços para a participação social, visando ga-
rantir o acesso à justiça da população que vive 
em maior vulnerabilidade social3. No presente 
relato, a atenção se volta, especificamente, para 
a análise das alternativas da DPESP a fim de 
garantir o acesso aos direitos de pessoas com 
sofrimento mental.

Alternativas para o acesso 
à justiça das pessoas com 
sofrimento mental na 
DPESP

No início dos trabalhos da DPESP voltados 
especificamente para as demandas de saúde 
mental, as pessoas não sabiam exatamente o 
que seria realizado, entretanto, era bem claro 
o que não queriam estabelecer. Não queriam 
construir nenhuma atuação que pudesse ser 
contraditória em relação à missão da insti-
tuição, de ampliação do acesso à justiça. Não 
queriam nenhuma atuação que fosse diver-
gente da cultura institucional, que trazia em 
seu DNA a participação social e a luta pela 
defesa dos direitos humanos. As atuações 
foram se estabelecendo, envolveram atendi-
mentos individuais ou familiares, contatos 
e ações junto à rede de serviços, assessorias 
técnicas realizadas por psicólogos e assistentes 
sociais aos defensores públicos, conciliações, 

mediações e composições de conflitos. Havia 
uma consciência de se construir práticas sem 
seguir modelos apropriados de outras insti-
tuições. Era imperativo, consequentemente, 
permanecerem atentos às características de 
existência do cidadão que buscava o serviço, 
o que representava desafio a ser vencido co-
tidianamente pelos profissionais.

Nesse espaço em que se desejava construir 
práticas que pudessem ser diferenciadas e 
coerentes com a proposta institucional, as 
pessoas que buscavam a Defensoria foram, 
aos poucos, tendo visibilidade em suas dores, 
dificuldades e demandas. Passaram a ter um 
espaço de escuta, de existências. A institui-
ção pôde ampliar a percepção das diferentes 
formas de não existências socialmente pro-
duzidas4, e passou a ser convocada a buscar 
possibilidades de atuação e de transformação 
daquelas realidades.

A instituição, criada e organizada tendo 
grande participação social, com espaços pre-
vistos para a continuidade dessa participa-
ção5, incorporou, em sua estrutura, dimensões 
para que vozes até então silenciadas, reali-
dades sociais invisibilizadas, chegassem ao 
sistema de Justiça. As demandas de saúde 
mental começaram a se fazer presentes. 
Predominantemente, familiares de pessoas 
que faziam uso abusivo de álcool e drogas 
em busca de acesso aos serviços de saúde e 
internação; pessoas com transtornos mentais 
com queixas de perseguição e/ou violência, 
pensamento confuso, solicitando defesa; fa-
miliares buscando internação de pessoas com 
transtornos mentais; situações envolvendo 
divórcio, pensão alimentícia e/ou guarda de 
filhos, dificuldades de acesso aos serviços e 
às políticas públicas; situações de violência 
doméstica ou entre moradores de rua.

A atuação dos profissionais foi se desenhan-
do internamente na DPESP, com trabalhos 
de atendimento e de mediação, conciliação 
ou composição extrajudicial de conflitos. 
Ainda, paralelamente, em trabalhos junto à 
rede pública de serviços de saúde e de assis-
tência social.
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Pela frequente demanda e complexidade 
dos atendimentos, a Defensoria passa a se 
deparar com desafios na área da saúde mental, 
solicitações de familiares para internação e 
interdição de usuários de drogas ou pessoas 
com transtornos mentais, um terreno de difícil 
percurso, no qual a supressão de direitos pode 
ir em direção contrária à proposta da garantia 
de direitos. A atuação na área traz, também, 
outros desafios. Questões sobre os motivos que 
levam famílias a precisarem chegar a solicitar 
a supressão de direitos de seus familiares com 
certa frequência e/ou a sua internação. Neste 
sentido, surgem outros espaços de atuação im-
portante da Defensoria: o controle das políticas 
públicas; o trabalho de mapeamento e articu-
lação com a rede; e a atuação em fiscalização 
de clínicas e/ou comunidades terapêuticas. 
Algumas possibilidades começam a surgir, 
tanto na direção de atuar em demandas cole-
tivas quanto em trabalhos de articulação com 
a rede de serviços.

Nos trabalhos com a rede pública, um 
dos aspectos que foi se estabelecendo e vem 
ganhando espaço refere-se à atuação em 
educação em direitos. Defensores públicos, 
psicólogos e assistentes sociais, ao estabe-
lecerem contato com os diferentes serviços 
municipais, passam a ser referência dentro da 
DPESP, e vão se engajando nas atividades dos 
Conselhos Municipais, no Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps), no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas) 
e na Unidade Básica de Saúde (UBS), entre 
outros, levando informações e orientando 
profissionais e a população daquele território 
sobre procedimentos possíveis para a garantia 
de direitos. Importante papel em iniciativas 
de educação em direitos tem sido desenvol-
vido pela Escola da Defensoria Pública, que 
tem assumido a temática da saúde mental na 
organização de eventos estaduais e nacionais.

Observa-se, nessa descrição das ativida-
des, uma ênfase institucional em trabalhos 
extrajudiciais e de educação em direitos, 
duas vertentes que estão sendo fortalecidas 
na construção do modelo de atuação em saúde 

mental da DPESP. Paralelamente, psicólogos 
e assistentes sociais seguem instrumentali-
zando tecnicamente defensores em casos de 
judicialização, elaborando laudos e contra-
laudos, de maneira que possam contar com 
informações psicossociais na avaliação dos 
casos. Exemplo desta atuação acontece em 
situações nas quais pais perderam a guarda de 
seus filhos por serem usuários de drogas ou 
por apresentarem dificuldades relacionadas 
a transtornos mentais. Com esta iniciativa de 
construção de defesa com trabalhos interdis-
ciplinares, amplia-se a garantia dessas pessoas 
de serem ouvidas, de serem visibilizadas em 
seus processos judiciais.

Muitos casos não chegam espontaneamente 
à porta tradicional da triagem, e os profissio-
nais da DPESP precisam estar atentos a tais de-
mandas, que necessitam que eles se desloquem 
até os locais em que estas se encontram. Neste 
sentido, merecem destaque visitas a diferentes 
instituições de internação, asilos, comunidades 
terapêuticas e trabalhos desenvolvidos junto 
aos moradores de rua. Espaços que abrigam 
demandas de saúde mental, que necessitam 
de ‘portas alternativas’ de acesso à justiça.

É de fundamental importância o trabalho 
da DPESP junto às lideranças comunitárias, 
ativistas e representantes de movimentos 
sociais, que permanecem atentos às diferentes 
demandas relativas ao público atendido pela 
Defensoria e, também, à atuação dos diferentes 
órgãos governamentais na implantação de 
políticas públicas.

Uma das portas de acesso da instituição para 
as lideranças se pronunciarem é a Ouvidoria, 
que exerce papel de articulação política dessas 
demandas. Outra porta que tem sido de im-
portância fundamental para as demandas de 
saúde mental é o Núcleo Especializado de 
Cidadania e Direito Humanos.

Dessa maneira, encontram-se exempli-
ficados os principais aspectos que poderão 
contribuir para a reflexão sobre o modelo 
de trabalho que está sendo construído pela 
DPESP, assim como os espaços institucionais 
para a abordagem do tema de saúde mental. 
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O objetivo desta análise refere-se à busca por 
alternativas, possibilidades plurais e concretas, 
simultaneamente utópicas e realistas, que se vão 
construindo no presente por meio das atividades 
de cuidado4. Entende-se que, a partir da análise 
do que está sendo construído hoje, com as expe-
riências que estão sendo disponibilizadas diante 
da construção de propostas que incluam as dife-
rentes formas de não existência relacionadas com 
as demandas de saúde mental, torna-se possível 
pensar em diferentes alternativas para a atuação 
da DPESP perante a temática.

O foco de uma leitura da atuação da DPESP 
sob uma perspectiva de acesso à justiça, no 
sentido amplo, e a observação de relatos das 
práticas em diferentes áreas de atuação, ilus-
tram a reconhecida proposta de ‘movimentos 
das ondas’ para a superação dos obstáculos de 
acesso6. Observa-se que, simultaneamente, a 
instituição executa as diferentes formas de 
enfrentamento dos obstáculos: por ações de 
defesa individual daqueles que não possuem 
recursos, a primeira onda; as atuações coletivas 
diante das violações de direitos de grupos vul-
neráveis, a segunda onda; e o investimento em 
procedimentos extrajudiciais e de mediações 
de conflitos, a terceira onda.

Visualiza-se a assistência jurídica descrita 
na primeira onda cappellettiana por meio da 
atuação na construção de defesas que incluam 
a realidade social, o leque de dificuldades so-
cioeconômicas e emocionais das pessoas que 
permaneceram historicamente excluídas do 
sistema tradicional de Justiça e da sociedade 
como um todo.

Por outro lado, os trabalhos que colocam 
em foco as demandas coletivas relacionadas 
às necessidades de pessoas com deficiência 
para que se cumpra o direito de locomoção, 
o combate às diferentes formas de violência 
vivenciadas por pessoas em situação de rua, as 
ações movidas contra os municípios para que 
se cumpra a implantação de políticas públicas 
de saúde e de assistência social, além do acom-
panhamento e a cobrança da devida implan-
tação de serviços de saúde mental de acordo 
com a política de desinstitucionalização, são 

exemplos de atuação da Defensoria voltados 
para a demanda de saúde mental coletiva, con-
forme descrito na segunda onda cappellettiana.

Partindo do entendimento de que o acesso 
à justiça possui um sentido mais amplo do 
que o de acesso ao judiciário, que representa 
a possibilidade de buscar alternativas vol-
tadas para a solução pacífica de ameaças ou 
impedimentos de direitos, se pode pensar 
que as práticas baseadas no trabalho de 
escuta qualificada, aprofundada, e a ênfase 
em mediações, conciliações ou composi-
ção extrajudicial de conflitos estão sendo 
construídas na direção de proporcionar o 
exercício da cidadania com condições mais 
dignas de existência. O trabalho da DPESP 
junto à rede de serviços públicos com ênfase 
na orientação de direitos, possibilidades 
de encaminhamentos, parcerias e práticas 
de educação em direitos segue na mesma 
direção. A sociedade passa a ser envolvida 
em diferentes iniciativas, que visam deso-
bstaculizar os caminhos de acesso aos di-
reitos. A observação das práticas descritas 
possibilita identificar constantes buscas 
por superação de barreiras que dificultam 
o acesso à justiça para a população atendida 
pela Defensoria. A educação em direitos 
junto aos profissionais de serviços públi-
cos, as atividades conjuntas com a rede de 
serviços e a atuação junto à comunidade em 
geral para orientação sobre direitos e sobre 
os serviços são exemplos de atuações que ca-
racterizam a expansão da concepção clássica 
da justiça de atuação em litígios. Práticas 
que ilustram a terceira onda cappellettiana.

Exemplifica-se, dessa maneira, que a 
atuação da DPESP, por princípios, segue na 
direção da proposta de ampliação de acesso à 
justiça para a população que mais necessita da 
intervenção estatal, por limitações de recur-
sos. Entretanto, tais princípios não podem ser 
analisados desvinculadamente de um contexto 
de extrema desigualdade, e de interesses pú-
blicos e privados em rota de colisão constante. 
Não há, nesta leitura, a ingenuidade da crença 
de um caminho utópico de acesso universal. 
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Os objetivos bastante ambiciosos da DPESP, 
configurados na abrangência de sua área de 
atuação, somados às dificuldades socioeconô-
micas enfrentadas por parcela significativa da 
população, colocam em posição de especial 
preocupação o projeto de acesso à justiça 
conforme proposto.

De qualquer maneira, é notória a con-
tribuição da DPESP na construção de um 
modelo de atuação que possibilita o acom-
panhamento individual de pessoas com so-
frimento mental para que possam ter acesso 
aos mais diferentes direitos que lhes são 
negados. Possibilita o acompanhamento da 
implantação dos serviços de saúde mental 
para que se cumpra o proposto pela política 
de desinstitucionalização, não apenas na 
ampliação de serviços, mas no seu acompa-
nhamento e fiscalização. De fato, o atraso na 
implantação de políticas públicas adequadas 
às necessidades das demandas, os constantes 
impasses provocados por um sistema de 
saúde híbrido, segmentado em interesses e 
disputas entre iniciativas públicas e privadas 
têm prolongado as condições de não existên-
cias sociais. Perpetuam práticas de violên-
cias em instituições irregulares, para onde 
muitos ainda são encaminhados, muitas 
vezes, com a anuência do poder público 
e por desconhecimento, da parte de quem 
encaminha, das reais condições dessas clíni-
cas ou comunidades terapêuticas. Situação 
que se agrava diante da ameaça a qual está 
submetido o atual projeto do Sistema Único 
de Saúde (SUS) do Brasil.

Considerações finais

A análise proposta no presente relato iden-
tificou iniciativas institucionais visando à 
garantia dos direitos de pessoas com sofri-
mento mental na DPESP. Alternativas que se 
tornaram possíveis pela existência de uma 
instituição com princípios eminentemente 
democráticos, criada com grande mobilização 
da sociedade civil. Entretanto, sabendo ser 
inquestionável o fato de a instituição se esta-
belecer com a presença da sociedade civil, não 
se pode ignorar a autocrítica dos envolvidos 
sobre o esvaziamento da participação social 
nos espaços conquistados. A esta constatação, 
acrescentem-se os históricos de violações de 
direitos e de estigmatizações vivenciado por tal 
parcela da população, delineando-se a difícil 
trajetória de alcance das condições de digni-
dade humana para quem vive com sofrimento 
mental. Há muito trabalho pela frente!
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RESUMO A conscientização do público infantil sobre uso racional e práticas adequadas relacio-
nadas a medicamentos incentiva a transformação a partir da educação infantil e impulsiona a 
multiplicação desse conhecimento nas famílias. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho 
é relatar a experiência de ações de conscientização com público infantil visando a orientar e 
divulgar a forma correta de armazenamento e descarte de medicamentos realizada por um 
programa de extensão de uma instituição de ensino superior. As atividades foram realizadas 
em duas escolas públicas rurais de um município do interior do Rio Grande do Sul, envolvendo 
alunos da pré-escola ao 8º ano do ensino fundamental. Elas foram planejadas e organizadas 
pelos extensionistas, que conduziram a abordagem das temáticas por meio de perguntas orais, 
orientação dialogada, com apoio de recurso audiovisual e quiz de assimilação de conteúdo. O 
público, de aproximadamente 125 pessoas, demonstrou aceitação e interesse pela temática, 
participando com relatos iniciais de práticas adotadas em suas residências e respondendo às 
perguntas no final das atividades. Verificaram-se tanto aprendizagem das informações pelas 
crianças quanto motivação para as práticas adequadas e multiplicação de conhecimento. As 
atividades educativas mostraram-se positivas e poderão ser subsídios para ações de educação 
em saúde, em outras localidades.

PALAVRAS-CHAVE Educação infantil. Conscientização. Saúde pública.

ABSTRACT Children awareness on the rational use and appropriate medicines-related practices 
encourages transformation through early childhood education and boosts the multiplication of 
such knowledge in families. In this perspective, the aim of this work is to report the experience 
of actions awareness with children aiming to guide and divulge the correct way of storage and 
disposal of medicines carried out by an extension program of an institution of higher education. 
The activities were carried out in two rural public schools of a municipality of the interior of Rio 
Grande do Sul, involving pre-school students to the 8th year of elementary school. They were 
planned and organized by extensionists, who led the approach to the topics through oral questions, 
negotiated orientation, with support of audiovisual resource and content assimilation quiz. The 
public, of approximately 125 people, showed acceptance and interest on the subject, participating 
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Introdução 

A Revolução Técnico-científico-informacional, 
que teve início na segunda metade do século 
XX, desencadeou uma série de descobertas e 
evoluções no campo tecnológico, incluindo 
as áreas química e biomédica. Em vista disso, 
a indústria farmacêutica pôde disponibili-
zar ampla variedade de fármacos com acesso 
facilitado à população em geral, de modo a 
desencadear o que Barros1 denomina ‘socie-
dade medicalizada’, em que a busca de saúde 
e bem-estar se relaciona diretamente com 
o uso de medicamentos, resultando no seu 
consumo exacerbado.

Assim, a existência de farmácias caseiras 
é uma realidade que deve ser debatida. Uma 
discussão iniciada por Tourinho et al.2 dispõe 
que os medicamentos mantidos nos domicílios 
representam maior risco para agravos à saúde 
devido ao consumo irracional, à automedica-
ção, com possibilidade de desencadear intoxi-
cações, especialmente em crianças. Exposto 
que a população por vezes mantém uma di-
versidade de medicamentos guardados em 
discordância com as recomendações de arma-
zenamento3, tornam-se essenciais atividades 
que abordem os cuidados especiais necessários 
para se manter a eficácia dos princípios ativos 
e a segurança no uso do fármaco4.

O acesso infantil a estoques caseiros de 
medicamento foi averiguado por Schwingel 
et al.3, que descreveram a ausência de emba-
lagens, bulas e informações de validade dos 
medicamentos armazenados, sob condições 

errôneas de exposição à luz, à umidade e ao 
calor, e que, quando descartados, eram tratados 
de maneira incorreta. Por esta razão, as ações 
educativas se destinaram ao público infantil, 
como forma de prevenir a manipulação de 
medicamentos pelos menores, como também 
de guiar seus pais e responsáveis para o armaze-
namento e o descarte ambientalmente corretos. 
No entanto, essas são iniciativas ainda escassas 
em municípios do interior do Rio Grande do Sul 
(RS) e em unidades de saúde distritais. 

O ambiente escolar é apontado como local 
ideal para o compartilhamento de informações 
e conhecimentos sobre assuntos relevantes de 
cunho coletivo, como saúde pessoal e cuidados 
com o meio ambiente. Segundo Angelim et 
al.5, trabalhar as representações sociais de um 
determinado tema em um ambiente escolar, 
a partir da análise do conhecimento social 
compartilhado e na visão do senso comum 
dessa população, é indispensável na formação 
de cidadãos para a vida em sociedade.

Nesse contexto, é necessário considerar a 
relevância da conscientização do público in-
fantil como potencial multiplicador, bem como 
a expansão de ações de educação em saúde 
para armazenamento e descarte de medica-
mentos. Isso corrobora o observado por Holek6 
e Schunemann e Rosa7, os quais apontam que 
a formação de cidadãos responsáveis se inicia 
na escola, onde não somente o conhecimento 
é difundido, mas, também, os valores culturais 
determinantes na atuação perante o meio e o 
ensino político. Adicionalmente, Menezes8 
aponta a importância do público infantil como 

with initial reports of practices adopted in their residences and answering the quiz questions at 
the end of the activities. The learning of children’s information and the motivation for appropriate 
practices and the multiplication of knowledge have been verified. The educational activities were 
positive and could be subsidies for actions of health education, in other locations.

KEYWORDS Child rearing. Awareness. Public health.
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influência para os pais, responsáveis e amigos, 
pois as crianças tomam a conduta de intera-
gir com os demais acerca das suas atividades 
desenvolvidas e do seu papel na sociedade, 
disseminando informações e conhecimentos. 

A abordagem do público infantil por meio 
das atividades educativas relatadas neste tra-
balho objetivou a orientação e a divulgação da 
forma correta de armazenamento e descarte 
de medicamentos, que muitas vezes é desco-
nhecida pela população adulta, com intuito de 
conscientização, promoção da saúde e mul-
tiplicação de conhecimento. Nesse sentido, 
este relato tem o propósito de descrever 
a experiência das ações realizadas por um 
programa de extensão de uma instituição de 
ensino superior. 

Métodos

A experiência relatada foi resultado de ativi-
dades educativas em duas escolas de ensino 
público infantil e fundamental de um municí-
pio do interior do RS sobre práticas adequadas 
relacionadas a medicamentos. As ações de 
conscientização foram realizadas por acadê-
micos bolsistas e voluntários dos cursos de 
medicina, farmácia e odontologia, de programa 
de extensão de uma universidade federal, entre 
junho e julho de 2018. 

As atividades educativas foram planejadas 
e organizadas pelo grupo extensionista em 
reuniões semanais. Nelas, foi escolhido o perfil 
do público-alvo e, a partir daí, foi definida a 
abordagem mais adequada para conduzir as 
ações, de forma dinâmica e eficiente.

Foram selecionadas duas escolas de distritos 
do município. A escola 1, composta por alunos 
do 5º ao 8º ano do ensino fundamental, e a 
escola 2, formada por alunos da pré-escola ao 
5º ano do ensino fundamental, ambas públicas 
e localizadas em áreas rurais. Além dos alunos, 
público-alvo principal, participaram das ati-
vidades os professores, a direção escolar e os 
demais funcionários presentes.

As ações ocorreram em uma tarde letiva 

e foram estruturadas em cinco momentos: 
apresentação do grupo, perguntas orais diag-
nósticas, orientação dialogada com utilização 
de slides sobre armazenamento e descarte 
ambientalmente correto de medicamentos e 
conscientização do público, assimilação do 
conteúdo abordado através de um quiz e en-
cerramento das atividades pelo grupo.

Inicialmente, houve a apresentação dos 
universitários e do programa de extensão, 
evidenciando a missão acerca da conscienti-
zação da população sobre o armazenamento 
e o descarte correto de medicamentos. Em 
seguida, foram realizadas perguntas orais, 
a fim de: a) conhecer os espectadores; b) 
saber o que eles consideravam correto sobre 
o tema; e c) como suas famílias armazenavam 
e descartavam medicamentos em suas casas. 
Segundo o preconizado por Guarda et al.9, 
o diálogo é uma ferramenta insubstituível 
de aproximação com a criança, pois através 
dele entramos em seu mundo. Depois de co-
nhecido o público em questão e seus hábitos, 
passou-se à extensão dos conhecimentos aca-
dêmicos à comunidade.

A abordagem sobre armazenamento e 
descarte ambientalmente correto de me-
dicamentos foi realizada por meio de uma 
orientação dialogada, dinâmica e bem-hu-
morada. A comunidade escolar assistiu à 
apresentação de slides sobre como armaze-
nar corretamente os medicamentos em suas 
residências e descartar os que estiverem 
vencidos ou em desuso, compartilhando 
as vivências domiciliares. Em seguida, 
mostrou-se como não se deve armazenar 
e descartar, e, por último, como fazê-lo de 
modo adequado. Foram utilizados slides na 
apresentação, os quais continham muitas 
imagens e figuras coloridas, ao mesmo 
tempo instrutivas, deixando a apresentação 
adequada para motivar o aprendizado pelas 
crianças. O uso de figuras, além de facilitar 
o entendimento, chama a atenção do público 
e desperta o interesse10. Adicionalmente, a 
exposição teve propósito de ensinar como 
transformar uma caixa simples de papelão, 
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de calçados, por exemplo, em um local ade-
quado para armazenamento, com a finalida-
de de as crianças levarem esse conhecimento 
para suas residências e confeccionarem 
um local adequado para armazenamento 
doméstico dos medicamentos, juntamente 
com seus pais. 

Foi formulado um quiz como instrumento 
para fixação do conteúdo pelos alunos e para 
percepção do aprendizado pelo público-alvo. 
O instrumento foi composto de questões de 
diferentes níveis de dificuldade, algumas utili-
zando exemplos de situações, outras objetivas 
e outras, ainda, que conduzissem a respostas 
incorretas. Em decorrência das faixas etárias 
diferenciadas nas ações, o vocabulário das 
perguntas foi adaptado para fácil compre-
ensão das crianças. Na escola 2, as questões 
foram estratificadas de acordo com as turmas 
devido à amplitude de idade do público-alvo. 
Houve distribuição de brindes aos alunos que 
acertaram primeiro as perguntas. A escolha 
desse momento de descontração e brincadei-
ra justifica-se ao saber que o ato de brincar 
tem fundamental importância no processo 
de aprendizagem da criança enquanto ser 
humano, pois, em conjunto com a diversão, 
acontece a formação da assimilação de co-
nhecimentos da criança, que será levada para 
sua vida futura11. Além do quiz, na escola 1, o 
grupo sorteou entre os professores uma caixa 
confeccionada para o armazenamento domés-
tico dos medicamentos.

As atividades foram encerradas com distri-
buição de doces e material educativo validado, 
sobre armazenamento e descarte correto, aos 
presentes. Na escola 2, também foram dis-
tribuídos balões coloridos para as crianças 
e as cartilhas informativas foram entregues 
aos professores, que se responsabilizaram a 
enviar aos pais. A distribuição de material 
educativo adequado é fundamental no pro-
cesso de conscientização da população, pois 
as informações disponíveis sobre os temas 
são escassas e muitas vezes incompletas10. 
Por último, o grupo fez o registro fotográfico 
dos eventos.

Resultados e discussão

As atividades educativas contemplaram um 
público de 125 pessoas, sendo 60 e 65 pessoas 
na Escola 1 e na Escola 2, respectivamente. O 
resultado alcançado foi positivo, pois, além da 
boa aceitação, do interesse e do comprometi-
mento do público com o assunto, a mudança 
de postura dos espectadores ficou evidente ao 
longo da realização do evento, ressaltando a 
importância da conscientização nessa fase do 
desenvolvimento humano.

Nas diretrizes curriculares nacionais para a 
educação infantil, do Ministério da Educação, 
de 2010, a criança é definida como:

Sujeito histórico e de direitos que, nas intera-
ções, relações e práticas cotidianas que viven-
cia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, ob-
serva, experimenta, narra, questiona e cons-
trói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura12(15). 

Em virtude dessa definição, a educação 
infantil é um momento oportuno para o de-
senvolvimento de saberes que serão levados 
por toda a vida da criança, como o consumo 
consciente, o cuidado com a saúde e a valori-
zação e o respeito ao meio ambiente, pois esse 
é um dos primeiros espaços de contato com 
outras pessoas e de interação com a sociedade. 
Ademais, de acordo com Szymanski (2010), 
citado por Moura13, todas as pessoas com as 
quais a criança se relaciona na escola, meio 
institucional, tornam-se corresponsáveis pelo 
seu processo de aprendizagem, socialização e 
constituição. Por essa razão, é essencial iniciar 
um trabalho de conscientização já na educa-
ção infantil. Assim, desde a infância, elas são 
estimuladas a tomar decisões conscientes e 
compartilhar responsabilidades14. 

O momento de abertura das ações, do qual 
os alunos das escolas participaram e em que 
contaram como acontece em suas casas e como 
seus pais manuseiam os medicamentos, foi 
importante para assimilar as informações 
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trazidas por eles, além de se tratar de uma 
estratégia utilizada para deixar os alunos mais 
desinibidos e a ocasião mais dinâmica. Para 
Torok15, a abertura deve ser ‘explosiva’, para 
captar a atenção do grupo e render sucesso da 
atividade comunicativa. Com isso, as crian-
ças, principalmente na escola 2, participaram 
ativamente da apresentação e tornaram a ex-
periência muito mais enriquecedora e bem 
aproveitada por todos.

A sinceridade das crianças em relatar as 
práticas inadequadas com medicamentos, que, 
por vezes, presenciaram com os pais em suas 
casas, além do seu papel na fiscalização dessas 
ações, chamaram a atenção do grupo. Nesse 
momento, ao analisar a ‘denúncia’ das crianças, 
percebeu-se que, em muitas das residências, os 
pais tinham atitudes equivocadas com relação 
ao uso e ao manuseio dos medicamentos, fato 
também relatado por Anunciação et al.16.

Nos relatos de diagnóstico, o público infantil 
afirmou que os medicamentos, em suas resi-
dências, encontram-se fora do seu alcance e 
que são sempre seus pais que os manejam e os 
oferecem a eles, quando necessário, refletin-
do a conscientização dos responsáveis frente 
aos riscos do acesso das crianças aos medi-
camentos. Contradizendo essas narrações, 
um estudo de Tourinho et al.2, que analisou 
as condições das farmácias domiciliares no 
interior do estado de São Paulo, verificou que 
a maioria dos estoques de medicamentos está 
armazenada em caixas de papelão em locais 
de fácil acesso às crianças menores de 6 anos 
da região. Essa divergência no cuidado com 
o armazenamento pode estar relacionada a 
diferenças de hábitos e culturas quando com-
paradas diferentes regiões brasileiras. Dados 
do Sistema Nacional de Informações Tóxico-
Farmacológicas (Sinitox), referentes ao ano 
de 2016, apontaram os medicamentos como 
principais agentes de intoxicação em seres 
humanos no Brasil, representando cerca de 
36% dos casos de intoxicação. Cerca de 33% 
dos acidentes ocorrem com crianças menores 
de 4 anos17. Portanto, o local escolhido para 
o armazenamento de medicamentos em 

domicílios é de extrema importância para se 
minimizar riscos de intoxicação. 

A grande maioria relatou, no início da ação, 
como lugar correto para o descarte de medica-
mentos, o lixo doméstico, e, realmente, acredi-
tavam que esse era o local adequado. Apesar de 
as consequências ambientais desses fármacos 
descartados incorretamente ainda não serem 
bem conhecidas, segundo Ponezi et al. (2008), 
citado por Eickhoff et al.18, sabe-se que eles são 
eventuais responsáveis por efeitos adversos à 
saúde humana, animal e de organismos aquá-
ticos, principalmente quando são descartados 
erroneamente e acabam alcançando rede de 
esgotos e águas. Alguns fármacos merecem 
atenção especial, como os antibióticos, que 
podem selecionar ou induzir resistência bac-
teriana; os estrogênios, que podem agir no 
sistema reprodutivo de organismos aquáticos 
e levar à feminização dos peixes machos; e 
os medicamentos usados em quimioterapia, 
antineoplásicos e imunossupressores, que são 
potenciais agentes mutagênicos18.

Na orientação dialogada, foi discutida a im-
portância dos cuidados com os medicamentos 
armazenados em casa. Nesse sentido, algumas 
informações foram repassadas: a) manter os 
medicamentos na embalagem original para 
garantir sua conservação e identificação; b) 
guardar os medicamentos em locais frescos, 
longe do calor, da luz e da umidade, portanto, 
não devem ser armazenados no banheiro ou 
na cozinha; c) manter os medicamentos que 
precisam ser armazenados em geladeira nas 
prateleiras, e não na porta ou no congelador; 
d) armazená-los longe do alcance das crian-
ças; e) sempre observar as recomendações do 
fabricante e se as características do produto 
continuam as mesmas após abertura das em-
balagens; f ) checar periodicamente o local de 
armazenamento dos medicamentos em domi-
cílio, principalmente para verificar as validades 
dos mesmos; e, por último, g) medicamentos 
vencidos e que restarem ao final do tratamento 
devem ser descartados de forma correta19. 

O descarte adequado também foi alvo da 
ação, que orientou a fazê-lo em farmácias ou 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 120, P. 276-286, JAN-MAR 2019

Atividades educativas sobre armazenamento e descarte correto de medicamentos: relato de experiência com público infantil 281

unidades de saúde da região leste do muni-
cípio, as quais participam do Programa de 
conscientização da população e recolhimento 
de medicamentos em desuso nas unidades de 
saúde na região leste de Santa Maria (RS) e 
possuem pontos de coleta de medicamentos 
vencidos ou em desuso. Os alunos das escolas-
-alvo das ações assistiram atenciosamente às 
explicações fornecidas pelos extensionistas.

Com relação à orientação para o descar-
te nas farmácias, a fim de preservar a saúde 
pública e a qualidade do meio ambiente, os 
estabelecimentos comerciais podem participar 
do programa de coleta de medicamentos a 
serem descartados pela comunidade, mas não 
são obrigados por lei nacional a recolher esses 
produtos20. No entanto, no município de Santa 
Maria (RS), a Lei nº 5.786, de 28 de agosto de 
201321, “estabelece procedimentos a serem 
adotados para o descarte de medicamentos 
vencidos e de suas embalagens no Município 
de Santa Maria”, ficando os estabelecimentos 
obrigados a receber e acondicionar os medi-
camentos vencidos e suas respectivas emba-
lagens, bem como a providenciar-lhes destino 
ambientalmente adequado.

Durante a conversa, os alunos ficaram 
atentos, pouco dispersos e demonstraram in-
teresse pelo tema, principalmente na escola 2. 
Ao comparar as perguntas diagnósticas da si-
tuação inicial com as do quiz realizado no final 
da atividade, foi perceptível uma mudança 
na compreensão da temática, no tocante à 
valorização do assunto e ao aprendizado do 
público-alvo. Se, no início, foram relatadas 
várias situações inadequadas, consideradas 
pelo público-alvo corretas, no final, após a 
conversa, raramente alguma criança respon-
dia de forma incorreta às perguntas. Situação 
similar foi observada por Anunciação et al.16, 
que salientaram a internalização do aprendi-
zado através dos relatos obtidos das crianças 
sobre o descarte e a preocupação delas com 
o meio ambiente. 

Na escola 2, um aluno mencionou que 
não era correto guardar medicamentos na 
cozinha, pois ficava perto do fogão à lenha. 

Essa informação desencadeou uma discus-
são sobre a importância do cuidado com a 
temperatura do local do armazenamento. 
Ela é o fator ambiental mais importante a se 
considerar no armazenamento de medica-
mentos, influenciando diretamente em sua 
estabilidade, pois a velocidade de degradação 
do fármaco é diretamente proporcional ao 
aumento da temperatura22.

Na escola 1, respondendo a uma pergunta 
do quiz que induzia à resposta incorreta, uma 
criança corrigiu sobre a forma de descarte 
dizendo que não é correto misturá-los com 
água e jogar na pia, prática doméstica comum 
relatada para descarte de medicamento. De 
acordo com Aquino, Brandt e Chernicharo23, 
apenas um pequeno grupo de fármacos é satis-
fatoriamente removido dos esgotos domésticos 
pelas técnicas convencionais utilizadas nas 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). 
Assim, essas substâncias podem chegar à água 
de abastecimento humano em quantidades 
não previstas e se tornar um risco potencial 
para a saúde humana. A presença desses ele-
mentos nas águas levadas para as Estações de 
Tratamento de Água (ETA) é, hoje, um desafio 
para essas companhias24. 

Um ponto relevante foi a percepção do 
grupo quanto à necessidade de adaptação da 
linguagem e do vocabulário para trabalhar 
com o público infantil, que se mostrou uma 
estratégia indispensável para a realização 
de uma efetiva conscientização. Conforme 
sugere Torok15, não se deve tratar o público 
infantojuvenil de maneira inferior, pois, caso 
eles percebam, o repasse de informações pode 
ser prejudicado. A linguagem deve ser clara 
e concisa, conter informação, mas também 
ser criativa e rica. Além disso, para se obter 
o êxito esperado na atividade, ela precisa ser 
bem explicada e segura15. 

Acrescenta-se, também, a importância da 
distribuição de brindes no quiz, realizada no 
final da atividade, principalmente na escola 
1, para captar a atenção e motivar o apren-
dizado das crianças. De acordo com Alcará 
e Guimarães25, alunos motivados participam 
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de tarefas mais entusiasmados e demonstram 
disposição para novos desafios, pois buscam 
sempre novos conhecimentos e oportunidades. 
Sendo assim, a aprendizagem ocorre mediante 
motivação, e, a partir daí, o aluno busca atri-
buir significado ao assunto aprendido26. Além 
disso, as metas e os objetivos que os alunos 
propõem para o seu futuro são um determi-
nante motivacional24. 

Alguns obstáculos foram relatados pelo 
grupo extensionista após a experiência na 
escola 1. Os universitários relataram dificul-
dade inicial em chamar a atenção das crianças 
para o assunto, ter uma linguagem acessível e 
adequada a elas e a dificuldade de monitorar 
as crianças no quiz. Anunciação et al.16 relata-
ram a dificuldade na captação da atenção do 
público infantil e a importância de estudar e 
definir estratégias adequadas à transmissão 
do objetivo e da mensagem da atividade e 
participação ativa das crianças. 

Essas limitações foram analisadas nas reuniões 
do grupo e adaptadas como estratégia de ação no 
evento da escola 2. Primeiramente, foram citadas 
e discutidas todas as dificuldades encontradas 
no evento da primeira escola. Em seguida, as 
percepções da situação nortearam as adequações 
e a construção do plano com estratégias meto-
dológicas de ação, focadas no público da escola 
2. Dessa forma, na segunda escola, as pergun-
tas do quiz foram estratificadas e direcionadas 
para os alunos de níveis escolares diferentes, e 
somente as crianças do nível associado à questão 
poderiam responder, para que, assim, todas tives-
sem a chance de participação. Como resultado, 
os universitários tiveram atenção especial dos 
alunos e participação mais ativa das crianças, 
ao compararem com a experiência anterior. A 
abordagem de temática do quiz (quadro 1) poderá 
ser utilizada em outras localidades e/ou adaptada 
para diferentes públicos, contribuindo para as 
práticas de educação em saúde.

Quadro 1. Modelo de quiz aplicado para assimilação de conteúdo sobre armazenamento e descarte correto de 
medicamentos

1. Por que não é indicado guardar medicamentos no banheiro?

2. A cozinha é um local prático, cheio de prateleiras e gavetas para guardar muitos objetos. Sabendo disso: é indicado 
guardar medicamentos nos armários da cozinha, junto com os materiais de limpeza?

3. Alguns medicamentos devem ser guardados na geladeira. Sabendo disso: qual é o melhor lugar dentro dela para 
armazená-los?

4. Qual o cômodo da casa mais indicado para guardar os medicamentos?

5. Os medicamentos devem ser guardados em local fechado, ao qual as crianças e animais domésticos não tenham 
acesso. Sabendo disso: é adequado guardar os medicamentos em uma caixa em cima do guarda-roupa do quarto?

6. Carros geralmente são muito seguros, não têm umidade e possuem muitos compartimentos para guardar objetos. 
Sabendo disso: é indicado armazenar medicamentos dentro de veículos? 

7. Por que é importante não tirar o medicamento da embalagem original? 

8. Ficar atento à validade do medicamento é muito importante. Existem medicamentos que podem ser tomados mes-
mo vencidos? 

9. O que devemos fazer com os medicamentos, vencidos ou que não são usados, guardados em nossa casa?
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No final das atividades, foram distribuídos, 
para o público infantil, na escola 1, materiais 
educativos sobre armazenamento e descarte 
ambientalmente correto de medicamentos. 
Também foi solicitado a eles que repassassem 
as informações e o material aos pais ou res-
ponsáveis. Na escola 2, foi solicitado aos pro-
fessores que colocassem o material na mochila 
dos alunos. A promoção e a educação em saúde 
em ambiente escolar revelam-se, então, como 
importantes estratégias para conscientização 
de toda a comunidade envolvida através de sua 
repercussão, na medida em que as crianças 
adquirem valores fundamentais para a vida, 
entre os quais estão os vinculados à saúde13.

 Considerações finais

O uso racional de um medicamento está rela-
cionado a adequadas condições de armazena-
mento e descarte. Essas práticas são realizadas 
de maneira inadequada por grande parte dos 
cidadãos por falta de informação e divulga-
ção dos danos causados ao meio ambiente 
e à saúde pública. Uma estratégia utilizada 
para solucionar o problema é a disseminação 
de informações por meio do público infantil.

Ao analisar os resultados dessas ações 
educativas, percebeu-se que as crianças 
aprenderam as informações, tornaram-se 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 1. (cont.)

10. Sofia precisa tomar comprimidos de um medicamento controlado todos os dias, por isso acha mais prático deixar 
as caixas do medicamento sobre a bancada da cozinha para não se esquecer da medicação. Ela está correta?

11. Carlos precisa viajar e está com muitas caixas de seu medicamento controlado em casa, mas ouviu dizer que me-
dicamentos não podem ficar dentro do carro. Ele deve comprar novas caixas do medicamento quando chegar ao seu 
destino?

12. Para medicamentos com indicação de armazenamento na geladeira, a recomendação correta é deixá-los nas portas 
perto dos ovos, já que os ovos também precisam ser protegidos, correto?

13. Para descartar o medicamento e evitar que outras pessoas usem de forma errada, ele não deve ser jogado no lixo, 
mas dissolvido na pia, ou no vaso sanitário. Essa atitude está correta? 

14. Renata tem muitos medicamentos em casa e, para ter mais espaço, decidiu que vai jogar as caixas dos medicamen-
tos no lixo. Ela está correta? Qual a melhor forma de aliviar esse espaço? 

15. É bom ter medicamentos em casa, por isso, é correto sempre guardar medicamentos em desuso para uma próxima 
doença, correto?

16. Crianças e animais não têm consciência sobre o uso dos medicamentos, por isso, não é preciso se preocupar com o 
local de armazenamento, já que não vão mexer em nada. Essa atitude está correta? 

17. Cláudia está com muita dor de cabeça e encontrou um analgésico vencido há uma semana. Por ser pouco tempo ela 
pode tomar sem ter medo dessa atitude causar problemas à sua saúde? 

18. Eduardo tem uma caixa de medicamentos guardada em seu armário de roupas, geralmente não tem tantos em 
desuso porque olha a caixinha sempre que possível. Ele está correto? 

19. Sônia sente tonturas e vive dizendo ao esposo que não se deve guardar a caixa de medicamentos em cima do armá-
rio, já que ela precisa subir em cadeiras ou escadas para conseguir pegar, e isso pode causar acidentes. Ela está correta 
ou apenas exagerando?

20. Qual a melhor maneira de armazenar os medicamentos em casa?
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multiplicadoras de conhecimento e fiscais 
das ações da família em suas residências. Dessa 
forma, os objetivos das atividades foram al-
cançados e essa experiência ratifica os princí-
pios conceituais dos projetos de extensão, na 
medida em que estabelecem um verdadeiro 
elo entre a universidade e a sociedade.

Um ponto importante a ser destacado, percebi-
do a partir dos relatos da comunidade escolar, é a 
particularidade dessa região em relação a outras, 
até mesmo do próprio município. Essa consta-
tação incentiva a realização de novas ações de 
divulgação do conhecimento sobre o assunto em 
outros locais, fortalecendo ainda mais a missão 
extensionista dos universitários. 

Adicionalmente, essas atividades propor-
cionaram experiência enriquecedora e desa-
fiadora para os extensionistas, aproximando a 
academia da comunidade ao colocar em prática 
conceitos técnicos e teóricos. 

A extensão proporciona expansão do espaço 
de aprendizagem dos acadêmicos, viabilizan-
do o compartilhamento de conhecimento e 
desenvolvendo competência para atividade 
interprofissional, humana, autônoma e ética. 

Portanto, espera-se a geração de impacto nas 
famílias, que receberão as informações sobre 
o assunto, através das crianças, e poderão dar 
continuidade à transmissão de conhecimento 
na comunidade, além do impacto gerado nos 
universitários, que servirão de subsídio para 
a criação de novos encontros e trabalhos em 
prol da promoção da saúde coletiva e do bem-
-estar ambiental.
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Os autores procuram mostrar na obra como a 
saúde é afetada pelas crises econômicas, como 
as estatísticas apontam a sobrevivência e a não 
sobrevivência humana, por as políticas econô-
micas não serem meros dados matemáticos, e 
sim escolhas políticas em que taxas de cresci-
mento, recessão e austeridade envolvem vidas 
humanas e a saúde de coletividades. O texto 
evidencia que as políticas econômicas por si só 
não são os agentes patógenos, mas, as ‘causas 
das causas’ da morbimortalidade e dos fatores 
que condicionam o grau de exposição a riscos 
de saúde. As forças econômicas definem quem 
tem mais probabilidade de beber em excesso, 
de contrair tuberculose, de sofrer depressão 
grave, de pegar doenças transmissíveis, de 
ficar desnutrido, sem emprego e habitação. 
Assim é que qualquer alteração no orçamento 
público pode ter um impacto poderoso sobre 
a saúde da população.

O interesse dos autores de conhecer os 
impactos das políticas de austeridade nos di-
ferentes sistemas nacionais de saúde iniciou 
a partir da recessão de 2008 nos EUA. A obra 
apresenta análises de muitos países e de di-
ferentes períodos recessivos, evidenciando 
como a saúde coletiva tem sido, historicamen-
te, afetada pelos choques econômicos. A obra 
teve como questão norteadora: 

Será realmente possível investir em progra-
mas de proteção social – no sistema de saúde, 
em programas de apoio aos doentes mentais, 
em subsídios de alimentação e apoios à habi-
tação –, quando o país em causa enfrenta uma 
enorme situação de dívida pública?1(15). 

No âmbito das políticas capitalistas, os 
autores mostram que é possível solucionar o 
problema da dívida sem pôr em risco a saúde. 
Contudo, isso implica o financiamento de pro-
gramas públicos (pensões, aposentadorias, 
saúde, apoios a doentes mentais, de alimen-
tação, habitação, emprego e subsídios vários). 
Os resultados demonstram que os suportes a 
determinados programas de saúde contribuem 
de fato para reduzir a dívida e estimulam o 
crescimento da economia. “Cada dólar in-
vestido nesse tipo de programa produz um 
rendimento de três dólares em crescimento 
econômico”1(15). Por outro lado “os países que 
optam por profundos cortes orçamentais de 
curto prazo acabam por se ver numa situação 
de declínio econômico de longo prazo”1(15).

O livro apresenta como alguns países en-
frentaram a crise e as repercussões na saúde 
pública. Na transição da República Soviética 
para a economia de mercado, houve uma crise 
demográfica “a esperança de vida dos homens
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russos caiu de 64 para 57 anos entre 1991 e 
1994”1(54). Em 1998, o desemprego atingia 22% 
e a taxa de pobreza era superior a 25% da popu-
lação. As estatísticas mostram que os homens 
morriam por intoxicação alcoólica, suicídio e 
homicídios, mas os autores pretendem ir além 
das causas imediatas, para revelar a causa das 
causas, as mudanças sociais e econômicas. 

Na era soviética, o trabalho representava mais 
do que um salário e uma ocupação. [...] Os 
planeadores soviéticos forneciam aos traba-
lhadores serviços de saúde, creches e outros 
programas de apoio social. [...]. As pessoas 
não ganhavam muito, mas tinham estabilida-
de no emprego e uma série de benefícios1(60).

À semelhança da Rússia, o Cazaquistão, 
a Letônia e a Estônia assistiram grandes au-
mentos de mortalidade, ao promoverem uma 
transição rápida para a economia de mercado 
(terapia de choque, recomendada pelo Banco 
Mundial), desenvolvendo programas radicais 
de privatização e enormes cortes nos orçamen-
tos de proteção social. Nos países que preser-
varam seus sistemas de proteção durante a 
transição para a economia de mercado, como a 
Bielorrússia, a Eslovênia, a República Tcheca e 
a Polônia, seguindo a via gradualista, os efeitos 
negativos na saúde foram menos profundos. 

A crise em 1997 no Leste da Ásia foi pre-
cedida por um influxo excepcional de capital 
estrangeiro, sem tecnologia e eficiência laboral. 
Na Tailândia e Indonésia, com a rigorosa polí-
tica de austeridade, a população mal conseguia 
ganhar o mínimo para não morrer de fome, 
aumentaram as taxas de grávidas com anemia 
por causa da subnutrição, mortalidade por 
doenças infeciosas e suicídios. Na Coreia do 
Sul, aumentaram a pobreza, os problemas de 
saúde mental e o suicídio entre os homens. O 
FMI passou a ser conhecido como o Fundo da 
Mortalidade Infantil. Em paralelo, a Malásia 
resistiu às imposições do Banco Mundial e 
implementou um estímulo fiscal, reforçou as 
redes de segurança social de modo a amortecer 
o impacto da crise, preservou seus programas 

de vacinação e de apoio alimentar.
Na Europa, com a recessão de 2008, Grécia, 

Espanha, Portugal, Itália e Inglaterra foram os 
países que implantaram as políticas do ajuste. 
Particularmente na Grécia, cobaia europeia das 
políticas de austeridade, os custos humanos 
tornaram-se dramáticos, aumentaram 54% as 
infecções de HIV (Vírus da Imunodeficiência 
Humana), duplicaram suicídios, homicídios, 
toxicodependências e ressurgiu a malária. 
Com a sequência de terremotos financeiros, 
a democracia na Grécia foi suspensa por 
ordens da Troika, disparando o número de 
desempregados, de pessoas sem casa e de 
privatizações estatais. Em meio aos grandes 
protestos populares, como forma de resistência 
à crise extrema, assistiu-se o ressurgimento 
dos partidos de extrema direita, como o Aurora 
Dourada, com ataques racistas e a homosse-
xuais e expurgo de imigrantes.

Nos Estados Unidos, no mesmo período, 
em função da franquia elevada, as pessoas 
deixavam de usar o plano de saúde em casos 
de prevenção e problemas não urgentes. “As 
pessoas usavam cada vez menos os centros de 
saúde e cada vez mais os serviços de urgên-
cia, quando se viam em situação grave”1(154). 
Os autores mostram que quem se beneficiou 
com a recessão foi um grupo de seguradoras 
de saúde que declararam aumento dos lucros 
posterior a 2008. 

E assim os ricos ficaram mais ricos, e os doen-
tes mais doentes [...] por isso as seguradoras 
têm incentivos perversos para arregimenta-
rem as pessoas mais saudáveis e eliminarem 
de sua carteira as pessoas mais doentes1(155). 

Essa é a lei dos cuidados inversos. Os prin-
cípios fundadores do sistema de saúde inglês 
vêm sendo esquecidos com o governo ten-
tando aproximar o National Health Service  
(NHS) do modelo americano, baseado no 
mercado. Apesar de negar a privatização, o 
governo está transferindo grandes áreas de 
cuidados de saúde para operadoras privadas, 
propondo que as pessoas com doenças crônicas 
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decidam a quem confiar seus tratamentos, 
deixando-se levar pelos interesses predatórios 
das seguradoras.

Em síntese, a obra revela como as políti-
cas de austeridade vão muito além da perda 
de emprego e casa, revelando-se um grande 
assalto à vida das pessoas. As diferentes ex-
periências nacionais relatadas explicitam que 
uma catástrofe econômica, por pior que seja, 
não implica necessariamente em prejuízos 
para a saúde da população, desde que os go-
vernos a salvaguardem mediante políticas 
adequadas. Um fator que determina a saúde 
da população é a solidez das redes de seguran-
ça social. O perigo para a saúde pública não 
está na recessão per si, mas na austeridade, 
declaram os autores. “As recessões ferem, mas 
a austeridade mata”1(25). A título de exemplo, 
apresentam a situação da Islândia que, mesmo 
abalada pela crise bancária mundial, não teve 
o agravamento da mortalidade, pois optou 
por preservar seus programas de apoio social, 
realizando consulta à população que votou 
contra as medidas de um possível empréstimo 

do FMI. Em diferentes momentos históricos 
a mesma opção foi feita pela Suécia, Canadá, 
Japão, Austrália, Noruega e por alguns países 
europeus que rejeitaram o sistema baseado no 
mercado e preservaram os cuidados de saúde 
patrocinados pelo Estado.

A obra não apresenta exemplos de situação 
dos países da América Latina e África, mas 
com certeza essas realidades, com suas parti-
cularidades, tem historicamente sofrido com 
as políticas de austeridade. Para ampliar mais 
essas questões, fica a sugestão de temas para 
estudos de longo prazo de diferentes áreas das 
ciências humanas e sociais, e um alerta de que 
a conjuntura brasileira ultraconservadora que 
está matando o SUS e as nossas caras conquis-
tas democrático-populares.
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pessoa leia, baixe, copie, imprima, compartilhe, reutilize e distribua, 
com a devida citação da fonte e autoria. Nesses casos, nenhuma 
permissão é necessária por parte dos autores ou dos editores.

A ‘Saúde em Debate’ não cobra taxas dos autores para a sub-
missão ou para a publicação de trabalhos, mas, caso o artigo seja 
aprovado para editoração, fica sob a responsabilidade dos autores 
a revisão de línguas (obrigatória) e a tradução do artigo para a 
língua inglesa (opcional), com base em uma lista de revisores e 
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ção de sua política editorial. Seus membros integram o Comitê Edito-
rial e/ou o banco de pareceristas em suas áreas específicas.

Antes de serem enviados para avaliação pelos pares, os artigos 
submetidos à revista ‘Saúde em Debate’ passam por softwares 

detectores de plágio, Plagiarisma e Copyspider. Assim, é possí-
vel que os autores sejam questionados sobre informações iden-
tificadas pela ferramenta para que garantam a originalidade dos 
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NOTA: A produção editorial do Cebes é resultado de apoios insti-
tucionais e individuais. A sua colaboração para que a revista ‘Saú-
de em Debate’ continue sendo um espaço democrático de divul-
gação de conhecimentos críticos no campo da saúde se dará por 
meio da associação dos autores ao Cebes. Para se associar, entre 
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ORIENTAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO E SUBMISSÃO 
DOS TRABALHOS

Os trabalhos devem ser submetidos pelo site: www.saudeemdebate.
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criará seu login e senha, para o acompanhamento do trâmite.

Modalidades de textos aceitos para publicação

1. Artigo original: resultado de investigação empírica que pos-
sa ser generalizado ou replicado. O texto deve conter no máxi-
mo 6.000 palavras.

2. Ensaio: análise crítica sobre tema específico de relevância 
e interesse para a conjuntura das políticas de saúde brasilei-
ra e/ou internacional. O texto deve conter no máximo 7.000 
palavras.

3. Revisão sistemática ou integrativa: revisões críticas da lite-
ratura sobre tema atual da saúde. A revisão sistemática sinteti-
za rigorosamente pesquisas relacionadas com uma questão. A 
integrativa fornece informações mais amplas sobre o assunto. 
O texto deve conter no máximo 8.000 palavras.

4. Artigo de opinião:  exclusivo para autores convidados pelo 
Comitê Editorial, com tamanho máximo de 7.000 palavras. 
Neste formato, não são exigidos resumo e abstract.

5. Relato de experiência: descrição de experiências acadêmi-
cas, assistenciais ou de extensão, com até 5.000 palavras que 
aportem contribuições significativas para a área.

6. Resenha: resenhas de livros de interesse para a área da saú-
de coletiva, a critério do Comitê Editorial. Os textos deverão 
apresentar uma visão geral do conteúdo da obra, de seus pres-
supostos teóricos e do público a que se dirige, com tamanho 
de até 1.200 palavras. A capa em alta resolução deve ser en-
viada pelo sistema da revista.
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texto em português e espanhol deve ter título na língua original e 
em inglês. O texto em inglês deve ter título em inglês e português.

Resumo: em português e inglês ou em espanhol e inglês com, 
no máximo 200 palavras, no qual fiquem claros os objetivos, o 
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ser não estruturado, sem empregar tópicos (introdução, métodos, 
resultados etc.), citações ou siglas, à exceção de abreviaturas re-
conhecidas internacionalmente.

Palavras-chave: ao final do resumo, incluir de três a cinco pala-
vras-chave, separadas por ponto (apenas a primeira inicial maiús-
cula), utilizando os termos apresentados no vocabulário estrutu-
rado (DeCS), disponíveis em: www.decs.bvs.br.

Registro de ensaios clínicos: a ‘Saúde em Debate’ apoia as políticas 
para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da Saú-
de (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE), reconhecendo, assim, sua importância para o registro e di-
vulgação 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 disponíveis em: http://www.icmje.org. Nestes 
casos, o número de identificação deverá constar ao final do resumo.

Ética em pesquisas envolvendo seres humanos: a publicação de 
artigos com resultados de pesquisas envolvendo seres humanos 
está condicionada ao cumprimento dos princípios éticos contidos 

na Declaração de Helsinki, de 1964, reformulada em 1975, 1983, 
1989, 1996, 2000 e 2008, da Associação Médica Mundial; além 
de atender às legislações específicas do país no qual a pesquisa 
foi realizada, quando houver. Os artigos com pesquisas que envol-
veram seres humanos deverão deixar claro, na seção de material 
e métodos, o cumprimento dos princípios éticos e encaminhar 
declaração de responsabilidade no ato de submissão.

Respeita-se o estilo e a criatividade dos autores para a composi-
ção do texto, no entanto, este deve contemplar elementos con-
vencionais, como:

Introdução: com definição clara do problema investigado, justifi-
cativa e objetivos;

Material e métodos: descritos de forma objetiva e clara, permi-
tindo a reprodutibilidade da pesquisa. Caso ela envolva seres hu-
manos, deve ficar registrado o número do parecer de aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

Resultados e discussão: podem ser apresentados juntos ou em 
itens separados;

Conclusões ou considerações finais: que depende do tipo de 
pesquisa realizada;

Referências: devem constar somente autores citados no texto 
e seguir os Requisitos Uniformes de Manuscritos Submetidos a 
Revistas Biomédicas, do ICMJE, utilizados para a preparação de 
referências (conhecidos como ‘Estilo de Vancouver’). Para maio-
res esclarecimentos, recomendamos consultar o Manual de Nor-
malização de Referências (http://revista.saudeemdebate.org.br/
public/manualvancouver.pdf) elaborado pela editoria do Cebes.

OBSERVAÇÕES 

A revista não utiliza sublinhados e negritos como grifo. Utilizar 
aspas simples para chamar a atenção de expressões ou títulos de 
obras. Exemplos: ‘porta de entrada’; ‘Saúde em Debate’. Palavras 
em outros idiomas devem ser escritas em itálico, com exceção de 
nomes próprios. 

Evitar o uso de iniciais maiúsculas no texto, com exceção das ab-
solutamente necessárias.

Depoimentos de sujeitos deverão ser apresentados em itálico 
e entre aspas duplas no corpo do texto (se menores que três 
linhas). Se forem maiores que três linhas, devem ser escritos 
em itálico, sem aspas, destacados do texto, com recuo de 4 
cm, espaço simples e fonte 11.

Não utilizar notas de rodapé no texto. As marcações de notas de 
rodapé, quando absolutamente indispensáveis, deverão ser so-
brescritas e sequenciais.
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Evitar repetições de dados ou informações nas diferentes partes 
que compõem o texto.

Figuras, gráficos, quadros e tabelas devem estar em alta resolução, 
em preto e branco ou escala de cinza e submetidos em arquivos 
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figuras, gráficos, quadros ou tabelas deverá ser, no máximo, de cin-
co por texto. O arquivo deve ser editável (não retirado de outros ar-
quivos) e, quando se tratar de imagens (fotografias, desenhos etc.), 
deve estar em alta resolução com no mínimo 300 DPI.

Em caso de uso de fotos, os sujeitos não podem ser identifica-
dos, a menos que autorizem, por escrito, para fins de divulgação 
científica.

Informações sobre os autores

A revista aceita, no máximo, sete autores por artigo. As informa-
ções devem ser incluídas apenas no formulário de submissão, 
contendo: nome completo, nome abreviado para citações biblio-
gráficas, instituições de vínculo com até três hierarquias, código 
ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID) e e-mail.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Todo original recebido pela revista ‘Saúde em Debate’ é subme-
tido à análise prévia. Os trabalhos não conformes às normas de 
publicação da revista são devolvidos aos autores para adequação 
e nova submissão. 

Uma vez cumpridas integralmente as normas da revista, os ori-
ginais são apreciados pelo Comitê Editorial, composto pelo 
editor-chefe e por editores associados, que avalia a originalida-
de, abrangência, atualidade e atendimento à política editorial da 
revista. Os trabalhos recomendados pelo Comitê serão avaliados 
por, no mínimo, dois pareceristas, indicados de acordo com o 
tema do trabalho e sua expertise, que poderão aprovar, recusar e/
ou fazer recomendações de alterações aos autores.

A avaliação é feita pelo método duplo-cego, isto é, os nomes dos 
autores e dos pareceristas são omitidos durante todo o processo 
de avaliação. Caso haja divergência de pareceres, o trabalho será 
encaminhado a um terceiro parecerista. Da mesma forma, o Co-
mitê Editorial pode, a seu critério, emitir um terceiro parecer. Cabe 
aos pareceristas recomendar a aceitação, recusa ou reformulação 
dos trabalhos. No caso de solicitação de reformulação, os autores 
devem devolver o trabalho revisado dentro do prazo estipulado. 
Não havendo manifestação dos autores no prazo definido, o tra-
balho será excluído do sistema.

O Comitê Editorial possui plena autoridade para decidir sobre a acei-
tação final do trabalho, bem como sobre as alterações efetuadas.

Não serão admitidos acréscimos ou modificações depois da apro-
vação final do trabalho. Eventuais sugestões de modificações de 
estrutura ou de conteúdo por parte da editoria da revista serão 
previamente acordadas com os autores por meio de comunicação 
por e-mail.

A versão diagramada (prova de prelo) será enviada, por e-mail, 
ao autor responsável pela correspondência para revisão final, que 
deverá devolver no prazo estipulado.

Informações complementares (devem ser encaminhadas em 
arquivo separado)

a) Conflito de interesses. Os trabalhos encaminhados para publi-
cação devem conter informação sobre a existência de algum tipo 
de conflito de interesses. Os conflitos de interesses financeiros, 
por exemplo, não estão relacionados apenas com o financiamen-
to direto da pesquisa, mas também com o próprio vínculo empre-
gatício. Caso não haja conflito, apenas a informação “Declaro que 
não houve conflito de interesses na concepção deste trabalho” será 
suficiente.

b) Colaboradores. Devem ser especificadas as contribuições in-
dividuais de cada autor na elaboração do artigo. Segundo o crité-
rio de autoria do ICMJE, os autores devem contemplar as seguin-
tes condições: 1) contribuir substancialmente para a concepção e 
o planejamento ou para a análise e a interpretação dos dados; 2) 
contribuir significativamente na elaboração do rascunho ou revi-
são crítica do conteúdo; e 3) participar da aprovação da versão 
final do manuscrito.

c) Agradecimentos. (Opcional).

OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A SEGUIR DEVEM 
SER DIGITALIZADOS E ENVIADOS PELO SISTEMA DA 
REVISTA NO MOMENTO DO CADASTRO DO ARTIGO.

1. Declaração de responsabilidade e cessão de direitos autorais

Todos os autores e coautores devem preencher e assinar as de-
clarações conforme modelo disponível em: http://revista.saudee-
mdebate.org.br/public/declaracao.doc. 

2. Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

No caso de pesquisas que envolvam seres humanos, realizadas 
no Brasil, nos termos da Resolução nº 466, de 12 de dezembro 
de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, enviar documento de 
aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da ins-
tituição onde o trabalho foi realizado. No caso de instituições que 
não disponham de um CEP, deverá ser apresentado o documento 
do CEP pelo qual ela foi aprovada. Pesquisas realizadas em outros 
países, anexar declaração indicando o cumprimento integral dos 
princípios éticos e das legislações específicas.
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DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA A SER ENVIADA 
APÓS A APROVAÇÃO DO ARTIGO 

1. Declaração de revisão ortográfica e gramatical

Os artigos aprovados deverão passar por revisão ortográfica e 
gramatical feita por profissional qualificado, com base em uma 
lista de revisores indicados pela revista. O artigo revisado deve vir 
acompanhado de declaração do revisor.

2. Declaração de tradução

Os artigos aprovados poderão ser traduzidos para o inglês a 

critério dos autores. Neste caso, a tradução será feita por profis-
sional qualificado, com base em uma lista de tradutores indicados 
pela revista. O artigo traduzido deve vir acompanhado de decla-
ração do tradutor.

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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Saúde em Debate
INSTRUCTIONS TO AUTHORS

UPDATED IN MARCH 2019

SCOPE AND EDITORIAL POLICY

The journal ‘Saúde em Debate’ (Health in Debate), created in 
1976, is published by Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 
(Cebes) (Brazilian Center for Health Studies), that aims to 
disseminate studies, researches and reflections that contribute to 
the debate in the collective health field, especially those related 
to issues regarding policy, planning, management, work and 
assessment in health. The editors encourage contributions from 
different theoretical and methodological perspectives and from 
various scientific disciplines.

The journal is published on a quarterly basis; the Editors may 
decide on publishing special issues, which will follow the same 
submission and assessment process as the regular issues.

‘Saúde em Debate’ accepts unpublished and original works that bring 
relevant contribution to scientific knowledge in the health field.

Authors are entirely and exclusively responsible for the submitted 
manuscripts, which must not be simultaneously submitted to 
another journal, be it integrally or partially. It is Cebes’ policy to 
own the copyright of all articles published in the journal.

In case of approval and publication of the work in the journal, 
the copyrights referred to it will become property of the journal, 
which adopts the Creative Commons License CC-BY (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt) and the open 
access policy, so the texts are available for anyone to read, 
download, copy, print, share, reuse and distribute, with due 
citation of the source and authorship. In such cases, no permission 
is required from authors or publishers.

No fees are charged from the authors for the submission or 
publication of articles; nevertheless, once the article has been 
approved for publication, the authors are responsible for the 
language proofreading (mandatory) and the translation into 
English (optional), based on a list of proofreaders and translators 
provided by the journal.

The journal has an Editorial Board that contributes to the definition 
of its editorial policy. Its members are part of the Editorial 

Committee and/or the database of referees in their specific areas.

Before being sent for peer review, articles submitted to the journal 
‘Saúde em Debate’ undergo plagiarism-detecting softwares 
Plagiarisma and Copyspider. Thus, it is possible that the authors 
are questioned about information identified by the tool to 
guarantee the originality of the manuscripts, referencing all the 
sources of research used. Plagiarism is an unacceptable editorial 
behavior, so if its existence is proven, the authors involved will not 
be able to submit new articles to the journal.

NOTE: Cebes editorial production is a result of collective work and 
of institutional and individual support. Authors’ contribution for 
the continuity of ‘Saúde em Debate’ journal as a democratic space 
for the dissemination of critical knowledge in the health field shall 
be made by means of association to Cebes. In order to become an 
associate, please access http://www.cebes.org.br.

GUIDELINES FOR THE PREPARATION AND SUBMISSION 
OF ARTICLES

Articles should be submitted on the website: www.
saudeemdebate.org.br. After registering, the author responsible 
for the submission will create his login name and a password.

When submitting the article, all information required must be 
supplied with identical content as in the uploaded file.

Types of texts accepted for submission

1. Original article: result of scientific research that may be 
generalized or replicated. The text should comprise a maximum 
of 6,000 words.

2. Essay: critical analysis on a specific theme relevant and of 
interest to Brazilian and/or international topical health policies. 
The text should comprise a maximum of 7,000 words.

3. Systematic or integrative review: critical review of literature 
on topical theme in health. Systematic review rigorously 
synthesises research related to an issue. Integrative review 
provides more comprehensive information on the subject. The 
text should comprise a maximum of 8,000 words.

4. Opinion article: exclusively for authors invited by the 
Editorial Board. No abstract or summary are required. The text 
should comprise a maximum of 7,000 words.

5. Case study: description of academic, assistential or extension 
experiences that bring significant contributions to the area. The 
text should comprise a maximum of 5,000 words.

6. Critical review: review of books on subjects of interest to 
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the field of public health, by decision of the Editorial Board. 
Texts should present an overview of the work, its theoretical 
framework and target audience. The text should comprise a 
maximum of 1,200 words. A high resolution cover should be 
sent through the journal’s system.

7. Document and testimony: works referring to themes of 
historical or topical interest, by decision of the Editorial Board.

Important: in all cases, the maximum number of words includes 
the body of the article and references. It does not include title, 
abstract, keywords, tables, charts, figures and graphs.

Text preparation and submission

The text may be written in Portuguese, Spanish or English. It 
should be typed in Microsoft® Word or compatible software, in 
doc or docx format, to be attached in the corresponding field of 
the submission form. It must not contain any information that 
makes it possible to identify the authors or institutions to which 
they are linked.

Type in standard size page A4 (210X297mm); all four margins 
2.5cm wide; font Times New Roman in 12pt size; line spacing 1.5.

The text must comprise:

Title: expressing clearly and briefly the contents of the text, in no more 
than 15 words. The title should be in bold font, using capital letters 
only for proper nouns. Texts written in Portuguese and Spanish should 
have the title in the original idiom and in English. The text in English 
should have the title in English and in Portuguese.

Abstract: in Portuguese and English or in Spanish and English, 
comprising no more than 200 words, clearly outlining the aims, 
the method used and the main conclusions of the work. It should 
not be structured, without topics (introduction, methods, results 
etc.); citations or abbreviations should not be used, except for 
internationally recognized abbreviations.

Keywords: at the end of the abstract, three to five keywords 
should be included, separated by period (only the first letter in 
capital), using terms from the structured vocabulary (DeCS) 
available at www.decs.bvs.br.

Clinical trial registration: ‘Saúde em Debate’ journal supports 
the policies for clinical trial registration of the World Health 
Organization (WHO) and the International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE), thus recognizing its importance to the 
registry and international dissemination of information on clinical 
trial. Thus, clinical researches should contain the identification 
number on one of the Clinical Trials registries validated by WHO 

and ICMJE, whose addresses are available at http://www.icmje.
org. Whenever a trial registration number is available, authors 
should list it at the end of the abstract.

Ethics in research involving human beings: the publication 
of articles with results of research involving human beings is 
conditional on compliance with the ethical principles contained in 
the Declaração de Helsinki, of 1964, reformulated in 1975, 1983, 
1989, 1996, 2000 and 2008, of the World Medical Association; 
besides complying with the specific legislations of the country 
in which the research was carried out, when existent. Articles 
with research involving human beings should make it clear, in 
the material and methods section, the compliance with ethical 
principles and send a declaration of responsibility in the act of 
submission.

The journal respects the authors’ style and creativity regarding 
the text composition; nevertheless, the text must contemplate 
conventional elements, such as:

Introduction: with clear definition of the investigated problem 
and its rationale;

Material and methods: objectively described in a clear and 
objective way, allowing the reproductbility of the research. In case 
it involves human beings, the approval number of the Research 
Ethics Committee (CEP) must be registered;

Results and discussion: may be presented together or separately;

Conclusions or final considerations: depending on the type of 
research carried out;

References: only cited authors should be included in the text and 
follow the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals, of the ICMJE, used for the preparation of 
references (known as ‘Vancouver Style’). For further clarification, 
we recommend consulting the Reference Normalization Manual 
(http://revista.saudeemdebate.org.br/public/manualvancouver.
pdf) prepared by the Cebes editorial.

NOTES:

The journal does not use underlines and bold as an emphasis. 
Use single quotes to draw attention to expressions or titles of 
works. Examples: ‘gateway’; ‘Saúde em Debate’. Words in other 
languages should be written in italics, except for proper names.

Avoid using capital letters in the text, except for absolutely 
necessary ones.

Testimonials of subjects should be presented in italics and in 
double quotation marks in the body of the text (if less than three 
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lines). If they have more than three lines, they should be written 
in italics, without quotes, highlighted in the text, with a 4 cm 
backspace, simple space and font 11.

Footnotes should not be used in the text. If absolutely necessary, 
footnotes should be indicated with sequential superscript 
numbers.

Repetition of data or information in the different parts of the text 
should be avoided.

Figures, graphs, charts and tables should be supplied in high 
resolution, in black-and-white or in gray scale, and on separate 
sheets, one on each sheet, following the order in which they 
appear in the work (they should be numbered and comprise title 
and source). Their position should be clearly indicated on the 
page where they are inserted. The quantity of figures, graphs, 
charts and tables should not exceed five per text. The file should 
be editable (not taken from other files) and, in the case of images 
(photographs, drawings, etc.), it must be in high resolution with 
at least 300 DPI.

In case there are photographs, subjects must not be identified, 
unless they authorize it, in writing, for the purpose of scientific 
dissemination.

Information about authors

The journal accepts a maximum of seven authors per article. In-
formation should be included only in the submission form, con-
taining: full name, abbreviated name for bibliographic citations, 
linked institutions with up to three hierarchies, ORCID ID (Open 
Researcher and Contributor ID) code and e-mail.

ASSESSMENT PROCESS

Every manuscript received by ‘Saúde em Debate’ is submitted to 
prior analysis. Works that are not in accordance to the journal pu-
blishing norms shall be returned to the authors for adequacy and 
new submission. Once the journal’s standards have been entirely 
met, manuscripts will be appraised by the Editorial Board, com-
posed of the editor-in-chief and associate editors, for originality, 
scope, topicality, and compliance with the journal’s editorial po-
licy. Articles recommended by the Board shall be forwarded for 
assessment to at least two reviewers, who will be indicated accor-
ding to the theme of the work and to their expertise, and who will 
provide their approval, refusal, and/or make recommendations to 
the authors.

‘Saúde em Debate’ uses the double-blind review method, which 
means that the names of both the authors and the reviewers are 
concealed from one another during the entire assessment pro-
cess. In case there is divergence between the reviewers, the article 
will be sent to a third reviewer. Likewise, the Editorial Board may 
also produce a third review. The reviewers’ responsibility is to re-
commend the acceptance, the refusal, or the reformulation of the 
works. In case there is a reformulation request, the authors shall 
return the revised work until the stipulated date. In case this does 
not happen, the work shall be excluded from the system.

The Editorial Board has full authority to decide on the final accep-
tance of the work, as well as on the changes made.

No additions or changes will be accepted after the final approval 
of the work. In case the journal’s Editorial Board has any sugges-
tions regarding changes on the structure or contents of the work, 
these shall be previously agreed upon with the authors by means 
of e-mail communication.

The typeset article proof will be sent by e-mail to the correspon-
ding author; it must be carefully checked and returned until the 
stipulated date.

Complementary information (should be sent in a separate file)

a) Conflict of interest. The works submitted for publication must 
comprise information on the existence of any type of conflict of 
interest. Financial conflict of interest, for example, is related not 
only to the direct research funding, but also to employment link. 
In case there is no conflict, it will suffice to place on the title page 
the statement “I declare that there has been no conflict of interest 
regarding the conception of this work”.

b) Contributors. Individual contributions of each author should 
be specified at the end of the text. According to the authorship 
criteria developed by the International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE), authorship should be based on the follo-
wing conditions: a) substantial contribution to the conception and 
the design of the work, or to the analysis and interpretation of 
data for the work; b) substantial contribution to drafting the work 
or critically revising the contents; and c) participation at the final 
approval of the version to be published.

c) Acknowledgements. (Optional).
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MANDATORY DOCUMENTATION TO BE DIGITALIZED 
AND SENT THROUGH THE JOURNAL’S SYSTEM AT THE 
MOMENT OF THE ARTICLE REGISTER

1. Declaration of responsibility and assignment of copyright

All the authors and co-authors must fill in and sign the statements 
following the models available at: http://revista.saudeemdebate.
org.br/public/declaration.docx.

2. Approval statement by the Research Ethics Committee (CEP)

In the case of researches involving human beings, carried out 
in Brazil, in compliance with Resolution 466, of 12th December 
2012, from the National Health Council (CNS), the research ap-
proval statement of the Research Ethics Committee from the in-
stitution where the work has been carried out must be forwarded. 
In case the institution does not have a CEP, the document is-sued 
by the CEP where the research has been approved must be for-
warded. Researches carried out in other countries: attach decla-
ration indicating full compliance with the ethical principles and 
specific legislations.

MANDATORY DOCUMENTATION TO BE SENT AFTER 
APROVAL OF THE ARTICLE

1. Statement of spelling and grammar proofreading

Upon acceptance, articles must be proofread by a qualified pro-
fessional to be chosen from a list provided by the journal. After 
proofreading, the article shall be returned together with a state-
ment from the proofreader.

2. Statement of translation

The articles accepted may be translated into English on the au-
thors’ responsibility. In this case, the translation shall be carried 
out by a qualified professional to be chosen from a list provided by 
the journal. The translated article shall be returned together with a 
statement from the translator.

Correspondence address

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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Saúde em Debate
Instrucciones para los autores

ACTUALIZADAS EN MARZO DE 2019

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL

La revista ‘Saúde em Debate’ (Salud en Debate), creada en 1976, 
es una publicación del Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Ce-
bes). Su objetivo es divulgar estudios, investigaciones y reflexio-
nes que contribuyan para el debate en el campo de la salud co-
lectiva, en especial aquellos que tratan de temas relacionados con 
la política, la planificación, la gestión y la evaluación de la salud. 
La revista le otorga importancia a trabajos con abordajes teórico-
metodólicos diferentes que representen contribuciones de las va-
riadas ramas de las ciencias. 

La periodicidad de la revista es trimestral. Y de acuerdo al cri-
terio de los editores son publicados números especiales que si-
guen el mismo proceso de sujeción y evaluación de los números 
regulares.

‘Saúde em Debate’ acepta trabajos originales e inéditos que apor-
ten contribuciones relevantes para el conocimiento científico acu-
mulado en el área.

Los trabajos enviados a la revista son de total y exclusiva respon-
sabilidad de los autores y no pueden ser presentados simultánea-
mente a otra, ni parcial ni integralmente. 

En el caso de la aprobación y publicación del artículo en la revista, 
los derechos de autor referidos al mismo se tornarán propiedad 
de la revista que adopta la Licencia Creative Commons CC-BY 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt) y la po-
lítica de acceso abierto, por lo tanto, los textos están disponibles 
para que cualquier persona los lea, baje, copie, imprima, compar-
ta, reutilice y distribuya, con la debida citación de la fuente y la 
autoría. En estos casos, ningún permiso es necesario por parte de 
los autores o de los editores.

‘Saúde em Debate’ no cobra tasas a los autores para la evaluación 
de sus trabajos. Si el artículo es aprobado queda bajo la responsa-
bilidad de estos la revisión (obligatoria) del idioma y su traducción 
para el inglés (opcional), teniendo como referencia una lista de 
revisores y traductores indicados por la revista.

La revista cuenta con un Consejo Editorial que contribuye  a la de-
finición de su política editorial. Sus miembros integran el Comité 
Editorial y/o el banco de árbitros en sus áreas específicas. 

Antes de que sean enviados para la evaluación por los pares, los artí-
culos sometidos a la revista ‘Saúde em Debate’ pasan por un software 
detector de plagio, Plagiarisma y Copyspider. Así es posible que los 
autores sean cuestionados sobre informaciones identificadas por la 
herramienta para garantizar la  originalidad de los manuscritos y las 
referencias  a todas las fuentes de investigación utilizadas. El plagio es 
un comportamiento editorial inaceptable y, de esa forma, en caso de 
que sea comprobada su existencia, los autores involucrados no po-
drán someter nuevos artículos para la revista.

NOTA: La producción editorial de Cebes es el resultado de apoyos 
institucionales e individuales. La colaboración para  que la revista 
‘Saúde em Debate’ continúe siendo un espacio democrático de 
divulgación de conocimientos críticos en el campo de la salud se 
dará por medio de la asociación de los autores al Cebes. Para aso-
ciarse entre al site http://www.cebes.org.br.

ORIENTACIONES PARA LA PREPARACIÓN Y LA SUJE-
CIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deben ser presentados en el site: www.saudeemdebate.
org.br. Después de su registro, el autor responsable por el envío creará 
su logín y clave para el acompañamiento del trámite.

Modalidades de textos aceptados para publicación

1. Artículo original: resultado de una investigación científica 
que pueda ser generalizada o replicada. El texto debe contener 
un máximo 6.000 palabras. 

2. Ensayo: un análisis crítico sobre un tema específico de re-
levancia e interés para la coyuntura de las políticas de salud 
brasileña e internacional. El trabajo debe contener un máximo 
de 7.000 palabras. 

3. Revisión sistemática o integradora: revisiones críticas de 
la literatura de un tema actual de la salud. La revisión sistemá-
tica sintetiza rigurosamente investigaciones relacionadas con 
una cuestión. La integrativa proporciona una información más 
amplia sobre el tema. El texto debe contener un máximo de 
8.000 palabras.

4. Artículo de opinión: exclusivamente para autores invitados 
por el Comité Editorial, con un tamaño máximo de 7.000 pala-
bras. En este formato no se exigirán resumen y abstract.

5. Relato de experiencia: descripciones de experiencias aca-
démicas, asistenciales o de extensión con hasta 5.000 pala-
bras y que aporten contribuciones significativas para el área. 
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6. Reseña: reseñas de libros de interés para el área de la salud 
colectiva de acuerdo al criterio del Comité Editorial. Los textos 
deberán presentar una visión general del contenido de la obra, 
de sus presupuestos teóricos y del público al que se dirigen, 
con un tamaño de hasta 1.200 palabras. La portada en alta re-
solución debe ser enviada por el sistema de la revista.

7. Documento y declaración: a criterio del Comité Editorial, 
trabajos referentes a temas de interesse histórico o coyuntural.

Importante: en todos los casos, el número máximo de palabras 
incluye el cuerpo del artículo y las referencias. No incluye título, 
resumen, palabras-clave, tablas, cuadros, figuras y gráficos.

Preparación y sujeción del texto

El texto puede ser escrito en portugués, español o inglés. Debe 
ser digitalizado en el programa Microsoft®Word o compatible y 
grabado en formato doc o docx, para ser anexado en el campo co-
rrespondiente del formulario de envío. No debe contener ninguna 
información que permita identificar a los autores o las institucio-
nes a las que se vinculan.

Y digitalizado en hoja patrón A4 (210x297mm), margen de 2,5 en 
cada uno de los cuatro lados, letra Times New Roman tamaño 12, es-
pacio entre líneas de 1,5.

El trabajo debe contener:

Título: que exprese clara y sucintamente el contenido del texto en 
un máximo de 15 palabras. El título se debe escribir en negritas, 
sólo con iniciales mayúsculas para nombres propios. El texto en 
español y portugués debe tener el título en el idioma original y en 
Inglés. El texto en Inglés debe tener el título en Inglés y portugués.

Resumen: en portugués y en Inglés o Español y en Inglés con no 
más de 200 palabras, en el que queden claros los objetivos, el 
método utilizado y las principales conclusiones. Debe ser no es-
tructurado, sin emplear tópicos (introducción, métodos, resulta-
dos, etc.), citas o siglas, a excepción de abreviaturas reconocidas 
internacionalmente.

Palabras-clave: al final del resumen, debe incluirse de tres a cinco 
palabras-clave, separadas por punto (sólo la primera inicial ma-
yúscula), utilizando los términos presentados en el vocabulario 
estructurado (DeCS), disponibles en: www.decs.bvs.br.  

Registro de ensayos clínicos: la revista ‘Saúde em Debate’ apoya 
las políticas para el registro de ensayos clínicos de la Organización 
Mundial de Salud (OMS) y del International Committee of Me-
dical Journal Editors (ICMJE), reconociendo su importancia para 
el registro y la divulgación internacional de informaciones de los 

mismos. En este sentido, las investigaciones clínicas deben conte-
ner el número de identificación en uno de los registros de Ensayos 
Clínicos validados por la OMS y ICMJE y cuyas direcciones están 
disponibles en: http://www.icmje.org. En estos casos, el número 
de la identificación deberá constar al final del resumen.

Ética en investigaciones que involucren seres humanos: la pu-
blicación de artículos con resultados de investigaciones que in-
volucra a seres humanos está condicionada al cumplimiento de 
los principios éticos contenidos en la Declaração de Helsinki, de 
1964, reformulada en 1975, 1983, 1989, 1996, 2000 y 2008 de la 
Asociación Médica Mundial, además de atender a las legislacio-
nes específicas del país en el cual la investigación fue realizada, 
cuando las haya. Los artículos con investigaciones que involucrar 
a seres humanos deberán dejar claro en la sección de material y 
métodos el cumplimiento de los principios éticos y encaminar una 
declaración de responsabilidad en el  proceso de sometimiento.

La revista respeta el estilo y la creatividad de los autores para la 
composición del texto; sin embargo, el texto  debe observar ele-
mentos convencionales como:

Introducción: con una definición clara del problema investigado, 
su justificación y objetivos;

Material y métodos: descritos en forma objetiva y clara, permi-
tiendo la replicación de la investigación. En caso de que ella en-
vuelva seres humanos, se registrará el número de opiniones apro-
batorias del Comité de Ética en Pesquisa (CEP); 

Resultados y discusión: pueden ser presentados juntos o en 
ítems separados;

Conclusiones o consideraciones finales: que depende del tipo de 
investigación realizada;

Referencias: Deben constar sólo los autores citados en el texto 
y seguir los Requisitos Uniformes de Manuscritos Sometidos a 
Revistas Biomédicas del ICMJE, utilizados para la preparación de 
referencias (conocidos como ‘Estilo de Vancouver’). Para mayores 
aclaraciones, recomendamos consultar el Manual de Normaliza-
ción de Referencias (http://revista.saudeemdebate.org.br/public/
manualvancouver.pdf).

OBSERVACIONES 

La revista no utiliza subrayados ni negritas para resaltar partes 
del texto. Utiliza comillas simples para llamar la atención de ex-
presiones o títulos de obras. Ejemplos: ‘puerta de entrada’; ‘Salud 
en Debate’. Las palabras en otros idiomas se deben escribir en 
cursivas, con la excepción de nombres propios.

Se debe evitar el uso de iniciales mayúsculas en el texto, con la 
excepción de las absolutamente necesarias.
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Los testimonios de sujetos deberán ser presentados igual-
mente en cursivas y entre comillas dobles en el cuerpo del 
texto (si son menores de tres líneas). Si son mayores de tres 
líneas, deben escribirse en de la misma manera, sin comillas, 
desplazadas del texto, con retroceso de 4 cm, espacio simple 
y fuente 11.

No se debe utilizar notas al pie  de página en el texto. Las 
marcas de notas a pie de página, cuando sean absolutamente 
indispensables, deberán ser numeradas y secuenciales.

Se debe evitar repeticiones de datos o informaciones en las 
diferentes partes que componen el texto.

Las figuras, gráficos, cuadros y tablas deben estar en alta re-
solución, en blanco y negro o escala de grises, y sometidos en 
archivos separados del texto, uno a uno, siguiendo el orden 
en que aparecen en el estudio (deben ser numerados y conte-
ner título y fuente). En el texto sólo tiene que identificarse el 
lugar donde se deben insertar. El número de figuras, gráficos, 
cuadros o tablas debe ser de un máximo de cinco por texto. 
El archivo debe ser editable (no extraído de otros archivos) y, 
cuando se trate de imágenes (fotografías, dibujos, etc.), tiene 
que estar en alta resolución con un mínimo de 300 DPI.

En el caso del uso de fotografías, los sujetos involucrados en 
estas no pueden ser identificados, a menos que lo autoricen, 
por escrito, para fines de divulgación científica.

Información sobre los autores

La revista acepta, como máximo, siete autores por artículo. 
La información debe incluirse sólo en el formulario de some-
timiento conteniendo: nombre completo, nombre abreviado 
para citas bibliográficas, instituciones a las que están vincula-
dos con hasta tres jerarquías, código ORCID ID (Open Resear-
cher and Contributor ID) y correo electrónico.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Todo original recibido por la revista ‘Saúde em Debate’ es so-
metido a un análisis previo. Los trabajos que no estén de acuer-
do con las normas de publicación de la revista serán devueltos 
a los autores para su adecuación y una nueva evaluación. 

Una vez complidas integralmente las normas de la revista, los ori-
ginales serán valorados por el Comité Editorial, compuesto por el 
editor jefe y por editores asociados, quienes evaluarán la origina-
lidad, el alcance, la actualidad y la relación con la política editorial 
de la revista. Los trabajos recomendados por el comité serán eva-
luados, por lo menos, por dos arbitros indicados de acuerdo con el 
tema del trabajo y su expertisia, quienes podrán aprobar, rechazar 
y/o hacer recomendaciones a los autores.

La evaluación es hecha por el método del doble ciego, esto 
es, los nombres de los autores y de los evaluadores son omi-
tidos durante todo el proceso de evaluación. En caso de que 
se presenten divergencias de opiniones, el trabajo será enca-
minado a un tercer evaluador. De la misma manera, el Comité 
Editorial puede, a su criterio, emitir un tercer juicio. Cabe a los 
evaluadores, como se indicó, recomendar la aceptación, re-
chazo o la devolución de los trabajos con indicaciones para su 
corrección. En caso de una solicitud de corrección, los autores 
deben devolver el trabajo revisado en el plazo estipulado. Si 
los autores no se manifiestan en tal plazo, el trabajo será ex-
cluido del sistema.

El Comité Editorial tiene plena autoridad para decidir la 
aceptación final del trabajo, así como sobre las alteraciones 
efectuadas.

No se admitirán aumentos o modificaciones después de la 
aprobación final del trabajo. Eventuales sugerencias de mo-
dificaciones de la estructura o del contenido por parte de los 
editores  de la revista serán previamente acordadas con los 
autores por medio de la comunicación por e-mail.

La versión diagramada (prueba de prensa) será enviada igual-
mente por correo electrónico al autor responsable por la co-
rrespondencia de la revisión final y deberá devolverla en el 
plazo estipulado.

Información complementaria (deben enviarse en un archivo 
separado)

a) Conflicto de intereses. Los trabajos encaminados para la 
publicación deben informar si tienen algún tipo de conflicto 
de inte-rés. Los conflictos de interés financiero, por ejemplo, 
no están relacionados solo con la financiación directa de la 
investigación, sino también con el propio vínculo de trabajo. Si 
no hay conflicto, será suficiente la información “Declaro que no 
hubo conflictos de intereses en la concepción de este trabajo” en la 
hoja de presentación del artículo.

b) Colaboradores. Deben estar especificadas las contribucio-
nes individuales de cada autor en la elaboración del artículo. 
Según el criterio de autoría do ICMJE, los autores deben con-
templar las siguientes condiciones: 1) contribuir substancial-
mente en la concepción y la planificación o en el análisis y 
la interpretación de los datos; 2) contribuir significativamente 
en la elaboración del borrador o la revisión crítica del conte-
nido; y 3) participar de la aprobación de la  versión final del 
manuscrito.

c) Agradecimentos. (Opcional).



SAÚDE  DEBATE

Instrucciones a los autores para la preparación y presentación de artículos

LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A SEGUIR DEBEN 
SER DIGITALIZADOS Y ENVIADOS POR EL SISTEMA 
DE LA REVISTA EN EL MOMENTO DEL REGISTRO DEL 
ARTÍCULO

1. Declaración de responsabilidad y cesión de derechos de autor 

Todos los autores y coautores deben llenar y firmar las declaracio-
nes según el modelo disponible en: http://revista.saudeemdebate.
org.br/public/declaracion.docx.

2. Dictamen de Aprobación del Comité de Ética en Investigación 
(CEP)

En el caso de investigaciones que involucren a seres humanos 
realizadas en Brasil, en los términos de la Resolución 466 del 12 
de diciembre de 2012 del Consejo Nacional de Salud, debe enviar-
se el documento de aprobación de la investigación por el Comi-
té de Ética en Investigación de la institución donde el trabajo fue 
realizado. En el caso de instituciones que no dispongan de un CEP, 
deberá presentarse el documento del CEP por el cual fue aproba-
da. Las investigaciones realizadas en otros países, deben anexar 
la declaración indicando el cumplimiento integral de los principios 
éticos y de las legislaciones específicas.

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN SER EN-
VIADOS DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DEL ARTÍCULO

1. Declaración de revisión ortográfica y gramatical

Los artículos aprobados deberán ser revisados ortográfica y gra-
maticalmente por un profesional cualificado, según una lista de 
revisores indicados por la revista. El artículo revisado debe estar 
acompañado de la declaración del revisor.

2. Declaración de traducción

Los artículos aprobados podrán ser, a criterio de los autores, tra-
ducidos al inglés. En este caso, la traducción debe ser hecha igual-
mente por un profesional cualificado, siempre de acuerdo a una 
lista de traductores indicados por la revista. El artículo traducido 
debe estar acompañado de la declaración del traductor.

Dirección para correspondencia

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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